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Un dels aspectes de la propaganda d'AccIó CATALANA serà el pro
vocar constantment manifestacions patriòtiques en tots els ordres de la 
vida ciutadana i camuren!. Aquestes manifestacions no seran pas scmpro 
bells esclats, enlluernadors, de banderes desplegades i d'himnes i visques 
a la Pàtria. A costat d'aquestes exterioritzllcions del sentiment i de 
l'iclea lH.c¡onalista, ci treball conslant dels inscrits a ACCió CAT;\LA~A. llur 
intervencionisme metòdic, llur fe ardent, en la vel'itat de In nostra cnusu, 
llur obssessió, pel' dir-ho així, de catalanitat, serà una deu fecunda, 
fèrtil en resultats. 

Pertot on hi hagi un inscrit a ACCIó C,.\TALANA, pertot on la nostra 
organització haurà pogut establir les delegacions que propugnen els 
Estatuts, aquelles manifestacions han d'ésser constants, permanents, es
tabilitzades. Per iniciativa original, co~laborant o cooperant a les altres 
iniciati ves, promovent-ne amb la flexibilitat que Ics circumstàncies acon
sellaran, aquestes manifestacio ns han d'esdevenir un ritme normal, han 
d'ésser el resplr mnteix de Catalunya. 

Una falsa representació parlamentària fa creure devegades en un 

avenç de ¡'ideal nacionalista per les comarques de la nostra terra. 
Pareu-hi esment però, i veureu que el sentiment patriòtic hi és gairebé 
desconegut. Un distri cte amb representant a Corts dit nacionalista, no és 
pas sempre un districte .sentimentalment adiete a la causa de la llibertat 
de la Pàtria. Devegades és precisament en aquests districtes, en aquestes 
comarques, on la voluntat dels seus habitants és més indiferent a la propa
ganda i on aquesta es fa, per diverses raons, difícil. 

L'obra social de catalanització a què ens re[eríem In setmana passa
da és més vasta del que de moment sembla. Sigueu, però, patriota de cor 
i us en adonareu. La realitat vista per un patriota ardent, dóna gairebé 
sempre esgarrifor. 

En comarques electoralment "catalaníssimes", no hi troba l'eu ni una 
es~ola catalana. I aquells mateixos que hauran arribat a exposar la vida 
per defensar una exteriorització cridanera d e la idea cntalana, arriba un 
temps que inscriuen llurs fills, sense un petit remordiment, a una escola 
d'ensenyament negat, Són els mateixos que mantenen amb llur subscrip
ció o amb llurs anuncis la premsa descaradamet desafecte a la Pàtria 
i que en lIul" vida privada el sentiment cata la ni sta hi és rudimentari. 

ACCIÓ CATALAN" suposa, en tots aquests aspectes, una pertorbació. 
El primer deure de l'inscrit és d'analitzar l'estat de l'idea i del sent iment 
de Pàtria, a la ciutat, a la vila, al raval, al carrer on visqui. J ajuntant
se a ls altres patriotes de bona voluntat o aixecant tot sol la bandera, 
atacarà e l que calgui, pendrà l'orensiva contra tot allò que representi 
un domini de l'opressor. L'escola, el llibre, la premsa, la rulla adés per
suasiva, adés agressiva, han d'ésser les armes dilectes dels nostres amics 
i a possessionar-se d'aquests instruments cficaeíssims han de posar-h i 
llurs millors esforços, 

TASCA PRÈVIA 
Els nacionalistes són els qui esti

rnen més totes les valors nacionals i 
estrangeres, fins les valors que els són 
adverses. Per això---com fou dit a la 
Conferència nacional catalana els 
nacionalistes són els veritables ciuta
dans del món. (Recordi's l'observació 
de Xenius: "L'estranger a París, val 
més que s'adreci al lector d'un diari 
chauvinistn que no al lector de Ja 
Hllmanité", posava per cas). Les coses 
bones d'Espanya sÓn més conegudes 
i estimades aquí que en molts d'in
drets espanyolistes. Les amistats dels 
homes millors de l'Espanya actual, 
dintre Catalunya. no cal cercar-les en 
la vacuïtat de la U. M. N, sinó en 
la comprensió del nacionalisme, 

La propensió assimilista d'Espanya 
i la feblesa nacional de Catalunya no 
deixen preveure una evolució suau de 
l'actual règim unitari envers una so
lució federativa. Sense una sotragada, 
sense una efectiva desvinculació, Es
panya no sabria avesar-se mai a con
siderar Catalunya com una nació so" 
birana, ni sabria estimar-la, i, d'altra 
part, Catalunya no assoliria la total 
i necessària consciència de la seva per
sonalitat. (Recordi's ]'unum a se et dj
visum. ab aliis). 

Individualment, cada nacionalista, 
fins els qui serven encara confiances 
en la tàctica coMaboracionista, ha pas
sat el moment, la crisi separatista. Cal
drà per la mateixa virtualitat d'una so
lució harmònica envers Espanya aue 
aquell moment el passi i el realitzi 
co]~ectivament Catalunya? 

Tam el postulat federalista com la 
preocupació del separatisme, consti
tueixen una afició escatològica. Tot 
apocalipsi és suggestiu, 

Ara com ara, ço que interessa a Ca
talunya és Ja seva catalanització, Sense 
aquesta prèvia tasca social, cap solució 
política nacionalista no seria viable. 

ACCIó CATALANA, més que de les 
contingències futures, es preocupa de 
la tasca de cada dia; més que dels 
episodis teatrals es capté de l'eficà
cia immediata. Mentrestant, la seva ac
titud envers l'Espanya hostil o so
morta, no és de simpatia ni d'antipatia 
sinó d'apatia. No vol j:.¡gar prema
turament a separatismes ni a coJ.la
boracionismes. 
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18 ACCiÓ CATALANA 

EL FRONT ÚN~O NAOIONALISTA 

Les 8Cf'eR CO)U1iCiOIlR c8scnc;ttls 

Plantejament del problema. 
Des de sectors diversos del nacio

nalisme català s'ha demanat en 
aquests darrers temps, la formació 
d'un front únic dels patriotes de Ca
talunya. 

Un dels seClors aJ.ludits és el Que 
està representat per AccIó CATALANA. 

A les conclusions aprovades per la 
nostra Conferència nacional es de
mana la formació d'un front únic na
cionalista per a la lluita en favor de 
les reivindicacions nacionals de Cata
lunya, tot reservant-se cada grup l'ac
ció separada en les qüestions dife
rencials. 

Els homes directors de la Lliga re
gionalista i llur orgue periodfslic, la 
Veu de Catalunya, han patrocinat tam
bé la idea. Sembla que, de moment 
almenys, el front únic que els regiona
¡btes proposen és un front únic per 
a les eleccions vinents, dirigir, sobre
tot, contra ¡'Unió monàrquica nacional. 

Potser el grup catalanista que 
menys disposat es mostra ara a cons
tituir el front tinic és el grup- una mi
ca heterogeni que es diu o li diuen, 
extremista. Aquesr grup ha acceptat 
el programa del senyor Macià: Esta
bliment de l'Estai català, reunió d'una 
Constituent, elecció del president de 
la Reptiblica catalana, formació del 
Govern propi amb tots els seus mi
nistres. Fa l'efecte que el senyor Ma
cià veu aquest procés com el pròleg 
de l'apeHació a la força. A nosaltres 
ens sembla, al contrari, que el dit pro
cés ~o ls pot ésser posterior a aquesta 
apeJ.lació. No comprenem com en el 
nostre país podrien descabdellar-se 
aqueixes etapes successives mentre 
mantinguin llur poder efectiu les auto
ritats governatives, judicials i militars 
del règim centralista espanyol. 

Si verament es desitja la formació 
del front únic - i ACCIó CATALANA la 
desitja verament-cal concretar l'a
bast i les condicions d'aquesta possi
ble aliança de forces nacionalistes. Se
guir parlant de front tinic, sense defi
nir-lo i sense condicionar-lo, ens expo
saria a malentesos i a enganys. 

Dues condicions essencials creiem 
que han d'ésser tingudes en compte 
per tal de fer viable i eficaç la idea. 

La primera condició és la de fixar cla
rament l'objectiu comu. La segona és 
el compromís que, mentre aquest ob
jectiu no sigui assolit, cap dels grups 
que hagin constituït el front tinic no 
pugui fer la pau separada. L'equivalèn
cia política d'aquests termes del tecni
cisme especial de la gran guerra és, 
en el cas de Catalunya, d'una per
fecta claredat. 

L'ob;eaiu comú.-Un front unic po
lític implica, no una simple coincidèn
cia sentimental per al descabdellament 
de la lluita, sinó un objectiu comú i 
un pla concret, precfs i delimitat. 

Hauríem de fixar, primer de IOt, 
aquest objectiu. Cada un dels grups 
que desitja la formació del front unic 
hauria d'exposar francament el seu 
parer sobre l'objectiu, o almenys so
bre el primer objectiu que cal assolir. 
L'establiment del pla d'acció és ja una 
feina posterior que pertoca a ço que 
podem dir-ne l'Estnt major central. 

Un objectiu reduït a les eleccions 
seria molt mesquf en l'estat actual de 
la qüestió catalana. Caldria la fixació 
d'un més vast objectiu de conjunt. Un 
programa mfnim a mantenir davant 
Madrid casos de la Solidaritat cala
lana, de l'Assemblea de Parlamen
tnris i del moviment per l'Estatut de 
Catalunya-avui tampoc interessaria 
malisa. Si el programa fos massa mo
dest no podria tenir l'adhesió dels 
grups que sostenen el nacionalisme in
tegral. En aques,t cas fóra preferible 
que la Lliga regionalista, sola o acom
panyada dels minsos acòlits que té en 
diversos camps de la polilica catala
na, realitzés les operacions pel seu 
compte i sota la seva Iln¡ca responsa
bilitat. 

Si la fixació d'un objectiu comu vin
gués, seria indispensable que es pro
cedís amb sinceritat abso luta, Hi ha 
un principi de tàctica política pseudo
maquia\'èlica que estableix la fixació 
d'un objectiu molt vast, amb la inten
ció d'avenir-se després a resultats molt 
més modestos. Aquesta tàctica respon 
a la mateixa trista psicologia d'allò 
que, amb paraula que na és de me
na catalanesca, anomenem regateig. 
Es demana molt, per a anar baixnnt 
després les pretensions. 
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Els regionalistes han seguit gairebé 
constantment RQUes1a tàctica. 

Algunes vegades l'han explicada i 
defensada publicnment. Sabrien ara 
renunciar_hi? És notori que no els ha 
donat grans resultats. Enc que només 
fos per motius em pf rics, hi haurien de 
renunciar. 

La pau separada.- Els que lluiten 
units, han de negociar units també. Cap 
aliat no té dret, s.ense rompre l'aliança, 
a entrar en n('gociacions amb l'ene
mic pel seu propi compte, d'amagat 
dels companys de guerrd o sense l'as
sen timent d'aquests. 

Tampoc no té el dret- això és evi
dentrssim- de rer la pau separada, 
mentre l'objectiu camil fixat no s'ha 
aconseguit. En els tractats d'aliança de 
la gran guerra havem pogut veure con
signades ben explícitament aqueixes 
normes de lleialtat. 

Examinem els tres casos de front 
uni~ cntalà en cI present segle: So~
dantat, AsseJllblea de Parlamentaris, 
Estatut de Catalunya. En els dos pri
mers casos els regionalistes es desen
tengueren dels dits principis. Durant 
la campanya de la Solidaritat, entraren 
en negociacions amb Maura (projecte 
de règim local). La campanya de l'As
semblea de Parlamentaris acabà amb 
la pau separada per part dels regiona
listes, amb l'apèndix d'En Rodés (mi
nisteri García Prieto). En el ens de la 
campanya per l'Estatut de Catalunya, 
la Lliga rebutjà la proposta de pllU se
parada (Comissió extraparlamentària). 
Al cap de moll de temps, En Cambó 
es confessà, en public, penedit de no 
haver acceptat aquella fórmula. 

Aquests antecedents, i alguns més 
Que avui no citem, afegits a fets ac
tuals, justifiquen el plantejament del 
problema del front J.inic tal com que
da expo:::at. I plantegem aixi e l pro
blema, no pas amb la torta inten ció de 
cOll1plicar-lo, ans bé amb el sincer 
propò~it d'ajudar a resoldre honestd~ 
meni les seves dificultats. 

.llÈPLIQUES 

Sovint en articles de diaris espa
nyols, havem llegit que els nacionalis
tes eren uns pedants insuportables. 
Bona part d'aquests articles an .ven 
signats per lI~:gu '.l de Unamuno, 
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-És impossible que entre els nombro
sos defensors de les reivindicacions 
catalanes, no tothom hngi sabut em· 
prar un estil planer i un 10 d'estar 
per casa. Crec tanmateix que no ha es
tat aquest fet el que ha dut a alguns 
escriptors espanyols a aplicar-nos el 
qualificatiu de pedants. 

L'espanyol ens troba pedants per
què el nostre llenguatge deixa violen
tament en descobert la seva enorme 
pedanteria. L'espanyol és un pedant 
fossilitzat. Fa tant de temps que n'és 
que ja no té memòria d'haver estat 
mai altra CO!1'a. 

No és pas una facècia això. És Ja 
veritat. Obriu qualsevol diari de Ma
drid que parli de Catalunya i dels seus 
problemes; poques vegades hi troba
reu res qUe faci pensar en la possibi
litat d'un diàleg; gairebé sempre topa
reu 'amb un seguit de consells, de pre
ceptes i de sentències de jutge su
prem, 

"Catalunya, si vol obtenir allò que 
en les seves pretensions sigui legítim, 
c'al Que cuiti destruir tot equívoc ... " 

"Catalunya esqueixada d'Espanya 
no podria subsistir. Espanya té un legí
tim orgull en aquesta regió productora, 
inteHigent, treballadora i sòbria que 
crea riquesa constantment", 

"Cal sobretot tenir un concepte ab
solutament exacte de l'autonomia en 
cI segle en què vivim, Els pobles no 
poden disgregar-se quan la ciència els 
va acostant a través de l'espai. Han 
d'administrar-se ells mateixos. Cadas
cú té les seves característiques i són 
oposats llurs mitjans de producció i de 
tributació, Però , per damunt d'aques
tes coses materials hi ha l'unitat espi
ritual. la raça, que és una cosa perdu
rable, eterna," 

N'hi ha o no n'hi ha de pedanteria 
en aquets parà.2rafs extrets a l'etzar 
d'un número relativament modern del 
Sol de Madrid? Crec Que no n'hi pot 
haver més. Hom hi interpreta amb 
divina assegurança el sentiment d'Es
panya; hom hi resol Que Catnlunya 
no pot imitar l'exemple de Bèlgica, 
d'Holanda o de Dinamarca: hom hi 
afinna, tancant els ulls a l'evidència, 
que el corrent modem és enemic dels 
nacionalismes: i, per roda final. hom hi 
estampa que la unitat espiritual, la ra
ça, és eterna, 

L'eternitat! Tanmateix és una cosa 
massa important perquè romangui a 
disposició de nualsevol redactor de pe
riòdic, baldament aquest periòdic si
gui el Sol de Madrid. 

BARCELONA, 3 AGOST 1922 

Serem tan pedants com se vulgui, 
però, en definitiva, no fem sinó reac
cionar contra una altra pedanteria que 
durant tres segles ha volgut fer creure 
oue Catalunya era una mena d'esca
rràs distingit, 

\I 

Acceptem agraïts les flors d'amistat 
que ens dedica Gaziel en un article 
aparegut a la Vangllardia del 26 del 
mes que som, i per damunt l'abisme 
que ens separa el saludem afectuosa
ment, 

Ens sap greu que endut pel seu de
~g de no trair la vella amistat, s'hagi 
curiosament esgavellat, atribuïnt l'únic 
article que no li plaïa a un home no 
pertanyent a la seva generaci6, A Ac
CiÓ CATALANA tots ho signem tot. Si 
l'anònim no tenia com a primera virtut 
la de fer-nos estretament solidaris, no 
valdria la pena d'adoptar-lo, 

Afegim que l'article a~ludit per Ca
ziel ni des de d'un punt de vista doctri
nal, ni des d'un punt de vista pràctic 
representa cap aberració. Si el to de 
la política europea d'avui és la desas
sociació per a anar a noves reintegra
cians! No contradiu tampoc, ans rati
fica, les ponències aclamades a la Con
ferència nacional catalana, Adés i ara, 
el nostre únic progfluna és obtenir la 
plena sobiranfa de Catalunya. 

Dir, de més fi més, Que un cop sobi
rana, Cllfll lunya és probable que no de
fugís un pacte o coJ.laboració amb les 
naciOns considerades més afins, no és 
incompatible amb el separatisme. No 
altra cosa digué En Bofill i Matas de
fensant Ics seves conclusions, quan 
hipotèticament retreia intel"ligències 
amb França, amb Provença, amb Ità
lia. 

Cal remarcar, encara, que la metà
fora oue Gaziel ha volJ:!:ut usar per l'ex
plicació de les actituds separatistes i 
federalistes és absolutament inoportu
na, All ò ~ " e oficialment s'anomena Es
panya no és un vas de vidre, Un vas de 
vidre és un obiecle massa substanciol
ment uniforme, massa formalment ca
racterístic, per representar l'Estat es
panyol, 

No som inlransiecnts tanmateix, SI 
Gaziel s 'entesta n dir Que l'Estat espa
nyol és un vas i resultés efectivament 
oue ho és, com que un vas no té mo
dificació possible, treballarem per tren
car-lo sense cap segona intenció de 
refer-lo, 

RIlJIS 

8¡""llo/8 

" 
La grogor de la ginesta 

Quilla U1l'orança que fa! 
Catalunya!. Catalunya l, 
Bé tardes prou d'arribar, 
Pl'r endo1cïm l'enyorança 
giro els \IlIs cap a la mar. 
si la grogor fa enyorança, 
el blau de mar fa plorar, 
De lIi~a com és i plana 
fa .ganes de caminar 
sense harca, sell~e ~·ele5 

lli SCthe ales per l'oIar, 
peu eixut per damunt l'ona 
com Crist hi d('gue passar. 
Hs camins, alls invisibles, 
cOln s'hi venen ara clars I: 
són lIuel~i5 ¡ tortuosos 
i es perden enllà I;; mar 
i 111\ oratjol fi els arr¡s,a 
(IUC els acaba dI.' fer clan, 
SÓ!l uns camins sense tennr, 
110 es "ap 011 \"an a parar, 
cls corrents de mar que els menen 
ningú no els pot dClUrar, 
Dnn Jaume, tan alt com era, 
les Se\"e.'\ naus els fi"" 
¡ el van dur fins a Mallorca, 
quan \'a anar-la a !."namorar, 
Alt.res reis grans s'hi fiaven 
¡ també els van ben menar: 
uns feien cap a Sardenya, 
altres un xic mes enllà 
i aquells altr!."s a Sicilia, 
llUC encara els deu enyorar. 
En Roger també els sabia 
aque~ts camins de la mar, 
a~pre i ferreny com ell era 
no ci podia enamorar 
~illó Grècia, aquella dea 
ll1ig' terra i mig !."el ¡ mar, 
~1r1riuers, hi,seu les \'cle~, 

la mar és oberta encar, 
no pot se esclava cap pàtria, 
en una presó tan gran, 
amb ulla porta tan ampla 
i amb aquests camins tan clars, 
Orseu naus ap a la dreta 
I passeu per Gibraltar. 
Oceà Atlàntic endintre 
fins que al cel veieu brillar 
les quaranta cinc estrelles 
(IUC ens fall glatir tants anys ha, 
per veure si t'estel nostre 
ja hi comença d'apuntar, 
Catalunya!, Catalunya I, 
bé tardes prou d'arribar, 
tant temps que et sotgem ver terra 
i p,otser viudràs per mar I 
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RErIS T J1 D E I JA 

PIlEJU SA 

'· .. '~"e8tl ·(f acció" e ll 

:llu ,.,." eCQS" 

~s sota aquest títol compost a grans 
titulars, que alguns quotidians barce
lonins ofereixen a llurs lectors la in
fonnació i comentaris marroquins. 
Quotidians barcelonins, això &;, r.!dac_ 
tats i impresos a Barcelona, nu pas 
per l'esperit ni per la I!..;ngu:¡, Nuc.qra 
acción en Marruecos no és pas doncs 
"la nostra acció al N.f\r,oo: '. Its w, 
ben entès del qual cal partir. 

"Edmon" a Avant! de Vilafranca 
(I agost), es refereix als dos camins 
a seguir per a ¡'obtenció de l'ideal 
català: el de l'efusió i el de la violèn
cia. 

~ Deixem de banda, dQncs--Ja que Ta 
creiem eixorea,-la solució du&iva. No ell 

parlem més. Li~il('m~llo¡¡ a tractar de 
Ja violenta". 

Catalunya, nació, es troba en situa
ció de guerra amb l'Estat que detes,ta 
la seva llibertat. Aquesta afirmació si
tua francament, decididament els pa
triotes en el bon camf. Es l'aclitut 
d'ACCIÓ CATALANA, es la tèsi de la 
Conferència nacional. No estem però 
preparats. Cal una tasca prèvia: ACCIÓ 
CATALANA l'ha prevista i per això crida 
als seus rengles, a lOtS els patriotes 
decidits a treballar per la causa. Per 
això segons" Edmon": 

"Com'c, peTu, confessar que attualment 
no c~tem preparats Iler a lliurar la hatalla 
decini\·a, t\o posseim cap organització ni 
cap indici d'organització que cns doai 
dret a una suposició, la mh petita, 

·'r no vol dir que en fer aque,la con 
fes~ió ingènua renunciem, per aquesta 
nentualitat. al deur~ inchldible que tots 
lellim d~ sacrificar la vida per la inde
Ilendència de la Pàtria. Quan per!Hós fóra 
posar. ara, en man~ d·un incon~dent una 
eina de comb;tt! r diem això nosaltres 
que 110 som dd~ que, malgrat predicar 
una bella doctrina, defugel1 Iota avinen_ 
tesa que els obligui de practicar_Ia H

• 

Heu's ací el criteri d'ACCIÓ CATA
LANA bellament exposat, 

ACCiÓ CATALANA 

Geu e" (tciOl. 8 

Hi ha una vasta bibliografia d'as
saigs i tractats entorn la idea de gene
ració. Recentment a propòsit d'una nola 
apareguda en aquesta secció, s'ha par
lat de la generació antisentimenlal i de 
tal altra, naturalment la successora, 
on hi ha qui es capaç de no moure's 
d'una ideologia d'estudiant de batxi
llerat. Tot això és vell i bell. Encara, 
després de tan capgirar-ho, la mateixa 
història! Tanmateix aquest tarannà és 
plaent. Sorprenguem-ne el ritme per a 
lliurar-nos-hi a la nostra hora! No serà 
una petita dolça venjança compadir 
d'aquí uns Quants anys, des de les 
columnes d'un diari entenimentat la 
pobre jovenalla que pretendrà encal
çar-nos? Això no l'oldrà pas dir que no 
hàgim fet alguna cosa aprofitable: per 
exemple, que gràcies al nostre esforç 
no els calgui oferir-se al més-dient 
per a escriure en castellà i al dictat 
d'un amo i senyor. 

El redactor dels Ecos del Dia Grà
fico ha situat perfectament la con
trovèrsia, gairebé dirlem anònima, 
La generació d'avui, com l'anterior, i 
com la que els succeirà, no han fet 
més que polftica, entenent per poll
tica l'acció nacionalista: 

Però, es que no va obeïnt tot a Cata
lunya a una intenció polític.1? LI1 mateix 
af;lny de polillea patriòtica ajunta l'home 
de les orielltacioll~ populars, que aquell 
Qui en una càtedra amagada, 'dhl una 
lliçó a un púhliç reduil. Es construeix 
Ull drama, s'articula Ull llibre, e~ reivin
dica un adj«tiu arcaic. es basteix una 
bihlioteca, s'estén tllla 1ínea telCfÒ'1ica, es 
fonen uns vidres o uns esma!t~, es ritmen 
un~ versos, es fan uns exercicis ~iTllnàs

Iic." s·acompanya una pilota amb el cor, 
es treballa un marbre o un boix. ¡¡ensant 
en la major gloria de Catalun.va. 

Heu's ací una llita comprensió en 
aquestes ratlles, Diríem que és aquest j 
mateix amor a Catalunya que fa tan 
generosa la intdligència que les ha 
dictades, Si poguessin ésser dites j 

recontades les petites, meravelloses 
coses que l'amor a Catalunya ha fetes 
fer entre e ls nostres connacionals! 

Per això han estat lan fàcil5 i lan 
sorprenent.>; ller llur eficàcia aqu!."sts casos 
d·hdlenÍbtes <Jue, arribats a consellers de 
J'Ahmtamcnt, han sobres§ortit com a or
ganitzador~ municillals, Q el d'aquests poe
les que ban ~ahut sallar dels sonets al 
Parlament o a la Man,comunitat. I és 
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que potser com enlloc, es produeix entre 
nosaltres la dualitat de rhome de lletres, 
d'art o de '1I~I;rr i, a la l'egada, polític, 
fenomen que només es dÓna en è-poques 
revolucionàri~s o en ambients de .saturació 
patriòtica .•. 

Aquesta saturació patriòtica aquest 
sadollament que per creure') incom
plet ha motivat l'organització de la 
nostra entilat, no solament és entre 
poetes, filòsofs i artistes, sinó en gent 
humil, en fadrins d'oficis vulgars i en 
aprenents de feines rudimentàries. Si 
l'energia espiritual que el catalanisme 
ha fet despendre hagués estat apro
fitat per organitzacions aptes per a apli
car-la a activitats de vera eficàcia per 
la c'ausa de la nostra redempció nacio
nal, aquella impregnació a hores d'ara 
hauria estat complerta. Qui no recor
darà les belles anyades escolars soli
dàries i post-solidàries? Quan!s d'a
quells companys de minyonesa no co
neixem avui envilits en un apat¡io
tisme barroer o en un relativisme 
sufocant? 

Aqucsts minyon.>; d'ara no són anli. 
sentimentals, Com ho han d'ésser si pre
cisament alccn lot el sistema polític llur 
damunt un sentimcnt? Sal>en, però, que cal 
raonar el ~entimC(1.t, per tal com hi ha 
doctrines qu~ es fonamenten sobre la subor_ 
dinació dels sentiments particularistes, a 
raons generals i, ells, \'an elaborant doc
trines, pastar1'l-les amb històri~5 i amb 
filologies i ctnografies i amb tota un;¡, 
varietat de fets en els quals el sentiment 
primitiu nomes hi intervé que com a ani
mador". 

l és aquest sentiment motor d'amor 
a Catalunya que permetrà a di ns els 
!fmits d'una disciplina 'I1acional, la rea
lització de les més pures idealitats 
contemporànies, i la seva absència la 
que provocaria una descomposició en 
el pafs, Bé podríem dir que, entre e ls 
catalans, com a homes d'esperit, no
més dins el sentiment de Pàtria hi ha 
la salvació, 

" Tot o res" 

"Vibrant" en e l darrer número de la 
Tralla (29 de juliol), fa un comen tari 
al darrer paràgraf de la nostra edito
rial del número I, 

.. A Catalunya. drl nostre dilema se n'ha 
fet UTl arma de combat contra nosaltres. 
~ ACCIó CATAI.A~¡\" diu; Hno està per dile_ 
mes j la nostra polílica es la dcltot·', Doncs 
bé; els nacionalist~s radicals calalans no ens 
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de~clim del llostre. E.I nostre dilema no es 
sols d'actuació polit ica, silló de reivindicació 
lIacional. .. 

I, A continuació, reivindica el "res" 
no pas com una ínfima prote&ta insubs
tancial i apolltica, sinó com a una nova 
afirmació de sobirania. Està ben com
près. Però és que el "res" no és un 
estímul per al repòs? És que no és 
frequent en tots els ordes de la vida 
de lliurar-se inmediatament al "res" 
davant l'e!'¡forç previst per a obtenir el 
tot? Prendre el que ens donguin és, ve
rament, un regateig. Afirmar el "res" 
davant una oferta migrada, és expressar 
una voluntat lliure; hi consentim. Però 
a la vegada, és admetre la possibilitat 
de què ens haurem d'aeomentar per 
sempre amb el dilema darrer. 

No admetem el regateig. Davant 
una concessió migrada podem negar
nos a acceptar-la i havem dirigit el 
"tot", sense cedir, amb intransigència. 
Amenaçar amb un "res" sobirà pot 
ésser, en el duel suprem, cedir, reCIl
lar, acovardir_se. Bé podria ésser que 
per un nacionalista radical el veritable 
dilema hagués d'ésser "Tot o morir". 

En un altre paràgraf del s.eu article 
"Vibrant" diu: 

.. ACCI6 CATALANA, tot just arriba al camp 
de la lluita per la Pàtria que el seu pri-. 
mer salut ':5 encometrc·ns. Com se li con
ceptuarà la seva lleialtat si el ~eu primer 
salut és ofendre el germà que, C{juivoeat 
o no, defensa una idealitat en bé de Cata
I unya? 

La nostra escomesa era simplement 
una diferenciació de criteri. Si ofensa 
s'hi ha pogu t veure no hi havia pas in_ 
tenció d'inferir-la. Entre patriotes, per 
bé que els punts de partida siguin di
versos, no hi pot haver ofenses. Mentre 
la Pàtria no ha obtingut la seva lliber
ta t, és allò que uneix que cal retreure. 
No podria ésser que d'aquells dels 
quals més teméssim, a l'hora del com· 
bat decisiu en sorgfs l'heroi? 

T xecQ-EslQ t!tr.qu; lt 

A la secció Fonts i documents. repro
duïm unes dades sobre el governa
ment de la República txecoeslovaca ex
trelS d'un llibre de Llurs Eisenmann 
aparegut en 1921. Coincideix 'aquesta 
reproducció amb l'aparició a l 'Action 
française (I agost) d'una infornmció, 
potser tendenciosa en alguns aspectes, 
s¡obre l'estat de les relacions entre txecs 
i eslovacs. 

Txeca-Eslovàquia per homes asse
nyalals de l'actual promoció nacionalis
ta catalana representa per a Catalu
nya un exemple, no pas per cap sem
blança en la seva constitució dual, va 
sense dir, ans perquè els motius na
cionals aUegats per txecs i eslovacs a 
independitzar-se tenen determinats 
punts de contacte amb els motius aMe
gats pels patriotes catalans. D'ací 
l'interès amb que tot allò que fa refe
rència a aquesta jove República euro
pea és seguil entre nosaltres. 

Segons l'Actian trançaise les dife· 
rències d'esperit, de civilització i d'i
dealisme que separen llatins i txecs sÓn 
gairebé absolutes. Cal però fer una 
lleugera restricció. 

"Aquest ideal catòlic ha donat a aquest 
petit poble eslau, un cert caràcter llatí que 
no es descobreix pas a la provincia ,"eina 
de Bohèmia. L'autonomia és completa entre 
el poble txec i l'eslovac. D'ací el gros error 
no solament polític i social sinó ètnic que 
s'hagi pogut (:OlIletre en crear aquesta Re
pública txccoes[ovaca. Aquesta nova Repú' 
blica - wilson.iana" té una direcció txeca 
segurament maçbnica ", 

Llurs Eisenmann en el seu llibre ja 
havia fet observar que aquest país 
jove forjat de tantes peces, llarg, com· 
plicat, informe, presentava per aquesta 
jovenesa una feb lesa. Deia però que 
el seu nom ingrat era per ell sol un 
programa: afirmava el seu origen na
ciona l, la seva aspiració a ésser un Es
tat popular, profundament democràtic. 
Opinava que aquesta mateixa jovene
sa que se li reprotxava, i que no és 
sinÓ un rejoveniment, si per un costat 
podia és~er una reblesa per l'altre po· 
dria ésser la seva força. Segons aquest 
autor: 

.. La naixença tle la República txeeoc~Io

vaca és contemporània de la naixença d'un 
m6n nou, Hi ha estat com a Estat nou, 
penetrat per ':'la tradició antiga i un treball 
secular del sentit profund de t'interès nacio' 
nal. pero orientat de cara a l'csdc\'enidor, 
dirigint tots els seus per.saments a justificar 
la confiança que ci món hi ha posat, dispo
sat a defensar amh totes les seves ener 
gies la seva l1ibt'rt¡1t d.tramen! reC01Hluis
tada ¡ la sella independència." 

Segons l'Acfion française els txecs 
tenen oberta una guerra encarnissada 
als. eslovacs, assajant de llançar-hi la 
dissenció a base d'una lluita oberta
ment anticatòlica. Hom diu i tot que 

per part dels eslovacs s'han dibuixat 
temptatives d'acostament amb Buda
pest. S'atribueix la dissenció què l'i
deal nacional està lligat estretament 
en lots els pobles amb l'ideal religiós. 
Efectivament segons Eisemann: 

~ La Jlo~ició del catolicbme és 1Il0lt mes 
forta a Eslovàquia que ('n els paisos txecs. 
I~I catolicisme dels eslo\'aç~ és profund, 
dOc;l ; jaló~, El del Ixees ¡,~ 2aircbé herè
tic o, en determinats caso~, herètic del 
tot ~. 

El comentarista de l'Action frança;
se acaba desitjant a la República txe
coeslovaca de no rompre amb les seves 
lluites interiors la seva unitat ben pre
cària, Considera a aquest nou Estat 
com a un malalt de naixença. 

,. Si la indústria bohèmia es decanta cal) 
a Alemanya, la seva veïna del Nord, els 
muntanyencs eslovacs, esguard~n devers 
Hongria. llur veïna del Sud, la qual. en des' 
pit de la pau wilsoniana és un dels Estats 
més sòlids d'Europa". 

Cal, repetim, considerar aquestes in
formacions com a tendencioses, Amb 
lot, per l'interès i la simpatia que sen
tim per aquesta República j, sobretot, 
per la perfecta organització que sabé 
donar a la lluita per la independència, 
seguirem el procés de la seva consoli
dació o di~locació amb el màxim d'a
tenció, 

FONTS 

l DOCUlJIENTS 

.Ltt c oustitltci6 ; e l1J jJmlel'8 

JJl,bl;C8 a T xeeoE81Q";;quÏ-tt 

La constitució de la Rqlública txecoes
lovaca, promulgada el 29 oe febler de H)20, 

e~tahleh: un go,'ern repuhlicà, tls orgues 

del qual són un president de la Repúbli
ça.. ¡ un Parlament format d'UI1 Senat i 
(1\1I1a Cambra d('Is dill\.l!ats. Una revisió 

comtitUc1l)na! només pot é~ser feta que 

amb uua majoria de les tres cillqt1ene~ de 

rcfecthl total en cadascuna de Ics dues 

Cam¡'rt'~. 

El president de la República és escollit 

l)er set anys per les dues Cambrts reuni
des en Assemblta nacional, sota la presi

dffncia del l)rC'5ident de la Cambra dels 
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dillutat~. ~n ulla ekcci6 que nomes és vàlida 

quan 1a meitat m~5 un dels lUembrC'S del 

Parlament hi ])rl'n!':n part. a la majoria de 

les tr('~ cinquen('s de votants als. dos pri· 

mers VOh d'escrutini, ~ al terç, a la ma: 

joria rc.1;uiva. Si Ja presidcncia esdevé va

cant per dl"funció (en aqul':st cu. releeció 

te lloc al~ quinze dies) o ~i el prnideut 

t'~t3 impedit per malaltia o peT h,ta altra 
cau,a de oomplir In scvn funcions, el po

d<'r cxC'Cutiu és cX('fdt pel mini5teri, q,ui 

en l'Ot canviar ci seu president ~ ~; l'impe

diment r!O prntonga I)a~,als els .sis meJ(l~. 

J'u~cnlbl(a sohre la propo.ici6 de! minis

te ri fet¡¡ a la majoria dcb tres quarts, n0-

mena un prc~idcnt ~uplent. El president 

110m':'s és immcdiatamrnt reelegible una 
\'cgadd, Rr¡m:vnta la Rr¡)IibJica en Iu 

relacion~ internacionals, ¿. cap suprem de 

Iii. força armada i tê el dret de ¡¡;ràcia. 

Tot tractat que impo~a a rEstat o eh ciu' 

tadans càrrcg\les p<.'cuniàries o militars i 

tQt tractilt dt' pilU no entra en vigor sinó 

d('~llrts de ratitipció pel Parlalnt'nl. 

Tot tT'lletat !1"C modifica el territori de Ja 

Repúbli'il no pot ésser riltificat ¡in6 a lil 

majoria rcquirida Ilcr la n:visi6. El pr~si

dffil convoca, prorroga i diswl Ics Cam

bres, ~b ildrcça miuatgu. (IUl' té el dret 

de llegir dI mateix. pl'r d(lnar-¡os compte 

de restat dels afers públics i ~ul!;~erir-I"5 

Iu mide, qtle judica util~, i lé ci drel de 

demanar-I"s una nova deliheració ~obre 

tota llei !oOtme!-a a la ~~'va signatura ~i 

¡lCr crida nominal, malltenen llur \'ot, O si. 

a la Camhra dels diputats, una majoria de 

Ics tru cinqm'lle," parh s'ha Ilronunciat 

de nou a favor de la lici. ci I)rc~idl·nt 110 

ha dt' fer $inó promulgar-la. t.~ irre'llon 

5ablc lIent el ca~ d'alta trairin. tter la qual 

el Senat, SI ta la acu,ació cc la Cambra, llOt 

infligir-li la única ])('na de , ... duci!a!. 

Eb ylO di¡)Utats .011 el'lI ller ~" 

any" i el. I~ ~clladors per vuit. us 
d .. nes .'''' cll't:loru i flegiblu eX::'C!:l.mt"ll 

com cl~ !rOInes. El Parlam<:-nt actual 

rompta IJ diputades i J senadores., El 

~ufraci is lllliversal. iRual, directe I se

cret el '"IOt: obligatori. la majoria elt~·

{¡,ral de .n anys per la Cambra i ~I 

pd Senat. l'edat d'elegihilitat de ~ I 45 

Ln "int·i tru circum~çril)Çi(,n~ electorat, 

enlre les quals ~sta di"idit el l'aí~ tra

met çada any a la üllubra de ó a 45 

diputat~. k~ trelze órCUmSCrillcions ~rna 

torials, de .. a <?J ~nadnu. La represen

tació proporcional funcinna !in., a l'ex

trema utilització de les restes dalllunl el 
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conjunt del pai. I lón pr~s les niés 

grant I)recaucioni Iltr a a~s('gurar la ~in

et'rilat del \,,,1. Si l'una de Ics ducs Carn 
bres i, dhsolta o quan el ~eu mandat 

eXili ra, ci, elector,; han d'i~~er cridats 

a votar en els dos mesos.. Lle"a! la pre·· 

rrOjr.ltil'a dels dillutah en matCria finan

cir ra, Ics duc~ assemblees tenen els ma~ 

teixos dret~ perú el Senat nnmes té un 

termini de ,is setmanc~ ptr a prnl1u1U:iar

se ~(lbrt les Ilris votadc~ pçr la Camhra. i 

d'un n!,·~ l,er a Ie" llei,. de finances i les 

llti~ militar~, mentre (Iue la Camhra té tres 

me )s I:('r a óldOlltar o rf'JI<'llir els pro;ccto!>s 

(IU(' li tranwt: i els diputats p'Klcn, m .... s 

fàcilment (tUC els senadors, tra\formar en 

llei, per un \'ot renovat. un Ilrojccte repellit 
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per l'altra Cambra. 

I~¡' millistru són 16, n .. menats \)('1 pre· 

sid('nt (Ie la República: Presid~ncia del 

Comell i interior. afl'rs eslrangen, dcfen~a 

nacional, fillaners, justicia. instrucció I)Ú

htiG, f~rrocarrils, trebal1" públi,"s. eçmcrl;, 

agricultura, tdi·font i telègrafs, I)revisió 

social. higi"lIe pública, IlrO\'clme1lls, uni

ficac;ó de I. s lleis i E~I()va.:luia. 

Un trihunal constituci.ma1 de set membru 

é~ cridat a judicar de la comtitucionalitat 

de h.·~ llci~. 

Els partits tcntn una cxi,t~T1ci" Iq,ral. per 

tal e'l1l1 tllltl( el I)r:vikgi de prcs('ntar Ics 

candidatures j dt· fNl11ar Iota la presidèll

ci;¡ d'un funcionari ks uficil1CS electorals ¡ 

1c~ cOlllis~ions d~ renovació de CelIS. 

NOTICIARI D'ACCIO CATALANA 

.I, J'(·Jul,.ell 

En els jocs flora ls de Vendrell que 
es celebraren el dia 26 del mes passat, 
En Ventura Gassol, d'ACCIÓ CATALANA, 

amb motius d'ésser president del jurat 
hi digué un parlament amarat tot ell 
de l'esperit de la nostra entitat. 

Començà dedicant unes parau les 
d'homenatge a l'i!-lustre poeta Angel 
Guimerà. president d'honor d'aquella 
festa. L'Angel Guimerà, digué, presi
deix d'esperit aquest acte i el sentim 
ara present entre nosaltres com és 
present en tot acte que es faci de llen 
gua catalana, car en enaltir la llengua 
catalana hi ha treballat tant, que les re
lacions que avui l'hi lliguen no són al
tres que les de un creador amb les se
ves criatures. Parlà de Ca talunya, dient 
que Catalunya tot i tan petita com és, 
té una diversitat de paisatge.,; j de re
gion~, amb les característiques pròpies 
de la gent de cada regió que un hom 
diria que quan Déu passà per la terra, 
Catalunya fou el lloc on en menys 
espai hi feu més meravelles i miracles. 
Fa una excursió espiritual per les Valls 
del Pireneu cata lA, l'Empordà, el Va
llès, el Panadès. i acaba cantant aque
lla "gent del camp gent del llamp", re
sumint i glossant en aquest adagi el 
temperament dels catalans. Aquest 
\lamp no és allra cosa que aquell foc 
de l'esperit que dueu dintre de vosal
tres i que tan aviat ens ablaneix el 
nostre cor com una cera davant d'un 
cas de pietat, com ens, el fa espurne-

• 
jar de ràbia davant d'un cas d'odi i de 
noble venjança, 

Can ta la Catalunya de l'esperit que 
viu incorruptible dintre de nosaltres 
amb els polítics i sense els potities, 
aquella Catalunya que no tots sabrrem 
definir el què és. l>erb que tots la sen
tim, d'una manera tan viva, que ens 
dóna la plena consciència que nosaltres 
només som catalans i que és una i 
única la nostra Pàtria. 

Els Jocs florals són una d'aquestes 
festes que venen a avivar aque~a Ca
talunya de l'esperit. La llengua és un 
dels clements més esencials d'aquest 
esperit. La llengua és la mateixa subs
tAncia d'un poble. La ll engua ha estat 
el gra de sa l que ha guardat de corrup
ció l'esperit del nostre poble com el 
de tantes all res nacionalita ts que han 
tingut de passar la prova de l'opres
sió . Parla de la força d'imperatiu de la 
lIèngua. de la força creadora i de. la 
valor sagrada, lis seguint aquesta esco-
la, començant per l'estat d'ànim que 
crea en nosaltres una paraula i acabant 
per l'essència que donava a les coses 
quan Déu els anava donant nom , que 
arribà a glossar aquell evangeli de 
Sant Joan : En el començament era la 
paraula, i la paraula era davant Déu _ .. 
i hi paraula es va fer camr. ts per 
aquesta virtut imperativa de creació 
que té la paraula que, el dia que tots 
els catalans tingu é..~im prou fe i fóssim 
prou purs per dir la paraula Catalun ya, 
faríem reviure la Pàtria que tolS enyo
rem. Majorment havem de glorificar la 
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nostra llengua com en senyal de des
agr.vi i de protesta, car ha e<¡tal sem· 
pre el blanc de les ir~ i de les ¡gno
rAncies del~ nostres enemics que hi 
han visI sempre ci camf més directe 
per arribar-nos a l'ànima. Testimoni 
n'ha eMal en més d'una ocasió el 
n05tre president Guimerà, qui apa" 
d'6scr un dels que han ajudat a fer i a 
formar la no<;tra llengua, ha estat lam
bé el lleó més fer en defensar-la, lleó 
que amansit i 101 com ara es troba pels 
anys, encara ra !';Ang quan prova de 
treure les urpes. ~ per això que no fa 
gaire temps li foren retirades dels¡ fea
tres d'aquella Espanya les seves obres, 
amb gran aprovació i felicitacions i te
legrames de la gent més castissa i més 
torera. Devien tenir por que en sentir 
aqueU: Jo malO homes! Jo llops!, 
no .. e'n adonessin que en el m6n en
cara hi ha poble!; hom~ i pobles llops 
i que nos.altres som dels pobles homes 
i ells dels poble50 llops, com es veu pel 
Patró que ens simbolitza els uns i els 
altres: el seu mata homes, el nostre 
dracs. 

Acaba rent un elogi de la dona cata
lana i una o::a lutaci6 a le~ del Vendrell 
i invitant els joves que aixl com ju
ganc a Jocs flora ls. han elegit una 
regina, aprenguin de fer-ho en veri
tat, que en això de o::aber-se I de po
der-se triar i elegir rei con .. i!;.tcix el 
saber·se i el pOder·se constituir lliures, 

Per le!'l noticies que cada dia es re
ben a le!'l nostres oficines que ens des
criuen que la nova d'aquests actes ha 
produir entre els nacionalistes de Ri
poll i de la comarca, la diada patriò
tica de Ripoll s.er! una data eminent. 

De l'organi tzaci6 d'aquests actes en 
la qual els nostres amics ripoll encs 
posen tot l'entusiasme llur n'anirem 
assabentant als lectors d'ACCIÓ CATA

LANA en els numeros succesius. Per 
endavant ens és grat de dir que poques 
vegades un fervor més pur ha estat 
posal per part dels elements organit. 
zadors a preparar ma nitestacions com 
les que havem anuncia t per al 27, 

A tots aquells amics nostres de Ja 
Comarca o de Barcelona que s'han in 
leressat o puguin interessar-se per a 
conlr:buir a l'esplendor d'aquells ac
tes, a les oficines d'ACCIÓ CATALANA 

(Trara lgar, 14, entressol) o al comitè 
ripollenc organitzador els informaran 
de bell grat. 

BARCELO:\A. ~ AGOST IQ22 

A.11!1 ('01-1('(llteN c"ltt1"IIN 

El el número I d'A('-cIÓ CATALANA 

adreçàvem una salutaci6 a tots els 
co¡'¡egues catalans que lluiten per la 
llibertat i la salut de la Pètria. Aques
ta salutació ha estat corresposta gai
rebé podem dir unAnimement, De tots 
els indrets de Catalunya on surten pe
riòdics afectes a la causa de la nostra 
reivindicaci6 naciona l, per mitjA d'e\ls 
mateixos havem estat diMingits amb 
altres salu tacions expressives, 

De nosaltres a e lls i d'ells a nosa l· 
tres sabcm que la correspondència no 
mancarà. Tot i els matisos que en 
a!'fJectes devegade:s ~ecundaris eno:: en 
podran !'cparar, un nom sagrat, Cata lu
nya, ens uneix i una mareiu aspiració 
pot, en un moment donat, fer-no,," com· 
panys en la columna mobilitz.adlt, 

Sen.'cixi, a cada moment, l'expo<;i
ció de les no tres doctrines, com a 
franca expre~ió del nostre pen~ar ~in
cer ¡ e~timulem-nos mutuament en la 
competència del culte a la Pàtria, 

Aquells coJ.legu~ als quals eh. serè 
escaient de reproduir els escrits que 
e:; publicaran a le!t planes de la no:.tra 
publicació setmanal, els n'atorguem a 
cor obert, el permís, Un prec només: 
que facin constar el nom de la mateixa 
qut' és, a In ve~ada, el de l'en titat per 
Ja qua l treba ll em amb tota l'ardència 
del patriota més exigent i el del movi· 
men t que nosalt res voldrfem que fos 
el Que definitivament 1I.5c¡01l<;, ¡'ohten-

Ltt ('1';11; flel ettfttlttu;Hmf' 

\ fï<l/J SN -¡ ¡ de ~1¡I!.Irid, 'nat p 'r Ca' 

hrid .\lom.1r ha ;lllar(' ,li el ¡¡:u,'nl arlid, 

M El catalani~me aeaha dt, .ofrir una 110/01-

riuadÓ. El f('n"mt'!l .:;, natural i el'lltf;lt. 

c"mú a lotc~ It'$ esc"lt. l>c>hli\lll(. Perú 

atjue~t ci.IIM nu s'h;1 fUlulat, cum ci d'an

tany, ('11 tIlla clif\'r¡'lll';;t dI' ,-;)i6 1I(,Iilica, 

a la mant'ra rltl (jUl' "'p¡¡ra It'! dit el ("SIIIIt'

rres i dr. t~" ,i liÓ t'n 1;1 inlen~itat dI' la 

fe nacionali.la i d~h Ilrocediml'nls l'er a 

ftr-Ia trivmfar, En ci h,n\ u trana d'una 

tcnd~n(i3. 111¡¡li,ui(f\rllelll rnvlutionària l'l'r 

ol'o~i(ió a UI' Urlll>~at c\'ulud\"'¡'lllt IIIlC 
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ci6 fntegra de l'ideal que ens inlpeJ.leix 
a la lluita . 

L ' tlltgmf!"f ,l'iuNCI';'" 

El nombre d'inscrits a ACCIó CATA

lANA augmenta cada dia més, I no són 
pas sols els patriotes de ciutat aquells 
qui senten més d'interès per la creua
da nacionalista que la nostra organit
z.aci6 va a emprendre: de pertot de ca
talunya les adhesions arriben amb una 
continuLlat estimu ladora, 

Per ACCIó CATALANA seria plaent de 
reproduir. si l'espai li permetés, les 
lletres amb què moltes de .. ol-licituds 
d'ingrés van acompanyades, LLur Iee· 
tura reconforta de l'esforç que estem 
realitz.ant i la tasca que ens havem pro. 
po<.,al sembla davant aqueixos fervors, 
més fAcil. 

Aquells qui no havien milita t mai 
en polltica; altres qui se n'havien apar
tat pels desenganys; adolescenb que 
pcr primera vegada ofereixen llur es
torç per a precipitar l'adveniment del 
gran dia ... En totes aquestes lletres 
batega una confiança absoluta en la 
causa que defen<;,em ¡ en les nonnes 
que, creient· les d'eficècia immediata: 
han estat e..c:.tablertes, Una frisança pa
triÒtica commou els Ambits de la terra 
catalana I dirieu que els mts ardits 
dels ca talan~ estan nom6s a l'aguait per 
a poder·se allistar all à on ll ur febre de 
realitats i d'activitat pràctica, trobarà 
el viarany segur que mena al temple 
de l a Victòria. 

ha ptrdnt ja Iota ¡ncerital r dic.;icill. I)"r 

bé llUc amb una ",rhid.'rablt' alt'oció d~ 
m:u;'IOI, aqucixa divisió equiul a la d .. 1s 

naC' ,nalist(', irlandt'kls en felació amh llur 

nou ~gim .• n ctrta malwra et ura (, rma 

nou de l'antiga distinció entre t1t catalanit 

tu dd t", D ro, representats Iltr l'Unió ca_ 

talani"a i del periòdic la RnrlJi.rtnf(J, i dt 
regi"nalistel tran,;gents de la Lliga, el qual 

orgol' es la "'li de Catu/Nllyu. 

OI'5er\'i's, 1)("fÒ, que Cs tracta d'un.a hele

rodinda nada a la pròpia Lliga, p~r im¡lul· 

,iolls dtl duengany ¡¡¡)Oflal Ilef Iu coll.;¡bQ_ 

raçlUII, Ko\'emamentf\l~ i l't'r It'$ evidmt' 

infidtlitats dels cal". l'"n) la COla ¡llit-
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~sanl rs el cQn~¡.gnar que l'e~i.i6 ha sor_ 

git <'11 les qüe;tions de continent i 110 de 

contingut; és a dir, en el relatiu 11 Ja doc

trina de llibertat o emancipació de Cata
IUllra, t no en quant ;¡¡I 'frau de lIiht>rtat 

aplicable als catalans una \"egada emallC1-

pat~. Som davant ulla heterodòxia naciona

lista, més que pròpiament política. 

••• 

L'opinió espanyola, ('n general. no ha sa

bllt judicar el c:lt:tlanisrne. S'h;!. co).\ocat 

davant l>eu en el ¡¡¡ent més irracional, l)eT

qui: s'hi ha 0)10,,31 pr("c¡~ament una ('x¡¡lca

ció patriòtica., fent Xo<:<lT valors irrerlucti

t.le~, graus anàlegs ('1\ rescala ~ociològica. 

\ull dir que l'Ollinj(¡ espanyola. t'li com

batre els catalan;,tcs, només tenia un mirjà 

poderós i efical; per veru:e'!s:: vre~ntar+se 

cum a fonna mes ¡¡ .. arn;ada en d transiOT

mi.,tne dels pobles; C<lm a cri~tal'¡¡llatió 

d'Im ple valor politic o civilisla, per con

!rasI amb un \',Llor scn~i¡¡an1('nt nacional 

mes proper al I)alrioti~me senlimental i 

empíric dels grullS primitius, 

\quesla con~íderació ens ~uggereix una 

Jlaradoxal consequència: la major força 

del cat¡¡lanisme li han donat les lleis per

~eculòries esgrím;de~ contra seu, Per què? 

Perquè han pale~at per contr.lst, Ja justi

ficació de la protesta 1, sobre tot, ¡lerque 

han revelat que .::ls perseguidon, com a 

gruJl nacional. mancavcn de superioritat 

polit ica, això és, de sentÍ! de llibertat per 

a merèixer indiscutiblement l'heg('monia. la 

funci6 de cerebralisme coJ.lei,:tiu en què 

c,lnsi~teix 10. ~capitalitat", 

Quina eficici;¡ de \'ictòria es pot ;¡Iri

buir a una nació (IUe, en la seva riv;¡litat 

contra una altra. recorre, per exeulple. a la 

llei de Jurisdiccions? La baixesa dels mit

jans de lluita, Síl:{ui qui!ta sigui llur efi

càtia immCfliata, és un avent;¡tge cedit a 

l'adversari, per t¡¡1 com conte una con fes

sió d'inferiorit .. t. 

L'Estat espanyol no sabé ni Jlo¡¡:ué opo

~;¡r a les reivindicacions catalanes \lna su

perioritat política. i volgué impo~ar-'os 

una ortodòxia nacional O patriÒtiC;l., La 

irreductibilitat ~ra natura!. Ultra això 

tnlre dues sentimentalitats patriòtiques, 

formes equivalents en grau d'evoluci6, té 
més ~impaties 

una nibt-rlat. 

l1ibt-rtadora li 

de. victória la que demana 

perque aqueix¡¡ 3s1l1ració 

d6na C<ltegoria politica, \'a-

Ior universal. interès humà, En canvi. un 

patriotisme oficial, molt més si se. sosté 

ACC iÓ CATALANA 

per la coacció armada i 

gal'!, conlé gi:rmcns de 

en sancions 11'

tirania. 

Però certament s'hauria Jlogut lluitar 

¡¡mb eficàcia contra el c¡¡talanisme, Cr'}C 

tenir autoritat p~r a firmar-ho. El catala

nisme (em referesc a l'únic que ha acon' 

Sl'guit atènyer pknitu(] orgànica, ((IIC és el 

de la Uig¡¡) incorregué en IIn greu pecat 

inici;¡! j fon;lInrl1t¡¡l: s'apcJ.l~ r .. ali~ta, això 

.;~, Ii¡)orlunista m3terialista, enemic de tOIa 

exaltació, S'cxliqr'l conscientment la s('\'a 

mill"r virtut: l'idralisnlt', T així IJoguérem 

\'eurl' la p:lTadoxa d'una e~cola dI' lliber

tat nacional l/Ut' e, dec\ara\'.J. enemiga 

d'a(lucll~ imJlul m histúrics que al'Mtann 

I.'s llibertats nacionals: això és, 1;\ Re\'o

lucib, el romanticisnw, el l¡hrra!; '1l1r, En d 

f¡,1I~ hi hagué un equivoc purament verbal: 

el nacionalism(' catal;l es volgué in~l)irar en 

el nacionalisme franc':-s, que és, corn se <,¡lI>, 

un~ a!)cJ.laci6 a l'antic Regim contra les 

d,1rr(,Tl'S conseqücncÏl's de I~ llih('rtat in

dividua! i naCiOII¡¡1 resumid('s en t'inter

nacinnalisml'. Quines silllJlatirs de ~(,lida

ritat internacional podia d('svetllar aquei. 

xa <,~cola de reacci6 social i d'c,c('pti~ 

eismc ¡)olític? 

En aquest terreny caH¡¡ prbentar·¡i ha

talla. La cosa dicaç hauria estat l'oposar 

IIna e~piritu;¡lit¡¡t a la seva materialitat, 

tan conformf' amh I~s Qualitats 11(' la raça 

catalan¡¡, tal ttlll són apreciant-l('s Ull topic 

vulgar. ,\ les apulogic~ catalams del w oon 

sentit ", de la ~ensates¡¡, de la m(,deracio. 

drl 1111(' en Il('ngu;¡ catalana es designa amb 

el 1I0\n intraduihle (\(' seny, calia contra

poo;ar hi una vigorosa exaltació quixotrsca, 

donant al quixotisme altre valor represen

tatiu de raça, que tampoc 110 corr('spon a 

la realitat, amh tol i les disquisicions ten

d('l)cioses d'En Valentí Almirall. 

to:s féu tal el contrari. El catalal1i~me, 

p('f als efec\es de la seva convh'ència 

IloHtica, es dividi en tolerable i nefand. 

\I¡mll fou precis;uncm el matcria1i~ta 

transaccional, jes\l,tic, reprc~entat per l'~s· 

cola de la Lliga, De fet s'integrà a la 

polit ica esp¡¡lIyol¡¡ aport¡¡nt-li el sru tempe

rament fredament conservador i calculisl¡¡, 

En canvi, fou considerat ndand el cata

lanisme exaltat i sillcer, noblemenl radical, 

sobre el qual es deixà caure, a manera 

d'estigm¡¡, el qualificatiu de separatista: com 

si el ~ep¡¡ratisme en. la gam¡¡ de \'¡¡Iors 

polítics d'un país, no fos un dret d'oponió, 

amb plen¡¡ licitud, adfTl'ès a tOtS els paisos 
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on hagi ¡¡tes la pltna aclimataci6 la lli

bertat! 

Tot:l nació lliure ratifica contínuament 

pcr la seva pròpia llibertat de disgregar-se 

la ,eva voluntat de contmuar muda. r no 

con('c ma;OT 

la dictadura 

incitaci6 al s('paratisme, que 

de fòrmules ohligatòries 

d'unit~,t. Una nació serà tant més coherent 

i unida com més Ilihertat tindrà ]Jer a 

di~$(,\¡trc's. \"011'11 fer odiós el més ¡¡ma

ble del> ~entimertts? Feu-lo obligatori per 

la Hci, 

••• 
l'!s evident que rescissió ocorreguda avui 

al calalani¡;me és una apel.\acil'.> a I¡¡ Idea

htat i a la puresa del!> pr¡nciJli~ naciona

li,ta, P~rò lrepre~enlil una superioritat po_ 

lítica Irespecte a la L1ig'd? ,\¡!I1anrada' 

111('nt. ilO, Per tal corn hi ha una conside

ració vrè\'ia que invalida tot el s('u dret 

a la categoria de purificador. , 

Aqueix gruJl jovenívol protesta ar:, con

Ira (>ls conturberllis de la Llig,1 amb l'odio_ 

,a política oficial espanyola; en canvi ha 

acceptat la com¡,licitat vergonyosa de la 

Lliga amb la inqualificable gestió govern¡¡

tiva exercida a Catalunya, capaç de sus

citar en un paí; l!fure tOt; l'ls separatismes, 
Per a aqueix grulI, es molt més greu 

l'accept~r c¡¡rteres en gabinets esmorteits 

que l'acceptar respOIl.sabilitats històriques 

de tenebrositat i dr sang, .. 

Però els enemics d>o! Catalunya corne

trietl una gran injústicia si aduissin com a 

prO\';L d'inferioritat aqueixa culpa sagnant: 

¡¡enlui! en a<lucix pUllt, el gran pecat de 

Catalunya ha consiSlÍt precisament en la 

seva unió indissolubl~ i ,agressiva amb les 

més castisses íormes de l'Estat esp;m)'ol, 

Iler a lluitar amb l'altre formidable sep¡¡

ratisme: el dels obrers davant la societat 

hur"esa; separatisme que a C¡¡talunya ha 

tingut tambê, com a talo d'AquiJ.Ics, una 

t<loa original de materialitat. .. 

GABII.1EL A!.OM¡\JI, 

El Jlúmero .. 
d ' ACCIO CATAI,ANA 

sortira dljou8 vinent 
10 d'agost 
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