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Si de l'estat de guerra moral enlre Catalunya i l'Estat espanyol, 

sc'n nodrís la consciència del patl"iota català, tanmatch. la lluita contra 

la premsa 110 catalana i espanyolitzant seria fàcil. Quan en ci darrer 

número d'AU:IÓ CATAL.\'-.\ a¡.judícm la premsa comarcal férem també 

una referència a la premsa quotidiana de ciutat, o millor dit. de la ca

pital de Catalunya. Seria possible amb aquesta ni tan sols intentar 

aquell "Servei de premsa" la ut¡titlll de la Qual reportà"cm? 

Es axiomàtic entre patriotes íntegres cI considerar la premsa dià

."ia no catalana o c!>panyolitzant con l'avantguarda de l'enemic a dins 

de casa. Són violentes les exclamacions quc els mateixos patriotes 

llencen un dia darrera l'altra contra. la dita premsa. Si aquell estat de 

guerra però fos íntegmment viscut podríem considerar aquells diaris no 

pas com a una trinxera enemiga la conquista de la qual cal emprendre 

immediatament, ans com a una temible ofensiva de gasos asfixiants la 
defensa contra cls quals cal preparar tot seguit. Per tal com ¿no és pre

cisament un l'csultat mOral para~lel a aquell resultat material que dels 

tals gasos es detallen, el que damunt els nostres connacionals exer
ceixen aquelles fulles? 

Orbetat, ceguera, idiotesa, són els símptomes més eminents en l'or_ 

dre físic cls quals, en l'ordre moral, havem també observat entre 
l1osalh·es. I no cal pas cnriurc's del símil pel'què és just i, d'altr"a part, 

el problema és el més seriós quc es planteja a l patriota català. 

I el més tràgic és que la culpa és tota nostra. Els compradors, subs

criptoJ's, j anunciants dels diaris enemics són en llur major nombre 

catalans, i, tot sovint, a si-dients catalanistes. No és hora d'emprendre 
contra aquesta premsa una ofensiva violent? 

Doncs, puix que la nostra tasca és realista i el nostre nacionalismc 

activista, cal des d'ara mateix purificar l'atmosfera d'aquells gasos . Tin

guem present que 1lOsnl/res ma/eixos els donem combustible i quc sense 

tlo.wllres el tòxic no existeix. Podríem gairebé assegurar que si els ca

talans de tots els matisos del nacionalisme retiressin llur ajut directe 

o indirecte a la premsa aca tal ana o anticatalana, aquesta entraria en 
estat agònic. 

P.·eocupcm-nos_en sense tardar i procurem que ni subscripcions, ni 

anuncis, ni esqueles, ni gasetillcs suplicades, ni compl'cs volanderes, for~ 
neixin fi aquesta arnla fonnidable, mitjans per ussegunll'-IlC la potència. 

La primera preocupació del patriota català ha d'ésser la premsa des

caradnment o dissimuladnment contrària a l'interès nacional. Tots els 

procediments emprats per a anOrl'ear-Ja seran lícits. Tot ajut directe o 
indirecte que sc li atorgarà serà un crim de lesa catalanitat. 

S i un fnnatisme conscient ca l propagar entre nosaltres, donem-li 

com a primera fòbia, la premsa nc utra o neutralitzant, anti -nacional o 
desn aeion al i tza dora. 

L' 11 SETE:6IB.llE 
La commemoració d'aquesta data 

històrica, cada any més estesa fi Cata

lunya. ha tingut, sobretot a Barcelona, 

una importància màxima. El propòsit 

d'un grup selecte de patriotes de con

vertir l' 11 setembre en una diada na

cional és a punt d'esdevenir una rea· 

lital. 

Tots els matisos del catalanisme, to

tes les organitzacions nacionalistes des 

de les de més extrema tendència fins 

a les de modalitat més conservadora 

han tributat llur homenatge a l'heroi 

simbòlic. Algú ha dit que en aquesta 

data el "front únic" es constituïa sen· 

se esforç. 

La força emotiva de l'homenatge a 
En Casa nova és d'una puritat insubsti

tuïble. En poques diades patriòtiques 

de les qUe se celebren a Catalunya, bé 

podem afirmar que en cap més, la mo

bilització dels cors catalans és feta 

amb tanta d'unanimitat. Festa de sen

timent, al peu de l'estàtua del Con· 

seller, la Aor sublim de l'heroisme rep 

un culte fervorós en el qual el sol· 

dat que fou s'encarna en l'esguard 

dels més purs i en les voluntats més 

ardents en la del soldat que serà. 

ACCIó CATALANA que ha rebut en 

aquesta diada les proves més sensi

bles d'afecte i d'adhesió de nombro

sos indrets de la Pàtria, ha cooperat 

a l'homenatge no tan sols amb l'ofer

ta ritual de la corona sinÓ trame

tent arreu on ha estat soJ.licitada un 

estol de representants, portaveus de 

l'apostolat nacionalista que ha emprès. 

En el número vinent en ressenya

rem el desenrotllament. 

2a CTS. 
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-nIINI!OIES 
ESSENOIALS 

En una nació constituida, que viu 
una vida polfticament normal, pot és· 
ser admesa la ficció que tothom és pa
triota mentre no es demostri el con
trari. En una nació com Catalunya que 
es troba en perfode preconstituient, no 
cal admetre Acció de cap mena. En 
quals,.evol moment, amb un rapidfssim 
examen, podem comprendre si una per
sona ~ o no un català patriota. 

A vegades no caldrl ni que veiem 
la persona perquè en tindrem prou i 
de sobres amb trucar a la seva porta. 
Una placa, per exemple, escrita en es
panyol ja diu que l'home que volem 
classificar no és un verilable patriota. 
Suposem que no hi ha placa; la porta 
s'obra i som introduHs al seu despatx. 
Què volem més? D'instint, els ulls 
se'ns en van a la llibreria. Quants de 
llibres catalans? Quins llibres cata
lans? En contestar-nos aquestes pre
guntes trobem una dada exceHent per 
mesurar la catalanitat del nostre sub
jecte. 

Suposem que en lloc d'ésser intro
dults .1 despatx, som introduïts a una 
saleta on no hi ha sinó diaris i revistes. 
La qualitat d'aquests papers ens dirl 
ml5s que una llarga conversa. Un senyor 
subscriptor exclusiu de la "Vanguar
dia" i det "Nuevo Mundo" no serl mai 
un patriota perfecte ni tan sols un ca
tall acceptable. ... 

Ara no anem a un domicili privat. 
Entrem en una oñcina comercial. Una 
ullada a l'almanac: és en la nostra llen
gua o en ¡'idioma d'altri? Una ullada 
als llibres: són portats en catall o en 
espanyol? Una altra ullada als rè
tols ... Ens caldrl res més? El comerç 
pot tenir ara com ara exigències espe
cials que obliguin a transigir amb un bi
lingilisme oporlunista. I!s possible que 
si en un mateix dia totes les nostres 
fàbriques i els magatzems aviaven llur 
correspondència en catall produissin 
fora de Catalunya una reacció perillo
sa. Però sense arribar a aquest noble 
puritanisme permès als anglesos, n'hi 
ha de coses a fer que no es fan! La 
immensa majoria de comerciants es
criuen en espanyol a llurs correspon
sals catalans, usen dins de la nostra 
terra etiquetes i impresos exòtics, 
anuncien de la mateixa manera que a 

ACCJO CATALANA 

Cuenca o a Valladolid. ts molt possi
ble que al costat d'aquestes claudica
cions molts d'ells es mostrin genero
sos amb els partits poU ties de Cata
lunya i ldhuc amb les institucions de 
desinteressada propaganda. Llur mag
nanimitat ha d'é~er agraïda; però ho 
fora doblement si anava acompanya
da d'altres fets que certiñquessin una 
plena i harmònica personalitat nacio
nalista. 

Gran cOSa és que les caixes de les 
organitzacions patriòtiques siguin ge
nerosament nodrides; ja fóra molt que 
tothom qui pogués acudfs a vessar-hi 
el sobrant de la seva arca; tanmateix 
l'eficàcia de l'exemple no pot ésser Su
perada ni compensada per cap mena 
de muniñcència. 

••• 
Continuem les suposicions. Entreu 

a un banc; esteneu una factura per fer 
un ingrés en el comte corrent. Una 
inèrcia gens patriòtica us inclina a es
tendre-la en espanyol. Tanmateix nin
gu no us obliga. Podeu escriure-la en 
català. Feu la prova. Nosaltres la fem 
sempre que s'escau sense que ma; 
hagim topat amb cap dificultat. Sovint 
a l'altra banda del taulell, havem cre
gut veure un somrfs gairebé impercep
tible de satisfacció. 

••• 
Com tiigu~ En Bofill en el seu par

lament de la Mancomunitat, no tenim 
vocació d'energumens. Si una persona 
que no entén la nostra llengua s'adre
ça a nosallres bonament, naturalment, 
en la seva, serà de llei que ens esfor
cem per comprendre-la i per fer-nos 
comprendre. Però cap llei moral no 
ens pot obligar a una postposici6 siste
mllica del no-;tre idioma en benefici de 
l'idioma d'altri. 

Un català, a Catalunya, té el deure 
i el dret de dirigir.se 1\ tothom en ca· 
talà. 

Proclamat aquest principi, fem un 
petit examen de consciència. No us 
avergonyeix el nombre dels vostres 
mancaments? Abunden els catalans 
que manlleven la llengua espanyola ai
xf que la senten parlar a llur entorn; 
n'hi ha que parlen en espanyol a gent 
que ra anys que s'està a Catalunya i 
que, per tant, comprèn perfectament el 
catall. 

Hi ha persones que creient-se or
gulloses i professant idees ari!Hocrà
tiques deixen llur idioma per adreçar
se a una minyona aragonesa que al te-

rrat o al cel-obert o al carrer demostra 
que comprèn el català a meravella. I 
aquestes persones, a desgrat de llur 
orgull i de llur aristocratisme, fan el 
mateix amb el cobrador del tramvia, el 
guarda urbà de la cantonada i ¡'apre· 
nent de l'adroguer. 

No cal cap orgull, n'hi ha prou amb 
un bri de vera dignitat, per mantenir 
els drets de la llengua propia. 

OOlJIElI.'TAIUS 

Ln "{'Sfll fi ,-n('i6 

Anàrem a Ripoll. Als molts gaudis 
del nostre esperit amb la sembra 
de la lIevor catalanesca. se n'hi afegf 
un de magniflc: la contemplació del 
Monestir resplendent. I no fou encara 
una delectança purament contemplati
va: fou un goig espiritualment emo
tiu. 

Tota co~a material que ens deixi 
endevinar la flama creadora de ¡'art 
a travers de l'obra, ens ha de produir 
una emoció. No és ja l'esguard que 
s'enlluerna: és l'lnima que vibra. 

I dessota les arcades del claustre 
ripollenc i entre mig de les línies en· 
tortolligades dels capitell$. i dintre de 
les naus de l'església i davant de la 
portalada magnífica, hom veu aques
ta flama creadora. I endinsant-nos en
cara més en el propi esperit, pressen
tim com aquesta flama fou encesa per 
un vent avasal1ador qui en féu eixir 
la primera guspira. Era la Pàtria tot 
just nascuda que necessitava un temple 
per a la seva consagració. L'art i la na
ció catalana crearen el Mone~tir de 
Ripoll, gentilment agermanats .• 

Per això si un vulgar ciutadà rep, 
en contemplar-lo, una impressió no· 
més admirativa, i un esperit selecte en 
sap copsar les belleses arquitectòni
ques, un català conscient sentirà com 
el cor se li commou i li bategarà el pit 
al ritme de les palpitacións primeres 
d'aquella nació que fundà En Jofre. 

Si Catalunya no ha perdut l'lnima, 
és perquè el Monastir de Ripoll ens 
l'ha servada curosament a travers dels 
temps, Il la vegada que els seus sarcò
fegs servaven les despulles dels grans 
catalans qui moriren. 

Passats els primers moments d'ad
miració entusiasta i d'emoció remem
bradora, se'ns presenta més clara al 
nostre esguard la serenitat austera del 

• 
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Monestir i constitueix pel nostre seny 
un exemple. La primera tasca de la 
nació catalana representada en els 
seus homes la capim essencialm en t 
con<;'ructiva. 

El temps. però, esmicola lola obra, 
i el Monestir s'enrunava. Vingué però 
l'home de seny privilegiat qui ¡'aixecà 
de nou, restaurant-lo. 

La nació ca lalana fou un dia ins
tituïda; arribà In seva resplendor a 
en lluernar IOla hi te rra; era un templ e 
gloriós que semblnva immortal,r De mi. 
ca en micR, finalment , també se'ns 
havia Rnal enrunant. I ha sorg it Ac
ccr6 CATALANA a restaura r-la! 

Recollint l'herència sagrada que ro
mania closa dins el Monestir de Ripoll 

l'esperit de Catalunya, l'ànima dels 
nostres moriS ACCió CATAl.ANA bas
ti rà e l gran temple de la ll ibertat de la 
Pàtria. Cal que aquesta ànima tingui 
un cos que execu ti els moviments que 
ell a ordeni, cal que l'esperit disposi 
de la matèria per a manifestar-se. 

I a la feina de construcci6 ha d'ésser 
hi tothom. Qui farà les naus . qui di
buixarà els capitells. qui arrodonirA les 
columnes, qui obrirà la portalada . qui 
aixecarà el campanar ... ? Nosaltres res
tarem sati~.re l s si podem deixar llestos 
els fonaments . 

Tornàrem de Ripoll el mateix dia. 
Ven Iem amb el cor batel'!'ant encarA 
d'emoci6. Tot el seguit d'impress ions 
rebudes se'ns agombolava a la ment i 
només vèiem una CO"ia ben clara: que 
havrem de treballar per Cata lunya 
amb el mbim es forç per a produir la 
milxima e fi càcia. 

Arribàrem a la fr del trajecte i el 
primer que veiérem de la ciutat fou 
el Palau de Jus tlcia. Si Ans a aquell 
moment nom és ens havfem esguardat 
nosaltres maleixos, Catf'llunya endins, 
a l ~hores ens forjArem la imatge exac_ 
le dels nostres enemics. 

S6n la nostra antftesi com l'esmen
lat Palau és l'antltesi del Monestir de 
Ripoll. Un exterior ple d'ornaments i 
enfarfegat de dibuixOS i. en canvi, buit 
de dintre. ffs un cos senc:e ànima. 

I en~ senrfrem pregonament opti .. 
mis tes perquè aixf com Catalunya no 
pot morir lA seVA vida és animada 
per un esperit immorla l l'ec: ta t opres
sor amb un nO res serà enderrocat, 
quan sigui l'hora. 

Posem-hi mans a l'obra. també. Ai
xl el que no es vegi capaç d'ajudar di
rectament a la construcci6 del nostre 
temple, que miri d'aterrar el contrari; 

i per a major utilitat pròpia que ens 
porti les pedres i les fa rem servir. 

El resultat d'aquestes dues feines 
conjuntes seril magnffic si les realit
zem sense dellllir. I en aquest cas tar_ 
daria una mica al Palau de J ustfcia 
fide l represen taci6, per la seva lletgesa, 
de l'Estat qui ens domina per a obi
rar la intensitat del nostre odi. I basta
rra acollir-se a l'ombra del Monestir 
de Ripoll , per a encendre de nou la 
foguera del nostre amor per Catalun ya 
nostra Mare Pàtria. 

De mom ent ja féu, en aquesta pri
mera visita , que després de provocar 
una coloració vergonyosa a cada pas, 
ens gusp iregessin els ulls amb la llu
minos.i tat d'una decisi6 sincera: El 
propòsit de fer a tot arreu i a tOfa 
hora , ACCIÓ CATALANA. 

• • m o r ..• e ll 1ft U'Uft/ftl,;n 

Hom parla sovint és ja gairebé un 

tòpic corrent en les fulles diàries es
panyoles, el parlar d'ibero-americanis
me, d'aproximaci6 hispano-americana 
i alt res cos.es per l'estil. S'han dit, na· 
turalm en t, moltes de nicieses i creiem 

amb plena consciència que no s'ha ex
haurit llur nombre perqu~ coneixem 
abastament les possi bilitats ¡nfinide! i 
les copioses reserves amb què compta 
el periodisme espanyol d'aquesta ma· 
tèria prima amb la qual són confeccio
nades la quasi totalitat de les esmenta
des fulles. No podem però negar que , 
àdhuc malfiant-nos de llur sinceritat , 
ens emocion en aquestes cordialitats de 
darrera hora i gairebé dirfe m que ens 
obren el porticó de l'espera nça en la 
cambra fosca de la nostre deses.peran
ça; qui sap si per nosaltres arri baril 
també el dia de les paraules dolces ... 

Un dubte tenim però , el qual gai
rebé ja no és dubte : no serà necessà
ria la llunyania per a la naixença d'a
quest amor ? 

És cosa de girar-se de cara a Es
panya i dir-li : Voldrlem, creieu-nos, 
voldríem dir-vos totes Ics belles coses 
ditiràmbiques amb què sov int us re
galen les oides les nacions que un 
dia, ai! estigueren sota el vostre domi
ni però, no caldrà primer desfer-nos 
de la nosa, acomiadar la dispesera i 
plantar pis? 

R EVI S TA DE LA 
PRE~ISA 

Sota el titol d'Autarquia ha aparelut 
a Barcelona un setmanari melU. Real
ment seria alarmant que a Barcelona 
sortissin rulles mell is tes s i aques tes co
rresponguessin a un vast moviment d'o
pini6. No és pas aixr però. Mellins, cier
vins, sanxistes, e tc., són a Barcelona 
partits bipersonals o, tot sovint, uniper
sonals. Com és que fan la viu-viu i go
sen esporàdicament publicar dos o Ires 
nLlmeros d'u n setmanari baladrer? A 
quina causa atribuir aquestes reapari
cions insospitades? Al contagi. Si els 
moviments autèntics que commouen 
la ciutat actuessin, discretament, si les 
grans organitzacions poHtiques o pa
tl'Òtiques s'acontentessin a celebrar 
juntes generals reglamentAries amb la 
tremesa de les corresponents " gaseti
lles suplicades" els diaris, ni albins, ni 
melquiadistcs, ni prietis tes. etc., piu
larien. Però les grans commocions de 
l'opini6 veritable els conta~ia i una fe
breta inofensiva els fa delirar un dia 
i mig. 

Tanmateix però ens ha encuriosit de 
saber què cosa pensen del catalanis
me aquests mellins revirats. Heu's·en 
acl el parer: 

.. Et partit catalanista, to allò que lé de 
regiona\iata sA i d'agrupació d'ord re, CM 

tindrà sempre al seu costat, pt"r tal corn 
tanl o més que dI. votem una Catalunya 
rica i gloriosa: può no CTlS plau conside
rar-to com renanquer d'aquest amor a la 
regió catalana; volem que 1l00altru i ell 
jaumins, que sem els regionalistet mi l actius 
i Tnt, autèntics. poguem entrar per dret 
Ilropi, i que amb nonltru hi entrin també 
ds alt res partits polítics aUlonomi.tu. que 
a~piren al retom de Iu nostres tradicions 
glori05U. Volem un catalanisme de porta 
oberta. expurgat de separatisme, de cad
quisme i de tot ferment liberal. AltJhoru 
podrem dir que som la rqlrcuntad6 autèn
tica de la Catalunya tradicional. 

ts a dir : allò que no accepten del 
catalanisme és la seva caracterfstica : 
el reconeixement de la personali tat 
nacional de Catalunya . Catalunya-re
gi6 no és Catalunya. Com no rou Po
lònia tal , durant els segles del seu es
quarterament. El regionalisme dels 
mellins, ni el dels altres agrupamen ts 
més autènticament regionalistes, no 
ens interessa. Ha arribat l'hora de con
siderar s i el re~ion a l isme no és per 
ventura el més pèrfid disfraç de l'ad
versari que és en poder encara avui 
dia de posicions cabdals de la Pl
tria. 
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En aquest mateix número un tal 
Teodoro de Mas diu que 
Tot allò que és nou en religió. no és vo::ritat. 
Tot allò que és nou cn filosofia, es ahsurd. 
Tot allò que és nou en política. és revolució. 

I ens conta En Josep Pla que ha 
estat un excés de prudència del senyor 
de Mas l'haver suprimit una quarta 
afirmació complementària que deia 
així: 
Tot allò que es nou 1:11 ]Oçomodó, és satànic. 

Per tal com sembla veritat que 
aquests sequaços d'En Mella encara 
no han passat de la tracció animal. 

Pl'Olt 

És el títol d'un periòdic que es pu
blica a Guantànamo (Cuba) i el n," [ 
del qual aparegué el primer d'agost. 
Dedica la seva salutació. 

Xo pas als abocats a la politica militant 
(;ltalan:;¡, sinó als heralds de la inte14igència, 
[.aetes, arti~tes, pCIl~ad(,r;;, ~ te.; als (IUC trI.'. 
[¡alien adaleraL~ en la quietud dels labora
turis, a la pl'nombra de lI:s bihlioteques, a les 
clarícies del taller 

Saluda després la premsa catala
na a 

Ics publkaciOllS pmtadcs de les més altes 
inquietuds espirituals de la nova humani
tat com la ~Revista" i -Monitor", que fIa. 
megen dalt de tot de la nostra cultura, 
lh: cara al món com exemple i ferlllan~a 
de la flllura Catalunya lliure, 

Després, sota el Utol "Tot o res" diu 
que el seu guiatge és el d'aquest mo
nosíl·lab: Prou/ (Val a dir que és el 
guiatge de tots els catalans d'avui. .,) 
Diu que només hi ha una ruta clara i 
simple. 

~ la del mês agut separatisme fins que 
Catalunya acon.!>cgueixi la sc\'a absoluta 
independència ". 

Demana l'ajut dels catalans d'Amè
rica i diu que 

els catalans d'.\mèrica volem i dema
nem un lloc en l'orientació i organització 
de les noves rutes del nacionalisme per a 
garantir-ne l'eficàcia i el degut manteni
ment de la pure~a ideOlògica, contribuint 
a la vegada, ultra raporlació espiritual 
alllb el nostre ajut material i corporal. 

En el mateix número d'aquest por
taveu dels separatistes catalans de 
Guantànamo, hi ha uns comentaris so
bre la Conferència nacional, als quals 
ens referim en el n," 8 d'ACCIÓ CATA
LANA. 

És Ull- ClfJf fle tlif/IIUlIf 
Tota la premsa catalana, unànime_ 

ment, s'ha situat davant la guerra his. 
pano-rifenya segons el to que expres
sàrem al n.!) 4 del nostre setmanari: 
"Nuestra acción en Marruecos" no és 
pas " la nostra acció al Marroc". , en 

dir la premsa catalana no hi compre
nem, va sense dir, la premsa enemiga 
que surt a Barcelona amb cabals de 
gent que es diu naci0.nalis.ta i amb 
anuncis de pretesos naCIonalistes ... 

AI Correu de Folgàs (3 setembre), 
per exemple, hi havem llegi t un ~ell 
article, anònim, del qual extraIem 
aquests paragrafs: 

Quina pàtria invocaran els nostres 
soldats mobilitzats per a lluitar con tra 
les tribus del Rif? Quina fe pot endur
los? Quin ideal els exaltarà? 

Es inútil invocar un fals patriotisme que 
110 l'xisteix. Com podrà tmar_se de patriò
tica una empresa qu('. ni va orientada d'un 
ideal, ni prctên un fi pràctic, i devora i 
malmc:t tots aquells elements de riquesa, 
(jut bé podrien esmerçar-se. en profit dels 
ciutadans que la formen aquella pàtria que 
s'im'oca? 

f', un ca~ de dig11i\at ciutadan'l el que 
en~ obliga a reclamar l'acabamc1lt imme
diat de la gUl.'rra de :'Ilarroc. 

Rodoli d'Espanya timberes aval1 si aixi 
li plau, sacrifiqui ci seu sj I.'S pre~ta al 
sacrifici vagi ell,1 sola al suicidi. La nostra 
gent, la 'gent de Catalunya, la volem a casa 
puil( que a nosaltres ("ns calen braços per 
a treballar, no pas per a esmer<;ar-Ios imi
tilml.'ul m una guerra impopular: les \lOS

tres joventuts són malaguanyades per aques_ 
ta feina. 

P(.'r aixo clamcm amlJ tot el puble ca~a:.i 
.. Vokm els nostres fills, vokm la pau: 1'\ 

poble reclama i exigeix que acabi ci ,·essa
ment de sang en terres africanCl;·'. Si 
no ho diu amb ds pmlys closos, prou que 
ho diu amb els seus plors. 

'(Col1ftt tlc Ponent" 
Havem rebut el n.O I d'aquest pe

riòdic adicte a la noslra organització. 
Sota el titol " ACCIÓ CATALANA", el se
nyor M. Massó i L10rens escriu: 
Com~nça d·escampar arreu la seva actua. 

ció amb el mis ple optimisme: tot Cata
lunya respon a la crida: i així cal esperar 
que d'lIna .sola volada vindrà la l10rmalitat 
catalana. 

En l'I plet de la llibertat de la Pàtria hi 
havia deixament de part dels catalans: hi 
ha. encara homes de Catalunya que porten 
¡"esclavitud en llur ànima. Cal recobrar-los 
portan llur cor l'abri\'ada actual del nacio
nlismc; cal que hi siguem tots. L'actil"itat 
d'.I\¡.:cl{¡ CATAI.AXA no (]l1edarà empobrida per 
una campanya electoral amb mesquina finali_ 
tat política; volem conquistar Catalunya, 
que cal que sigui nOSlra: per aixb, sense ex_ 
cloure ningú, all(.'lll de dret al poble a prcdi_ 
c.1r la intransigència, l'orgull i l'altivesa eol_ 
lectiva de la nació catalana. 

Confessada pels nostres políties l'hosti
litat vidriosa de lOts els Governs d'Espl1nya 
contra les rcivindicacion9 catalanes. 110 vo
lem més tractes amb gent enemiga. 
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Volcm que s'acahi aquesta vergony05a 
humilitat nacional davant el dominador; 
volem la guerra :l1nb l'opressor. 

Els conformistes, els col·laboracinnistcs 
podem seguir la via de pac!('s i toleràncies 
amb el dominador; no ds entrabancarem, 
àdhuc dolcnt·nos com ens dol llur entumi
ment nacional. Però els obligarem, de grat 
o per força, a una actuació de major dig
nitat catalana. 

Ells 110 tenen fe ell cI poble; nosaltres 
si; ells volen arrencar a dissimulats pessics. 
engrull('S de llibertat; nosaltres volem arra
bassar tota la J1ibertat de la Pàtria; aixecant 
l'esperit de Cata!tlllya, quc és espiritual
mcnt superior, molt més fort que la podrida 
sobiraui:! de l'Estat espanyol. 

La "Costa de Ponent" torna a sortir 
COlli cridada per la remor de nova i forta 
lluita. Benvinguda sigui, doncs les mallS quc 
la porten sê prou hé que són hOllradu i 

patriotes. 
1 C1talunya, ara, ncce~~ita de r(.'~fol"\; 

de tots els seus bons fills. per a ier la guerra 
als enemics i als tr'lldors. 

Als {dtims fillS a l\'xterl\lini. 

Ben vingut s igui el novell confrare, 
Per ACCIÓ CATALANA, l'abrandament 
català ha d'ésser definitiu. 

. 11#!/ul'i 

El setmanari republicà del Vendrell, 
Renaixement (2 se tembre) orgue de les 
esquerres d'aquell districte, sota el tf· 
tol "Acc1ó CAT .... L .... N .... " publica el se
güent editorial : 

Aquesta novella organitzac'ió que 1)le1loa 
d'entusiasme i de patriòtic coratge. s'aven
<;a volUll1ariosa per rallihcra~ió ue lIostri!. 
terra, dijous pas~at féu le seva entrada a 
la ~rancomut1itat de Catalunya, servint-li 
d'he.rald ci diputat En Jaume Bofill i ~r<tlas 
qui amb la seva paraula meravellosa aixecà 
dins la Iloble sala històrica OD es reuni 
l'assemblea, un ambient essencialment re
confortador dc rcjovl.'lliment catalanesc ... 

Part de fora. diries que un:! triada gene_ 
raci6 ha aixecat una nova bandera, (llle 
desperta amb els seus espalecs al vent., 
a(luell abrivament de fermança qne cada 
dia ens fa més segura. més esplendorosa i 
més glorificada la victòrin pressentida per 
tota tina nissnga. 

Un sentiment 1)lalònicamell1 emotiu ens 
arriba fins als neguits de l'ànima f amh 
dl~ no podem ofegar cI dubte, planyent de 
que Iai vegada resulti minsa la bella idea
litat d·aquesta organitzaci6. que nosaltres 
voldríem prou valenta fJerquè sentant nove~ 
tcories estremistco, a l'estil dels catalans 
d'Amèrica, cregués indefectihlemcnt arri. 
bada l'hora de considerar indi~l)ensable i 
urgent la constitució d·un organisme repre_ 
sentatiu de la nació catalana. 

A la segona de Ics concll1sions aprova_ 
des a la Conferència nacional es digué: 
"que la forma rCfml¡licana 'cria la més 

• 
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avinguda amh les ¡¡tlnals C'3ra\'!\'ri .• 
tique~ (!c la nostra (¡'rr;¡ o'. P~r aix,) 
voldril'l1l (jU\' rcçorda1l1 que a'lll~sta n'pú 
b1ica dorm lli rcsclavittlfl de ülla\Ul1y<l, 
acabcs~in els cndormisç;¡111CnIS, els sJknci5 
vergonyosos. Ics CQtnhin;,ri,,1lS de política 
i de Hom en profit de úc\¡;rminals drm..,nb 
i 1<:5 tendències parti(listrs de convt'ni~nda 
¡)crquè aqu!;sta ';.A.cn() {'.\TAU:"-.\" ~11 atau· 
~ar la seva hal1dcra ens pnrl~!ò unn al.-na<la 
espcran~adora d'QuclJa CatalUllya lliure, 
que volem dins l'admir"hlc re,,;m ,rulla 
feliç república ... 

El ,·('fm'u tt llip,I1¡ 

Al "Oiario de Cerona" (7 setembre) 
J. P. Fontanella escriu: 

Dt'! Il'lnl)S de la 1l0slra illf;l11k~a IIIIC 
l'ra çabalm<.:nl quan la n'Il<liXl'nl;a 1.,la
[;lna tcni<l ja \Illa vida ,·,rI.Hanl, r~Lonllm 
(IIIC t'tI [(os mat1ifc>laçÍlll~ en¡keti,';l' d,· 

catal<lnit¡¡t ;hi feia ,¡:1l1¡'Tl' retrd il, I" 
nostra hhturia. ~s gc"t~s i les ¡.:Iòri, 
uels stglcs d'or de (¡u,dullya ~ran ~vnti

Iluant~nt ('V{,c¡¡des ¡Lmb l'¡Lraules dlid('9 I 

frases vihr;11lt~, Eren l"ls hl'I:.wrnls temps 
dcJs Jocs florals, d~ k, btlrrctincs. del l,i de 
les tres branques. etc. El cataltlulsnk era 
llavors pred(>lnillantnl{:nt literari i rom.i.ntir, 
i no tcnia grtlllS {n~mic,., 110 de~pi;r!ava "dis 
iuricnts. Calia reconèixer nna gT;1T1 alte,a 
de mires Cll els seus ca]ldeVanlers, els 
(¡uals no s'havien cc.ntaminat per re- ell 
la baixa polit ica de partit a l'tsll;my(,la. 
l això feia que els menes"in rcsl'rctc 
àdhuc aquells qui nQ llartkipavt:n dcls 
ideals IIl1rs. 

En con~t:rvel1l molt agrado~a recoru<ll1-
,a d'aque!ls temps. 

Llavors rnu quan til1(t'lIé !Ioc aqut:\[ ¡;r,UI 
aconteixtrnent de la r..,naixL'T1ça catalana: 
la restauració dr! II1OIl~sLir de Ripoll lIcI 
gran bisbe ~[orgades, i el eorrespOIl('nt ho
menatge a les despu1!es dd~ llostres COlli' 

\(:s, Ics quals despulles es serven en aquell 
sagrat lloc, brt:çol i fogar dc [a n.acionalitat 
nostrada, 

t\ mida (!\le el movill\~:nt català s'anà 
transformant. ja no ~'('sml'nlà tall! la gla. 
TlOS;t I:i$toria nostra, nipol1 fOli (hl',!I', 
Les evocacions del pas-at l·S limitaren gai_ 
rebé en aquella època tllThulenta uel 11>411. 

Però predominà sobrL' tot, J:¡, prosa I 

l'or~!òria declora[ pleU,1 de artificialismc, 
hi¡lerbòlica i hnida: foc d'enCl·naI!s. l'rosa 
i oratòria qllt: no cs diri}!i~'n Ilrimàriamt:nt 
a semhrar iuea[s sino a vh\< nir un triomf 
politic, que l'ra a \·olt<" Ull triomf tanma
teix uiscutiM!', 

El, quc CI1 lc"lm rL'cord {]'I¡qudh hO'b 
tt'lIlpS del ('u(a!,misme, ..,Ib l'lany;~m cid 
divorci establert entre la Catalunya n<lva 
i la Catalunya tradicional. ('ar iorço~am('ntt 
rempresa alliberadora s'havia de Irohar 
mancada dt' la virtualitat (¡llC hrolla d'aflll,'i. 
xa 11Crmancnl dom un;.) amh els val\)r~ 

eterns llUC manll'nc. la vida d'una raça 
i d'una n;ldó a (rdn:':; de ¡.., ('enIIITi .. 's, 

Scmpn' h,Lv..,m cn;gu! 'tUl' no ('s 11':,<;[,1 
de ('H';¡r una Catalunya a rapriçj, ~il\ú <I, 
rekr C,tltllunya s(:gons d~ im¡ll"raliui d, 
[a tradiei" i d~ l'<)shtlats d,' l'l realilat, 

P<.:r ai,,1o \'vl~m a~SI n)'alar <1mb ¡::"i¡.;: la 
diada ,'11 1111(' ;1(11I<'st \'i~<Jrús lIudi d" .... 1<1 
lanital. ".\n'l' (',\T,\I_,\~.\" hil aLiat" [<ilu,1\ 
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" cOIIU'Ih;ar In ·VlS las'IU<'~ ¡J'inlt:n.,ili, 
,iu ... Halan~l, l'\-ocallt ,..ls ll'mps ~I"riu~o~ 

d~ la 110,11',\ hi"tòria, 
Eb rat;I!;l!!i 'IUC d c1illllll'1lgc ¡>as_;.l u 

L'lILlgr..,gar~1I a Ripoll, hauran trobat alli 
la pedret fl>uam,·nwl d .. , r,·difiei que voll'n 
bastir, el (',LlI del fil ('U ,~U .. p"dran teixir 
la Slny,·ra immaculad;L (jU" ,"Ilo meni a j"r 
nades dl· ¡;Ii,ria i de tri"mf p,'r a la l',ill'ia, 

XO'l'IOLIIlI ])". ICOI() OAT. IL.4XA 

El 3 d'aque.!>t mes, dia assenyalat 
després del seu primer ajornament per 
a la celcbració d'aqucst primer acte 
d'AC:::CI6 CATALANA, serà una bella data 
per a la n05trn organització. Per la 
premsa diària els cilfalans patriotes 
s'hauràn fet càrrec de In seva impor. 
tància, i, sobretot, de l'èxit obtingut. Bé 
podem dir que Iota una comaren fou 
mobilitzada, no pas aquest o aquell 
partit polític, ni aquest o aquell casino, 
ans el poble autèntic fresc i generós. 
ACCIó CAHI.ANA reexi doncs en els 
seus propòsits. 

A continuació reproduïm els parla
ments que en aquesta memorable dia
da es pronunciaren, abstenint-nos, aixr 
com és cI nostre costum, de ressenyar 
els altres a(tes celebrats i els en gres· 
camen!s qUe els acompanyaren. 

L'ACTE DEL MATI 
A la Plaça de la Vila, i des del balcó 

d'una casa que hi ha davant del Casal 
català, es descobrí una làpida de mar
bre amb una inscripció, de relleu en 
metall, en la qual amb el fi de per
petuar el record de la diada es llegeix· 

"Al comte Jofre 
qui 11 Ripoll fundà 
la nació catalana. 

"Acció Catalana", 3 setembre 1922" 
El descobriment es féu amb tota 

solemnitat i en mig de llargs aplaudia 
ments. 

Tot seguit el president del Casal ca
talà, Ert Ramon CasanOl'as, adreçà la 
paraula al public en els següents ter
mes: 

No us penseu pas que perquè havem 
posat una làpida ja ens podem donar 
per satisfets. Cada vegada que les ten· 
sions catalanistes es deriven cap a fets 
com aqueixos, hauria d'entristir·nos un 
xic l'espectacle de la nostra inferiori· 
tat. 

La manera digna d'honorar els grans 
herois, és ~eguir llur exemple. l al 
comte Jofre, quan veié la seva terra 
esclava, no se li acudf pas de posar 
una làpida. 

El comte Jofre veiê els homes del 
seu poble, que havien covardament 
deixa! 'a l mig dels camps el camí de 
l'arada, i havien fugit, enfilant-se per 

les cingleres espadades cap a les coves 
antigucs, o s·havien amagat, camins 
enllà de les valls emboirades. Aquells 
catalans tambê eren covards com Iflnts 
de catalans d'avui. 

Però el comte Jofre sabé d'aixecar
los i reconquistà i alliberà la terra. 

I quan la seva obra fou terminada i 
fou exhaurida la seva vida, el comte Jo
fre creà una bandera amb la seva sang 
i el seu e5cut. Però fixeu-vas-hi bé: 
quan hagué alliberat la terra. 

Alliberar la terra: És aquesta la nos· 
tra tasca i la nostra obra, catalans, Les 
nostres diades no han d'éS'ser de fes
ta, 5inó de feina, no han d'ésser de 
triomf puix que tenim la terra escla
va, sinó de lluita, 

Per això tenim ara, més l'emoció 
d'un aplec a San Martf de Canigó que 
una consa~ració a Santa Maria de Ri
poll. i per això les joventuts catalanes 
s'apleguen sola el denominatiu, que 
mai havem de trair: Acci6. 

Però aid com aquells guerrers por
taven unes curtes sentències a les se· 
ves armes com a senyal i nord, ;0, en 
aqueix moment d'honorar el comte Jo
fre, voldria convence'us a tOlS que 
m'escolteu, que poseu en el vostre cor 
el convenciment que no han de sal
var, no han de redimir la terra ni han 
de fer triomfar cap ideal. BQuells que 
només pcnsen en matar per la terra o 
pel ideals. aquells altres. els veritables 
herois qui. com el batlle de Cork, estan 
generosament disposats a morir per la 
terra i pels idea ls. Que no ha de fer
nos triomfants l'odi sinó l'amor. 

El senyor Ventura Gllssol, pronuncià 
un parlament del qual ~.ón els se
güents paràgrafs: 

Avui In nostra veu sona com no 
havia sOllat mai, i el brunzir lleu que 
ordinàriament ens fa la sang a les nos
tres venes avui pren un to de clar! 
èpic. [ és que no és solament la nostra 
veu i és que no és solament aquestes 
muntanyes pirenenques que ens fan de 
tornaveu allargant el nostre crit i mul
tiplicant les nostres veu,>: parlem vora 
les tombes dels grans difunts de Ca ta· 
lunya i no hi ha al món tornaveu més 
potent, més alt i més pregon que el 
d'una tomba que creix i dona só al ma
teix silenci i que a les nostres veus 
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ajunta aquelles altres veus dels morts 
que són le~ més clares i entenedores 
i Ics úniques que no poden enganyar
se ni enganyar-nos, perquè són d'a
quells qui viuen la vida eterna de l'es
pert lliure de Iota misèria i immunitat 
de tota la concupiscència. 

Parla de la fe en la veu dels morts 
en el ~entit de relligar-nos en aquest 
Ironc de la tradició que ra de la pà
Iria con, un cos vivent integrat per 
lots els que foren, els que són i els 
que seran junts tots com a ~arments 
d'un mateix cep en aquesta comunió 
.. agrada de la pàtria. 

Parla del comte Jofre, fund¡¡dor de 
la nació catalana, explicant la ~eva 
històra i legendes i fent-ne aplica
cions i símbols que projecta sobre 
l'actuació actual dels nacionalistes. 

Parla del Monestir de Ripoll. evo
cant la memòda de l'abat Oliva: de 
tots els catalans iHustres que hi dor
men el son de la pau i endut per un 
">cntiment d'enyoranca, recorda la gran 
familia catalana, i sobretot recorda 
aquelles assemblees familiars que es 
feien a les ca!'Oes pairals cata
lanes i que es fa'n encara en algunes 
viles els dies de les grans fe!'Otes, reu
nint-s'hi tota la família, i enyorant
s'hi els darrers oue han mort. En a
quest sentit evoca la memòria d'En 
Maragall nue hauria cantat aquella 
fesla que estaven celebrant, i la d'En 
Prat de la Riba que hauria tret 
tot el fruit polític i tota la forca que 
clin lancava. Convida a tot~ cls que 
omplien la plaça de Ripoll a passar 
per davant de la tomba del fundador de 
la nació catalana per (\ retre jurament 
de fidelitat a la Pàtria. I evocant les 
~araulcs d'Ezequiel el<¡ diu que s'a
hoquin damunt d'aouella tomba i cri
din a l'esperit de Déu que torni a en
trar en aCluells 0'1<;05 i a avivar aque
lles cendres. Els convida que e" miri 
cada u a dintre seu per veure si també 
hi resten encara o"sos àrids i cendres 
mortes. Parla d'aouell::: catalans que 
també són tombes, bonic i blanque¡at 
per fora i plEn de baixeses i traïdo
ries per dintre. 

Acabà el parlament fent lIn brindis 
per la !'Oanl:!: de tots els heroic¡ catalans, 
del<: que foren j del" Que c:ón i per 
tots també el .. que lluiten actualment 
en terres estrangeres dient· 

L'abat Oliva alca el càlze· 
estrenvem-hi tAs la mà, 
Que la copa encara és buida 
i l'hauríem d'omplenar; 
si la vinya encara é<; verda, 
un altre vi l'omplirà· 
el vi de les no:::tres vencs, 
el millor per cOn"a~rar. 
L'abat Oliva alc!! el calze. 
comencem, doncs. a resar; 

Pare nostre! Pare nostre! 
Pare del cel estelat. 
beneiu-Ia i consa~reu-Ia. 
p~r la nostra llibertat. 

ACCI6 CATALANA 

Enyorant la deslliurança, 
se'ns va tornant ci cap blanc, 
bé tardes prou, Corpus Christi, 
beneït Corpus dc Sang~ 

Convida a tots els nacionalistes a 
visitar la tomba del comte jofre i a 
signar l'àlbum prometent fidelitat a la 
terra catalana. 

DAVANT LA TOMBA D'EN JOFRE 

Tots els assistents a l'acte es tras-
11adaren al Monestir reunint·se da
vant la tomba del comte jofre, funda
dor de In nació. 

Tothom va desfilar per davant del 
sarcòfag del comte jafre. dirigint-sc 
tot seguit als Claustres on signaren 
els as.."istenli en plecs de paper de fi! 
que han de formar l'àlbum que ha de 
donar a l'acte un cabdal sentiment de 
re~ponsabilitat j d'eficàcia. 

La capcalera de l'àlbum diu: "Els 
sofa si~mats prometen fidelitat a la te
rra cafalana davant la tom ha del com
te fofre, fllndador de la Nació". I el 
clou el colofó següent; "Aquesta .m
leTl/ne promesa de fidelitat a la ferra 
catalana, amb la immediata fermanra 
de f!enero.~a acll/arió, fou sifmada en
tllsià.Ç1jramcnt a Ripoll en Zil celebra
ciri del primn anlec d'Acció catalana, 
el3 setembre 1922." 

La capçalera de l'àlbum a vàries 
tintes, té com a motiu la tomba 
del comte Jofre i completa el colofó 
un ec:cut de Ripoll entre IE'!> fip'ures 
clel mateix comte i de l'abat Oliva. 

EL MfTll"G 

FI Sr-ló ()mltal era ple de núblic. 
No eren .,olament el<¡ de Ripoll Que 
Hcudkn a oir les primeres fi~urcs del 
nncionalisme: comic:"ions nomhro<:es 
d'Olot. Pui¡:rcerdà, Camorodon, Sant 
10rln de les Ahades~e<¡. Ribes. Campde
vànol. Pardine<:. La Pobla de Lillet i 
Vich. s'hnvil'n aplevat uI Sal6 ComtRl 
amh llO IIrhor:lt ~t"ntimE'nt de [I?!tria. 

A les lIotl!es hi h:will moltes de se
nyores i sen voretes de Ripoll: tamhé hi 
era pre<;t'nt In delegada d'''Ar.r.ró r.A· 
TA! ¡IN,," a Viladonja, ~enyoreta Cris
tinl! SerrA. 

A la taul!! pre<:idenciaL al<; cl)~tats 
d'Fn lo«>,p Turon. re2:idor nacionRli~ta 
de RiMl1. hi ~cien els <;envOr<; Bofill i 
Matac: Martí Fc¡teve. Vida! de 1.lohfl
tera l\1a<:<;ó i 11oren", Ah'ldal. Ma". 
"'ot, Bnrht'v. J)urfll1-Revnal<¡. Guarro, 
ROP'f'r. Rovira i Virp;ili i altres perso
nalitnt«. 

Fn '(l.~en Turnn anuncia Que va n 
comenl"'nr l'actp. i cedeix la pnraula al 
con~e!ler de Rarcelona senyor 

MARTI ESTEVE 
Nt1cionnlistes de Ripoll i de tot Catft

hroYIl r "Arc!ó C,o\TALANA" celehm av"i 
el seu oroiectat primer acte de propa
~anda_ Havem c"coJlit Ripoll. vas !'!n
l'!;rat de la noctra tradició perquè aquest 
acte ~igui ben significatiu. "ACCIÓ CATA-
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r.ANA" no és una nova entitat política, 
ni va a representar una modAlitat de la 
polftica vella, sinó l'unió dels patrio
tcs catalans. La nostra tasca és la con
qubta del pensament i del sentiment 
nacionals. Per obtenir el nostre ideal 
de llibertat apel~arem a les armes que 
ens calguin. 

Una d'aouestes armes és la interven
ció; intervenció a les corporacions pú
bliques de Catalunya, que ja realitzem 
a hores d'ara, intervenció possible al 
Parlament espanyol. Aquesta interven
ció cas de fer-se, no ha de tenir per 
objectiu governar i salvar Fspanya, 
sinó que In practicarem pensant exelu_ 
:-¡ivament en Catalunya. 

Hi ha, dissortadament, massa coses 
que cns lliguen a E~panya, perquè 
neguem per endavant la no¡:tra inter
venció. Hi ha unes lleis imposades, 
unes contribucions absurdes, una gue
rra inútil i cruel en terra africana, que 
afecten als patrimonis catalans i cos
ten san,g de ,german~ nostres i, per 
això, no podem donar com a sistemàtic 
l'nbstencioni<;me nostre fins i tot con
tradint, potser, inclinacion5; de tempe
rament. Però cal rectiñcar el sistema 
coHaboracioni~ta, que tantes de vega
" ha fracassat, segons confes5;en els 
mateixos Clue l'han dut a la pràctica. 
Havem d'aprendre les lliçons de l'ex
periència. 

Els millors resultats per a Catalunya 
s'han obtingut, no amb la co~laboració, 
ans amb l'oposició. En temps de la 
Solidaritat, quan el moviment patriòtic 
català apareixia com un perill pels Go· 
verns d'Espanya, En Maura prcsentà 
et projecte d'Administració lacaI. que 
representava pels e~tadistes espanyols 
una atrevidíssim'a concessió. 

Fou durant l'Assemblea de Parla
mentaris, en els moments encc¡:os de la 
C!lmpanya autonomi:::ta. quan els gover
nants espanyols es deien propicis a la 
concòrdia. 

Els majors atacs a Catalunya, en 
canvi, han coincidit amb les èpoques de 
wllaborució. Ouan un home represen
tatiu de Catalunya ajudava ttmb e ls 
seus esforc;os a la reconstrucció (te 
l'EstAt, hom dictava un rcglament nota
rial ofen~iu a l'~perit de Ca talunya, 
hom ne2:ava la conces<¡ió d'unes xar
xes telefòniques a la Mancomunitat i 
àdhuc, acabadA aquesta col·laboració. 
s'arribava a alterar la protecció aran
zelària Que es retreia sempre :I la nos
tra terra com un soborn que ens con
demnés al silenci. 

Els homes que fins ara han tingut la 
respon<;abi1itat de la polltica catalana, 
fraca:::aren al Govern espanyol. r 
fracasaren potser. ells Que ens acu_ 
sen a nosaltres d'impacients, per im
paciència. 

En Cambó i En Ventosa deixaren el 
primer ministeri i arribaren desespe
rançats a Catalunya. I Catalunya res
pon a la desesperança llur amb un estat 
d'agitació que també fracassa. l és 

• 
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aleshores que En Cambó torna a ccHa· 
borar, torna a assajar un procediment 
que ja havien declarat inservible. 

Els homes del regionalisme català, 
davant d'això, han proclnmat llur fra
càs. Bé podem nosaltres, alguns del~ 
quals havem estat, fins fa poc, dins la 
disciplina de la Lliga, declarar els fra
casos que confes5en els directors. 

Nosaltres no sabem si alliçonats per 
aquesta experiència, els capdavanters 
de la Lliga regionalista rectrticartn. El 
que si sabem, és que Accró CATALANA 

té unes normes clares i permanents, 
que no variaran mentre l'EstaI no can· 
viï de conducta. • 

Pot esperar-se UM modificació en 
aquest ~enlit? Pot creure's en el seny 
politic dels governants espanyols, ¡m
pass:ibles per tradició històrica i de 
raça? Podrà aconseguir-se la ¡¡¡ben.u 
de Catalunya per altres procediment::: 
que no siguin els de violència? 

Nosaltres no havem fet l'apeJ.1aci6 a 
la força perquè no volem la responsa
bilitat d'una desfeta. La violència no 
ha de representar un esforç suprem en 
la desesperació, sino el cop dI! gràcia 
que asseguri la victòria. Catalunya no 
és totalment preparada per Ja lluita. 
Entr~lant esmer~em els nostres esfor
ços en enrobustir el sentiment nacio
nal, espandint l'esperit vivificador. 
Quan tota la terra catalan.¡ serà Ar
borada i cada català tindrà con-;çiència 
dels seus deures, quan tots els petits 
sacrificis qUe demanem als catalans se_ 
ran donats, aleshores podrà p<:rsar
se en oferir a la Mare Pàtria l'últim 
sacrifici: el de la sang. 

P. ViDAL DE LLOBATERA 
A les proclames que avui havem es

campat per Ripoll - comença hom 
diu que ACCió CATAl.ANA no és un par
tit polltic més sinó un grup de patrio
tes de Catalunya. Potser haureu pen
sat que aquestes paraules no eren del 
tot sinceres. Jo vu\l demostrar-vos 
que si. 

Catalunya, per dissort, és avui una 
excepció en el concert dels pobles lliu_ 
res. Després de la guerra totes les na
cions opreses, l'una després de l'al
tra, han vist reconeguda llur indepen
dència. Totes, excepte Catalunya. Ai
xò ha produït al nostre poble un fort 
pessimisme que l'ha fet caure de bra
ços. 

Si examinem amb serenitat el pano· 
rama del nacionalisme catalA veurem 
com nosaltres mateixos en tenim la 
culpa de l'oblit que el món ha tingut 
per Catalunya. Havem constituït molts 
de partits polítics, però no havem des
vetllat l'ànima nacionHI. El moviment 
renaixentista de les primeries del nou
cents ha estat exclusivament encarri
lat per viaranys polítics. ts que l'ac
tuació nacionalista ha d'ésser polit ica 
només? 

L'obra del nacionali!'me català ha 
d'{ er continua i ha de viure a totes 
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les esferes. De la mateixa manera fal
ta amb Catalunya 1 home que des del 
ministeri col~abora amb l'Estat opres
sor, que l'home que s'aJup a fer un tes
tament en llengua imposada, que es 
deixa arrabassar un nil per fer la gue
rra a un pai!' que res no ens ha fet ... 

Tots fallem tantes de vegades, sota 
la violència! ACCIÓ CATAl.ANA aspira a 
que quan tots aquest5 actes es realit
zin, la conscièncul deb catalans sigui 
revoltada. 

En l'obra de renacionlllització tOts 
podem i havem de coJ.Jaborar-hi. El 
mateix el pagès que el poeta, l'obrer 
que el potentat. L'esforç de tots és sa
grat quan duu l'alè de la Pàtria, quan 
el guia l'estel de 'la llibertat. 

Estigueu segurs que quan la passió 
nacionalista encengui tots els esta
ments, el no~tre problema serà re
solt. 

Qui hi ha contra nosaltres? Un Es
tat caduc, podrit, que un petit esforç 
pot enderrocar. No ens espanti aquest 
enemic si nosaltres tenim fe en la 
no!'tra Pütria. La intransigència nacio
nalista sabrà vèncer fàcilment l'opo
sició de l'Estat. 

Hi ha un altre enemic; el partit an· 
ti-català que ha niat a Catalunya. Se'ns 
retreu sovint Ja nostra passivitat po
lítica davant aquests traïdors. Però, és 
que pot lIuitar-s'hi 3mb armes políti
ques·:, No: la nostra lluita ha d'é~ser 
social. Havem de fer impo~sible la 
convivència dels catal :lS descastats 
amb els ciutadans de Catalunya. 

LLUlS MASSOT 

Vinc a parlar-vos diu - d'una 
cosa ben concreta i del tot diversa de 
les que els altl"es companys han ca 
mentat. 

S'ha afirmat que som separatistes, 
"separatistas teóricos", ha dit un pe
rioJista de _l',\adrid. No he de desmen
tir aqucsta afirmació, ni tampoc co
mentar-la. El que vull plantejar és el 
problema de la licitud del separatis
me. 

Jo voldria explicar-vos, nacionalis
tes de Ripoll, cóm el separatisme és 
lícit no solament en tesi general, sinó 
també des del punt de vista del dret 
espanyol. 

La nostra afirmació que Catalunya 
és una nació i la conseqüència d'as
pirar a una Catalunya Estat, ha in
dignat sempre els nostres enemics, 
que ens atribueixen una ardidesa in
concebible_ Però, el principi del !'e
paratisme nacionalista és admès i re~
pectat fi tot arreu del món. A Irlanda, 
el!'; sinn-feinnel's feren tota llur cam
panya separatista sota l'ull tolerant de 
les autoritats angleses; Dinamarca ha 
consentit l'actuació del partit separa
tista a Islàndia; a Filipines i Puerto 
Rico, sota el règim ianqui, Han actuat 
partits francament independentistes; a 
l'Africa del Sud hi ha un partit boer 
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separatista; a lugoeslàvia actúa el par
tit croata dels pagesos, dirigit per Ro
dilX, que t1e fet és separatista; a la 
mcteixa França centralJ:>la i unitària, 
el grup nacionalista bretó fa· campa
nya separatista sense que se'l perse
gueixi; i a l\oruega el plet constitu
CIonal portà la campanya separalista, 
I Suècia, no sols no la persegui, sinó 
que s'avmgué al resultat del plebiscit 
t;n torma htvoral:le a la separacio ab
soluta. Per tOt arreu del món hom 
troba Iicit que una nació pretengui se
pnrar-se de 1 Estat que la té sotmesa. 

Això que és licit a tOt arreu, ho és 
igualment a Espanya? Des del punt 
de mira del dret constituü, jo em per
met dir-vos que sí. L'article IJ de la 
Constitució proclama la llibertat de 
pensament,'J per tant, el respecte a 
les idt!!,;!" per contraries que siguin a 
la normalitat política, nacional, social 
j religIosa de 1 actual regisme. Si hom 
pot esser anticatòlic, republicà, comu
nista, i la religió de l'Estat és la catòli
ca, i el regisme monàrquic, i l'organit
zació patrimonial és fonamentada en ld 
propietat prÍ\.ada, i no es persegueix 
le)(po~,ició d'aquestes idees, és evident 
que amb igual iJcitud hom pOt defensar 
ci s<.:parul!sJnc. 

L'anide 55 de la Constitució diu 
que les Corts amb el Rei, podran per 
mitja d'una llei especial, enagenar, c" 
dir o permutar una part del territori 
nacional. Si, doncs, el Rei i les Corts 
poden, per exemple, vendre, permu
tar o cedir Catalunya (part de l'actual 
Estat espanyol\. no podem els cata
lans, amb major dret, reclamar la nos
tl'a absoluta llibertat? 

El que és delictuós segons el Dret 
constitult espanyol, és l'alçar-se en ar_ 
mes per de!;integrar una part del te· 
rritori. De cap manera ho pot ésser, 
doncs, preparar per mitjà d'una inten
sa campanya, un plebiscit que decidís 
de la qüestió de si Catalunya ha de 
st!purar-se o no Ut; l'Estat espanyol. 
Sense que jo digui que el nostre poble 
hagi de renunciar a les altres, aques
ta és la millor anna. 

Per preparar aquest plebiscit, havem 
d'enfortir cada dia més el nostre sen
tit nacional. Havem d'ésser cada din 
més catalans, portant per tot el nostre 
e¡:;perit. Aleshores no ens caldrà gaire 
e~forç per esser lliures. 

I tan poc esforç! Jo record una his
tòria que m'explicaren per aquestes 
muntanyes del Pireneu català. En 
una masia, lligant el ganivet a la tau
In, hi havia la cadenn que Felip V im
posà. Els masovers, tots a llur feina 
honrada i quotidiana, no l'havien tren
cat, però el refrec i l'ús havien anat 
gnstant els grillons. Un dia per venjar 
un afront, el masover agafà el gani
vet amb una revolada d'ira. La cadena 
es trencà ... 

Qui sap si un afront de l'E!'tat farà 
que un dia es trenqui la feble cade
na que ens hi lliga. 
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A ROVIRA I VIRGILI 

Comença dient que havem vingut a 
Ripoll a pronuncIar un Jurament ae li.
deluat. ~erò cal que aqu~st Jurament 
sigui actiu, per IUI com els qUiets co
meten ci pecat de la infidelitat. . 

És signchcatiu que el nostre Jura
ment hagi estat fet en aquesta alta vall 
de Caullunya, en aque~ta terra sagra
da on hi ha el fonament de la NaCió, 
simes; de l'home i de la terra. 

Ibsen ha escrit que "cls homes són 
fills de la terra, però tenen un llunyà 
parentiu amb el cel i amb la mar'.' 
.. \ixo vol dir que a l'home li. cal, a 
més a més de la terra matcnal que 
copsa amb els sentits, un idealisme que 
és la llum que l'ennoblt.'ix. Aquest idea
lisme és a Calalunya ci n¡tclonalisme 
català. 

La terra, en fer òivcf'SOS els ho
mes, dóna a cada~cun la seva llengua, 
que és el que els la forts, Quan un 
poble dominador Imposa a una terra 
domw8Ja un exèrcit I unes lleis, I no 
consegueix exterminar In llengua _del 
pais, cal uue vigili perquè devegades 
una pantula en la parla materna ta- el 
miracle. 

Aquest és el cas de Catalunya. Ha
vem conservat, en mig de totes les 
subJeccion::;, la llengua, I ha bastat un 
mot encastat en una pedra vella per 
produir la resurrecció. J:.l poble que no 
dóna a la seva llengua el valor té, 
aquest si que és un poble sotmès i 
sense esperanya. 

Vosaltres, gt:nt de muntanya, sabeu 
la joia de trobar una alta significació 
a cada nom de riu i de mont, i sabeu 
també la tristesa i la inexpressivitat 
dels noms geogràfics traduïts, com 
aquest Sant l.luirze de Besora' que ha
vem vist retolat a l'estaeió·"San· Qui. 
rico", 

Vosaltres, els homes de pagesia, sou 
també els que millor podeu compren
dre el profund sentit de la Història. 
S'ha dit que és un museu tancat, però 
d'aquests museus en surten les nacions 
vives. Tot d'una la casa vella s'esba
tana, entra un aire nou i tot revifa_ 

S'ha dit que el present és com un 
punt geomètric Que fuig davant nos
tre. I cal prolongar la nostra vida en 
direcció al passat o al futur. El comte 
Jafre, que honorem avui, és entre no· 
saltres més viu que tots els comtes de 
R. D_ que reben el títol en paga de llur 
traïdoria_ 

La Nació passa, eterna, per damunt 
del temps_ Així ha;.¡rem vist que, quan 
tothom creia definitiu el mapa d'Eu
ropa que sorti de la Conferència de 
Viena, apareixien sota els pàl.lids co
lors de les fulses nacions els vius tints 
de les nacionalitats autèntiques_ 

Permeteu-me, ripollesos, per acabar, 
que us recordi una cerimònia simbòli
ca que celebraren els patriotes d'Hon
gria. Quan les despulles mortals de 
Kossuth foren conduïdes a la seva pà-
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tria, foren cobertes amb grapats de 
terra duts de totes Ic::; contrades hon· 
gareses. 

He sentit a parlar d'un projecte de 
construcció d'una tomba magnífica per 
guardar les cendres del comte Jofre, 
primer sobira de la Catalunya indepen
dent. Caldria tambè que aquestes cen
dr<!S rossin colgades amb grapats de te
rra dels diversos indrets de la Pàtria. 
Aquest homenatge seria el símbol de 
l'humanitat dels patriotes catalan!'.. 

J. BOFILL I MATAS 

Comença dient: Tots sabeu que fa 
uns quants mesos es reuniren un grup 
de nacionalistes catalans de tots els 
indrets a la Conferència nacional ca
talana_ Se'n feien molts averanys. Al 
cap de poc temps, però, els nostres 
propòsit::; han estat coneguts i la nostra 
obra clarament judicada_ 

Nosaltres resumírem en Ics conclu· 
sions votades, de l'una banda una doc
trina nacionalista, de l'altra banda la 
neces~itat d'una organització. D'això 
en naixia un credo i una unió de pa
triotes. 

ACCió CATAI.Al'iA té un ideal i aspi
ra a què aquest ideal sigui compartit 
per la majoria de catalans. És cert que 
amb deu justos només s'hauria salvat 
la ciutat de les ires divines_ Una mino
ria nacionalista é::; una raó que recla
ma la llibertat d'un poble_ Però per
què aquesta llibertat s'esdevingui, no 
n'hi ha prou amb una milloria. Es per 
això que ACCió CATALANA vol crear 
una vasta consciència nacionalista, un 
gran exercit de la Pàtria. 

La resultant de la Conferència na
Cional és perfectament equilibrada. 
Formula un idealisme i reclama una 
fortitud. Digué En Nicolau D'Olwer: 
"Cal que em, preparem, perquè el dia 
que estiguem preparats o ens donaran 
la llibertat o ens la prendrcm_ I cal que 
tinguem present que mai no ens la da
ran mentre no ens creguin capaços de 
prendre'ns-Ia"_ 

Catalunya no està encara llesta. Hi 
ha catalans que porten a dins un home 
vell, corcat_ Hi ha catalans que per odi 
a la Mancomunitat, que é::; el Govern 
de Catalunya, s'opo::;en no sol~ a qual
sevol concessió autonòmica ~inó als 
aventatges de la incautació d'una xar
xa telefònica, per exemple_ 

Hi ha homes que per llurs hàbits 
deuen obediència a Roma i refusen 
la pronunciació canònica del llatí per
què no tingui un so català. 

Hi ha homes que pul·lulen per Ma
drid i s'han venut ['ànima i són ben 
buids de dins. 

Havem d'acabar 11mb l'home corcat. 
1 havem de fer tot ci possible per 
conquistar l'indiferent_ L'indiferent és 
incapaç de fer una obra ben feta. Pre
gunteu als homes que avui mercade~ 

gen amb els tresors de l'Església, n6 
si són capaços d'alçar aquesta porta-
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lada de Ripoll .sinó tan sols si tenen la 
fina sensibilitat d'aquell Bisbe Morga
des titllat de catalanista! 

ACCIÓ CATAI.ANA vol dur a terme una 
obra de propaganda. Volem constituir 
el Sindicat patriòtic de tots els cata
lans. 

Volem amb les nostres prèdiques 
que els somorts esdevinguin cons
cients, és a dir, nacionalistes, i els na
cionalistes, apòstols o herois si cal. 

ACCió CATALANA vol dur sobre la 
nostra terra el triple benefici de la 
pluja, del foc i del vent, Desvetllant 
ramOI' a la Història i a la Llengua, 
la nostra propaganda serà suau, amo
rosa, com la pluja, que posa un pam 
de saó a la terra ¡ t'a reviurc les 
deus_ 

Ens dalim per calar foc a les con
viccions dels catalans, i ésser després 
el sol que fa brollar la vegetació i 
embauma la boscúria. 

També volem ésser el vent de l'a
postolat que s'endugui les trenyines, 
la tramuntana que aixequi una pol
saguera victoriosa que encegui eh> 
enemics. 

Nosaltres tenim les nostres predi
leccions, bé ho podem dir. Una d'a
qu~tes predileccions és el pagès: vo
lem que senti el regust inconfusi
ble de la seva terra. 

Una al!ra predilecció és per l'obrer, 
que serva sota la seva brusa cosmo
polita un batec tan català. 

Una tercera predilecció és per l'in
fant de Catalunya, a qui havem d'e
ducar en l'amor a al Pàtria. Tots re
cordeu la figura del donzell que fuig 
i perquè els soldats no l'encalcin dei
xa les vestidures a les mans dels per
seguidors. Però, què en treu ria de 
quedar nu si fos com els que fugen 
d'una ciutat empestada i porten a dins 
el corc de la malaltia? 

Havem fet la nostra crida als cata
lans, creient que tenim alguna auto
ritat: s'ha vist com la Conferència 
nacional era un eficaç reactiu a Ca
talunya: s'ha vist com les vacances 
no aturaven les nostres activitats i 
ens J1ançàvem a la conquista d'un grl\n 
diari. En aquesta crida que dirigim a 
tots els catalans l'acte d'avui és la 
primera fita_ El procés de la renacio
nalització de Catalunya comença lla 
on s'inicià el moviment d'aglutinació 
nacional: a Ripoll. 

Aquest matí, al Monestir, s'ajuntà
ven els càntics religiosos i els patriò
tics. Aquesta doble fervor és un bon 
averany. La nostra victòria és segura. 
Adeusiau, ripollesos. 

"Adéu, vila de Ripoll, 
entre mig de dues aigUes!" ... 

Clogué l'acte el regidor de Ripoll, 
senyor Turon, victorejant la llibertat 
de Catalunya. El públic, a peu dret, 
entonà els '·Segadors". 

• 


	acccat_a1922m09d14n07_0001.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0002.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0003.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0004.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0005.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0006.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0007.pdf
	acccat_a1922m09d14n07_0008.pdf

