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EL LLIBRE 

DE LA 

CONFERÈNCIA 

Amb aquest númerO de la nostra pu
blicació comencem d'incloure-hi en fu_ 
lletó enquadernable les primeres vuit 
planes del "Llibre de la Conferència 
nacional catalana ". És a punt de com
plir-se l'any d'aparició de la convoca
tòria adreçada als patriotes catalans 
perquè hi prestessin llur ajut. D'ençà 
d'aleshores, d'ençà de la fixació dels 
veritables p~jncjpis pels quals deu re
gir-se el nacionalisme catalA, la idea 
patriòtica s'ha apoderat de moltes d'in
tel·ligències, de moltes de voluntats 
adés allunyades dels nostre moviment 
revindicador. Organitzacions polítiques 
fins aril indiferents a la causa de Cata
lunya o simplement adeptes d'un au
tonomisme amorf han admès franca
ment aquells principis i entitats i pe
riòdics que es lliurnven molt inter
mitentment a la lluita l'han represa 
amb coratge exemplar. D'ençà d'ales
hores també, el vaciHant s'ha decantat 
a la forma nua i crua de "la indepen
dència per la Nació", el vel·leïtós se 
sent pres d'una fervor encomana
dissa i de les organitze.cions mantenido
res del regionalisme anRcrònic se'n sent 
cruixir els fonaments perquè el vent 
bufa en tremontana i la veritat nacio

na] avança imponent. 
Per ¡'obra de la Conferència nacio

nal i de ¡'organització patriòtica que 
en sorgf, la tèrbola atmosfera dins la 
qual es movia la propaganda catalanis
ta s'ha purificat, i els mots estantissos 
que estaven a punt de caure en un 
descrèdit de diffcil rehabilitació, salten, 

lluents i sonors, per les planes de la 
meritíssima premsa comarca! desvet
llant la voluntat dels millors i les ener
gies de la novella joventut. 

Nació, Estat, República, tenen avui 

un únic significat: Catalunya. I quan 
alguns d'aquests mots és aplicat entre 
nosaltres, com si hi haguéssin d'inte
ressar-nos, al país que ens manté sot
mesos, un fàstic irresistible allunya els 
cors fidels de l'individu, de l'entitat, o 

de l'organització que encara sent aques
ta feblesa. 

Per obra de la Conferència i de 
l'ideari d'Acció catalana, el plet català 
és d'una simplicitat elemental:. Essent 
Catalunya una Nació sotmesa, contro
lada, mediatitzada per una altra, el 
deure immediat de tots els catalans és 
d'organitzar-se per a conquistar-li els 
atributs per mitjà dels quals se signi
ficarà la seva independència. 

EXTRET D'ACORDS 

PJ.lESOS PEL 

CONSELL CENTRAL 

Enca'rregar als senyors .1osep Dur
ban i Julià i Josep M. Roig i Cabilla 
l'organització de la Comissió de co
merç. 

_Acceptar d'adhesió de les entitats 
Ateneu Autonomista del Dtre. llI , 
Avenç del nacionalisme republicà de 
Sant Andreu, d'aquesta ciutat i Joven
tut nacionalista "La Falç". 

_Nomenar (d'acord amb la proposta 
dels metges adherits) per a formar la 
Comissió mèdica d'A. C. els doctors 
Ermengol Puig i Sa is, Joaquim Abelló, 
Lluís Vila i d'Abadal, Claudi Bassols 
¡ Josep M. Girona i Cuyàs. 

_Encarregar als senyors Josep M. 
Rendé i August Matons l'organització 
de la Comissió de pagesia. 

_Delegar per a formar part de 
la Comissió encarregada de l'erecció 
a Moyà d'un monument a Rafel Casa
nova el Sr. Joan Draper. 

- Redactar i editar una rulla 
volant sobre el tema: " Marroc", 

• •• 

Ultra tes entitats adherides a les 
quals fa referència un dels acords an
teriors, sabem de nombre d'altres en
titals en constitució el primer acte de 
[es quals serà demanar la seva ad
missió a ACCIÓ CATALANA. També al
gunes entitats constituïdes, tenen el 
propòsit de cooperar a l'obra vasta 
que realitzarà la nostra organització 
prestant-li llur ajut fins allà on ho per
metrà llur constitució i reglaments o, 
en altra cas, afiliant-s'hi directament. 

A les delegacions comarcals cons
tituïdes cal afegir-hi la Delegació de 
Sarrià, barriada barcelonina que comp
ta amb un nombre exemplar d'ins
crilS. 

20 CTS. 
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P E R L A. 

CA. T,l LA..VJ.TZ,l CIÓ 

INTEGRA.L 

E l s "antS elf, cnfal i" 

e ll, el ,·egist,.c civil 

Un patriota del Port de la Selva, 
N'Esteve Abres i Paris, ens comunica 
aquestes observacions remarcables: 

"Amb bell encert i amb proves evi
dents, En Josep M. Ginesta, escrivf 
un article que encapçala com aques
tes observacions, a la Veu de Catalunya 
del 25 novembre 1922. 

Tot sovint, quan cansats del tre
ball sortim a passeig vora la mar, 
pensem en la Pàtria i repassem i ana
litzem els actes dels hòmens dels nos· 
Ire païs, dels fills de Catalunya i, 
sobretot, el d'aquells qui diuen que 
molt l'estimen. En aquella ¡nlimitat 
però, plorem; plorem perquè veiem 
com cada dia els atacs que rep la 
nostra llengua no són repeHits per 
nosaltres ni amb el vigor ni amb !'au
dàcia que caldria. 

En examinar el nostres 'actes fa
vorables als drets nacionals de Cf'.t:l
lunya, algun n'hi ha que nosaltres 
havem realitzat, sense haver aconse
guit prossèlits: per exempl ~ el que ex
posa el senyol' Ginesta el qual fa anys 
Clue nosaltres havem acot'1plert. 

Desconeixfem abans-i diem abl!ns 
perquè ara, jo particularment, com a 
secretari de jutjat ho toc diàriament
qlle es pogués inscriure un infant al 
Registre civil, fent posar els noms en 
català. D'aeI que- i em referesc altra 
vegada a un meu cas particular, amb 
el fi que els meus dos primers fills no 
poguessin obligar-los altres a es
criure llurs noms en espanyol, els vaig 
posar dos noms intraduïbles per tal 
que sempre haguessin d'escriure'l 
igual i per tal que si un dia oblidessin 
les doctrines i lliçons de catalanitat 
que jo cur donar-los, mai no poguessin 
escriure'ls en una I\engua que no es
timen. Darrerament però el meu terç 
fill fou inscrit amb noms catalans al 
Registre civil de Port de la Selva. 

Això em dóna \Ioc per dir que la 
culpa que Catalunya no gaudeixi en 
molts d'aspectes de la seva plenitud 
nacional, és, en beUa part, dels palrio
tes que en llur vida particular, priva
da i comercial postposen llur interès o 
vanitat personal a l'interès de la Pà
tria. 

ACCIO CATALANA 

Val a dir que tOt i ésser essencial, 
no estem del tot llestos en havent ins
crit el fills en català en el Registre ci
vil. Cal, a la vegada, educar-los en 
un sentit francament catalanesc, això 
és, d'odi envers el dominador ¡ d'amor 
absolut a la llibertat de Catalunya, 
ideal suprem per l'obtenció del qual 
és bell sacrificar la vida". 

Cal retenir aquestes observacions 
dels senyors Ginesta i Abres, això és, 
que els nostres fills poden ésser ins
crits amb Jlurs noms en català Ell el 
Registre civil. Ca1 propagar-ne el co
neixem, cal estimular llur execució. 
No costa gaire d'endevinar els avan
tatges d'aquesta interpretació lega l del 
Registre. ~s des d'ara un deure de ca
da català, pare d'un nou nat, de procu
rar-ne l'adopció. Tanmateix dir-se Pe
re, L!uis. Jordi o Guillem a casa i a 
l'Universitat, a Catalunya i a l'estran
ger, al taller i al quarter és una petita 
venjança si voleu, però útil per a la 
causa de la nostra renacionalització. 

L n "'eC(f,fflla",it~ttCi6 

tle l s c-0fltl.O"'''s 

D'ençà que des d'Accró CATALANA 

propugnàrem per la recata1anització 
dels cognoms oJ'avenç obtingut és nota
biltssim. Són a centenars els cognoms 
de patriotes retornats a llur bella es
criptura tradicional. Però són a cente
nars també, a milers encara, aquells 
que hi oposen una resistència inexpli
cable. Per ventura no n'han copçat la 
importància! Cal reconèixer però que 
la té. I fonamental. Si jo catalanitze 
el meu establiment, si jo oblic els 
meus proveïdors a correspondenciar
se en mr en català i a facturar-me en 
calalà les meves comandes hauré fet 
una obra recomenable. Però si tot i 
això jo continue escrivint el meu cog
nom Viñas o Cañameras o Casañas o 
RlIsiñol en lloc de Vinyes, Canyame
res, Cassanyes o Russinyol, l'eficàcia 
de la meva catalanització no és abso
luta. Si jo no admet l'emprenta del 
dominadOr ni a l'escola , ni a l'església, 
ni en el tràfec industrial o comercial, 
menys no el puc admetre en el nom ve
nerable que m'han llegat els avant
passats i que ells, l/n ternM, l'escri
viren bé! 

En les nostres campanyes indivi
duals per a obtenir la recatalanització 
dels cognoms, això és, llur simple rec
ta escriptura, ens havem trobat molt 
sovint amb el patriota que ens deia: 
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El meu pare, el meu avi, ja l'escrivien 
així! A la qual cosa havem respost in
variablement: ls que ja l'escrivien 
malament. Aleshores havem emprat 
sempre un procediment infdlible: re
cercar en documents dels bons temps 
de la pàlria el nom que ens interes
sava j sempre. en un indret o altre, 
l'havem trobat escrit correctament. Ha 
estat la influència espanyola que des
nacionalitzant Catalunya, ha desnacio
nalitzat els cognoms. Ha d'ésser la 
nostra feina la de, tot pugnant per la 
renacionalilzació de Catalunya, rena
cionalitzar de passada els noms que 
caracteritzen la nostra personalitat. 

••• 
A propòsit d'aquesta campanya, re

bem, de Cervera estant, el Cens del 
Sindicat Agrícola d'aquella comarca. 
Conté, per ordre alfabètic de locali
tats, el nom dels socis inscrits. I és 
curiós de constatar que no hi ha cap a 
plural en llurs cognoms. Sabem que no 
és extrany: la ronètica del Rais ho por
ta: ¿ Però no ha estai aquesta fonèti
ca la guardadora de la recta escrip
tura dels plurals catalans en aquell 
temps, no molt llunyà, que vacmava? 
Heu's acf els més importants d'aques
ta llista (datada 1922): 

Cases, Botines, Cortadelles, Tress
eres, Planes, Sorribes, Porqueres, Cen
telles, Casanelles, Rafegues, Lluelles, 
Tàssies, Caperes, Forges, Oliveres, Fi
gueres, Llanes, Artigues, Esplugues, 
Caselles, Comelles, Casanoves, 8adies ... 
Tarrades, Elies, Bordes, Boixaderes, 
Aumades, Carreres, Fontanelles, San
tesmasses, Finestres, Sàrries, Canye
lles, Coromines, Canudes, Casulleres, 
Parcerisses, Fàbregues, etc. 

Noms homònims dels d'aquells 
dels barcelonins que escriuen, Casas, 
Botinas, PIanas, Surribas, Casanovl1S, 
Fàbregas, Corominas, etc. És clar que 
en la mateixa llista. s i bé hi ha unani
mitat en la e, plura\, en canvi hi tro
bem la ñ delatora de la dominació es
panyola (Cuñé, Marsifiach, Cafielles, 
elc.), oerò acl no ens interessa. El 
ret evident és que la fonètica dialectal 
lIeydatana ha repel-lit l'espanyolitza
ció de Mmbre d'aquells cognoms que 
els barcelonins i bona part de cata
lans havem capgirat. 

Creiem que la qüestió dels cognoms, . 
en el fons simplement ortogràfica, té 
a la vegada un valor ètic i estètic. Per 
això insistim ; recomanem d'interes
sar-s'hi tots els patriotes àvids d'una 
catalanització integral. 
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REVISTA I JE LA 
PREllISA 

D'un quant temps coçA la majoria 
dels nostres col-legues nacionalistes de 
comarca han emprat com a mitjà de 
propaganda aliO que period{sticament 
és conegut per entrefilets, això és. una 
curta Icgenda d'inspiració patriòtica 
closa entre dos filets tipogràfics. Al
guns ran aquesta propaganda 8mb cer· 
la intermitència; altres. més constants 
no deixem d'escampar-ne algun o al
guns entre el text que omple el cos del 
periòdic a cada número. No cal dir 
com ho trobem encertadíssim. Aprofi. 
tar els espais lliures del periòdic, del 
diari, de qualsevol fulla impresa per 
a coadjuvar a "ofensiva catalanista és 
lloable i, va sense dir, eficaç. Una de 
les publicacions catalanes que amb 
més d'assiduïtat intercala preceptes 
catalanescos entre les seves columnes 
~ Renovació, setmanari nacionalista 
republicA de Tarragona. Del seu nú· 
mero corresponent a 11 març, per 
exemple. en podem extreure els se· 
güents: 

r\acionalista, que e.\ol)crc.s i (onfiu en la 
IIi~rtat tito ('atalunya oi fh¡¡,s donat cmtlp· 
lI' li tOIll tols teus deure¡; e"lan 1;('11111Ier5? 

• El' ,oci de la. Protectora de I"ton
~en)'an..;a catal.lII .. ? Si tms fills. ¡.ja van 
a It"ti classes de Gramàttca catal;w'u que 
tè e.tahlertc:. la Prolectora? 

D{r.so naciona\ista (.Osta )p<:«:. Si no 
c(>mplei"es amb aquhls deures, lJa t'ha~ 
11alllal si el vtof>tit el ve gran? Creu" (IUC 

els nOIl1~ satisfan a C.atalunya? Catalunya 
h ulla realitat viva, sigues-ho tÍl Iambe, 
naeionali"til I 

En el qual com hom llegeix s'exalla 
l'obra de la benemèrita A. P. de l'E. C. 
En un altre les preguntes prenen més 
vastitud: 

Escolta, c;lIollà.: 
lJa lIe8CixC$ diaris ('atalan"? 
lJa eOlllllrto~ articles catal:Ulli ? 
lJa cerques ci Icatrt catoll~? 
lJa ho fas i ho dius tot en c"talà, da· 

v'UII de 1\>lholll? 
Si dlll" (IUC 5i. ets un drls h(lll~. 
Si dius que no, no tots tan collalà cum tu 

!)en.ioCI. 

Val a dir que si tots els que es diuen 
patriotes protegissin la premsa catala· 

na, el comerç i la indüstria nacionals, 
el nostre teatre, etc., Ja feina nostra 
i h, de tots plegats s'hauria alleugerit 
d'un farcell carregós, Tanmateix ts 
trist d'haver·se de passar anys i anys 
predicant d'aquesta guisa, la qual cosa 
suposa que els catalans en la majoria 
dels arers de llur vida ciutadana no 
es comporten rectament. 

Català 
Si ho rts de nailC('ll(,;.a \("n" ci deurc de 

treballar p('r la !)atria (';llalana. il CóI.sa, al 
carr('r. al fuft, al «IItrto. 

Partol rI catala. lIq.:t·ilC ('I calala, e~cr¡1I 

el c"talà i rn-urdol a(luella sublim sentèn
cia del !J;¡I\I ! ;"Iatcit ia qui Tnenppreanl 
la ~(',·a lIc:nlua II"a la dels altrrs_ 

Si ho el~ d .. cor, procur.t lambi que h<) 
facin d~ ,,1tru: l' .. hra dto redempció ha 
d'~~5('r obra de tol~. Les doctr1n('s de 1>Ion
roc van hé a tuli els paisos i ~ón ada.p_ 
tahle~ a IlJh els !)ohh:~. 

L'obra de redempció és la que entre 
tots plegats havem emprès. La feina 
individual d'enrolar nous adeptes i 
la feina coJ.lectiva de disciplinar.nos 
per acomplir aquest deure magne de 
redimir la PAIria, s6n urgentfssimes i 
no admeten dilació. Un argument con· 
vincent que en el diàleg o en la con· 
trovèrsia dóna una força gairebé in· 
vencible és el que es desprèn del co· 
neixement de la nostra histbria na· 
cional. Per aixb Renovació, s'adreça al 
lector recomanant de llegir i d'estudiar 
l'història de Calalunya. 

Recomanem aquest procediment de 
propaganda a IOlS els patriotes que en 
diaris. periòdics, butlletins, fulles vo
lants. etc., disposen de màrgens en 
blanc per a omplir, ACCió CATALANA 

s'honorarà de reproduir les màximes 
noves que hi trobarà en homenatge a 
llurs autors. per estfmul dels veJ.leïto
sos i exemple dels incof1>orats de nou. 

E l "" ciq"i8m e 

El setmanari nacionalista d'Olot. La 
Comarca (10 març) es refereix en el 
seu edilorial R la rebrotada caciquista 
que els espanyols, amb l'ajut i la com
plicitat dels botif1erh descarats o ver· 
gonyants, s'afanyen d'estendre per la 
nostra Pàtria. Fa nOlar com és sota lIn 
govern liberal que la nació que detenta 
la llibertat de la nostra, ~uscita amb 
la cooperaci6 d'uns elements fins ara 
inèdits però, fet i fet, politicament po. 
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drits de dalt a baix-els reformistes, 
maniobrant damunt la nostra terra 

amb una impudfcia irritant, 

l Qui' ,-ol dir l'er Iota aqur<lta Bent la 
lIibr,.'al! Xo v~km ..... ber-ho. Soll voltom 
cor\ftalar (IU(' la JTl,;IIH!'r.t d'apnciar les cu-

do d'E~ranya, o dc. de Ú1talunya ~.s 

CVlIllllctanw:nt di'-erSil_ \ci nI) es ¡»os)ible 
jugar amb les ¡mraules i h:" idee" com ho 
fan alli, Iai com pcrquè l'Ili en fem InOs 
cilrrt'C CIIS ho Velll'Tl a el1~nyar els rep"c
~tJ,tanll tleI "overn c_'IIan)'vl CIl Iu IIV5-
Ires comarques. 

Els espanyols de bona re s'escure
e.:n volent·nos convèncer que a Espa. 
nya hi cap tothom. 

Diuen quc ol F~!)anya hi cabtrn tots, 
quc Espanya pot fer feliCC"$ k~ ~\·to5 - re. 
~ioll~ - (!I. (IUC a E~llan,)'a hi ha lIlolttoS 
de t}()uibililoll5 de ri(fuua. Però ntG'tre 
d'aqul><;la mallem ~'n, Ilarlad, óunb el, 
ft·t~, melltrto aCluesttoS ~toral\ ltos 1)('>l\e5 mO!i
Ir,'1I de ~impati" (111(' rel)em, Il<Iilólltres no 
tenim mis rl'ffi('r que lanear·nos dintrr 
IIONltres ¡ meditar les ~rans diftorl-ncies 
tlllto en5 separen. 

I encara que ens parlessin d'una 
¡,ltra maneu_ No és ja el caciquisme 
allò que ens ra combatre l'Estat espa· 
nyol. No és ja tampoc la seva pèssima 
administració. La pugna establerta en· 
tre aquest Estat i Catalunya és la 
d'un Estat dominador contra una na· 
ci6 que reclama la seva independèn. 
cia amb el cor flamejant i la voluntat 
abrivada. 

I/e~ti"e' d e 8tH" .'T~,, ·U 

Amb aquest tflol, Avant! de Vila
rranca, dludeix l'activisme naciona
lista desclbs després del parèntesi au· 
tonomista del catalanisme. Observa 
com d'ençà de la Conrerència nacio
nal l'empenta donada a l'actuaci6 na· 
cionalista ha oberl el cor dels patrio. 
tes a les més belles esperances, 

Tanl(l~1 fou convocada la Conftorència 
~ac:ional Catalana, hom conotta.t;i, un abri
,·ament en IOts els 1'('Ç1O'" del Calollanis
me. Gr;!'ciu a aquesta tombraruida donada 
al llostre movilJlc~lJt nacional, avui eo dia, 
la condició de nacionali~ta COfllIJOrta un 
I))unt de de\lre5 mes feixuc. (Iue els que 
eren inlpOS"I, ab patriotes autonomi~lto. 

D'ací que nadon"li la l:Quival a artífex 
dto Iol 11O\'a Catalunya, 

Deures reixucs, pero per al patriota 
ardent, agradables de complir, Els deu. 
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res del patriota, són, al capdevall, deu
res d'amor envers Catalunya, l'ldol sa. 
grat davant el qual les nostres inteJ.li
gències, la nostra voluntat, les nostres 
vides han de sotmetre's humils, han 
de fer-ta lliure i poderosa, inven
cible en la lluita per la seva indepen
dència i magne en llur divina esclosió. 

L'Estat "Ilres~!)r semhla que d,lvant la 
nostra camlJanya u'jntcnsitiçaóó i d'organll
rnció adopti la més absoluta indifcrènd". 
.\mb tot ¡ aix;) 110 tardarà gaire li deixar
sc oir el nd.'nd<l Cal<¡IOIIi;c! C'l.l, doncs, 
(IUC [lnX:Uftn1. p('r 'lu;¡n ai .. ",j arribarà, le

.Ur llt'~ta la fcina: 110 fós cas ([ue em tro
bessin d('sllfj:vin~l1ts. 

Gaudim d'un ('!(celknt l""t;uet de 5<l11l 
~Iarti. pen\ tI millor dia, ens I)()(!cm veu· 
re s\.rpre$"" per la Ol":,,> forla ponentada. 
l e[s aparells baromètrics comcr1Ct n <I·as· 
~nyalar-la. 

D'ací que A vanti recomani que les 
dues tasques iniciades d'intensificació 
del sentiment nacional i preparació dels 
patriotes per a possibles contingències, 
obtinguin dels nacionalistes un ajut 
equivalent, curant d'evitar que en lloc 
de destorbar·se es. complementin. 

¿l,,,b e l C QI ' (t Itt uu, 

Adreçada al jovent, C. Lorebac a 
Sempre A vantf de Borges Blanques 
llença una crida per dir·ho segons la 
impressió que hom rep a la seva lectu· 
ra "tot cor". 

A tu joventut de Cal.idunya, quc pen.,es 
eD català i l'arles en català, pero llUC ... "'. 

crius i actllCo:; ell espanyol. adret; "(lllCStes 

parau[c ... Són d·\1(1 jove sel\Sl· ex[)criència 
pno amb \lila fcnlla ,·olllntat í un gran 
arllor a la Pàtria. Per ab(il cm ]lrl'nc la 
llihl.'rtat per explicar allú que el II\(·U cor 
.'>1;111 i que jo voldria IjUC s..::nti."im 1(.ts 
a(¡udls qui ha\'em dïnllgrar i"a.vangu¡tr
da ell ],cxèn;it de la Pàlri¡¡. 

¿No et fa \ergonya de dir-te català í 
d(: no saber escriure (:n la teva llengua? 
oI.:\"0 et fa plorar de vergonya aixil ': 1 P('II_ 
~a, llegeix, escriu sempre cu català I :Xo 
deixis Illai d'actuar en català ... 

J a ~é qlle tot~ els qlle elll llegeixen ho 
ran tant o més que jo, però és tall I~ran el 
desig de .sen·ir la rnc\·a Pàtria, Catalun)·a, 
llU":: no he vaci~a.t a r ... -ronlar coses tall 
sellzilks. 

Coses simples però del compliment 
de ~es quals per part de la nostra jo
ventut n'advindria una nova era per 
Catalunya; aquella en la qual essent 

ACCiÓ CATALANA 

Catalunya completame nt nacionalitza· 
da la lluita a emprendre per a l'obten
ció de la indepdència nacional seria 
simple en mig de la seva històrica 
magnitud. 

"Ltt J "en tlel l~iI,(· lte ,, " 

És el titol d'un novell periòdic na
cionalista òrgan del Casal català de 
Sant Joan de les Abadeses. (Redacció 
i administració: Rambla del Comte 
jo/re, 5). Una fèrvida catalanitat l'ins_ 
pira; un perfet coneixement dels prin
cipis que regeixen el nacionalisme ca
talà fa encertades les seves directives 
polítiques. P-e-r exemple, en el seu nú
mero 2 (24 reb.) publica els segi.ients 
treballs enumerats per ordre: 

El nostre problema; Pau CLarisi In
deferentisme polític; A la Joventut na
cionalista de Sant Joan de les Abades
ses; Recordant al doctor Torres i Ba
ges; c'Com havem de parlaril; Per la 
bandera catalana, etc. 

ts a dir gairebé tol el número ob
sessionant el lector amb la idea cata
lana. ¿No és precisament allò qUe> ha
vem convingut que era cosa elemen
tal donada la letàrgia secular de nom
bre de catalans? Tandebò tota la 
premsa catalana estés inspirada en 
tots sentits per aquesta divina passió 
que és l'amor a Catalunya! D'enlre les 
afirmacions patriòtiques contingudes 
en aquest número de la Veu del Pire
neu, recollim les següents: 

Ca! que tots els catala.ns ingressin en 
I··exèrcit lIels patriotes. rnor¡¡!ment mobi. 
litzat. 

Catalunya no vol la lIihertat PCf<luè si 
a.ns pcr un Ilrincipi elemental (W- justicia. 

Xomés ramor a Cat¡¡1tmya i a la seva 
llibertat pot salvar t:1s vilatans de h.-; lIui
h:S locab ¡ personals, 

").fr.ntre Catahurya 110 obtingui la ~eva 

independència nacional, cal que tots el s c:t· 
talans intervinguin en les IItlites ¡"Jullti
(lUes ". 

.. L'amor i!. la Pàtria redimeix l''s vil05 
qUI; la integrell de les sn'es misèries lo
C¡¡!s". 

".\llà fln se troha un català, allà es tro_ 
ha Ca.taluny~". 

,. La llengua és 1.;, vida d\m pohle, l'àni_ 
m;!, la raó <It"\ ~eu ésser. Poblt, qur perd 
la seva parla, perd l'ànima i mor"." 

Belles màximes que cal repetir ara 
adés per saturar-ne l'ambiem i atè

nyer l'unanimitat de sentiment i de 
voler entre tots els fills de Catalunya. 
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A Gent d'ara, de Granollers, Girassol 
remarca com el nostre plet amb Espa
nya no és pas del bon o mal governa
ment como creuen alguns catalans i 
fins i tot catalanistes. Basta fixar-se amb 
el to de nombrosos periòdics naciona
listes de comarca, ben exceHents en 
altres aspectes, per convenir que 
aquest criteri erroni és compartit mas
sa sovint. Caldria que tots els patrio· 
tes catalans es fessin seva aquesta ve· 
ritat, això és, que Catalunya no lluita 
per un govern millor, ni contra aquest 
o aquell govern espanyol, ans per la 
seva llibertat independentment del 
tracte quO" els espanyols ens donin, 

Volem .1;0' rnar-no!; 11<)o;;t1trc.s sols 111;1 
a prooseguir la l1~tf<L hi~tiJTi;¡ ¡.:-Iorio'>il. 
Selltim daler de llibertat. [lerqu(' l'I:'; •• n¡

pell)cn els "ttralls i([euls del mon mudem. 
Volem la llibertat po:r sub~lrcurC·'15 a l'ar
hitri del domilla.dor i ingrCS5ar al chor 
dds l)Ohk~ lliures de la terra. V~.1¡C111 Ca_ 
talunya governada Iler catalan); .. 

Ca.talUJlya lê àllSic~ de lIihertat i fó"em 
fills in~r;¡ts ~i no fc~.,in1 els llo"i1.>les (Ier 
a proporcivl1ar-li. 

Remarca " Pals" n Marina de Sant 
Genís de Vilnssar (25 febrer) que 
molts de catalans ignoren que Cata
lunya, avui regió espanyola, fou un 
temps poble lliure. 

Tot~ els cat.lla,¡·\5 haurÍt:11l d" dur ¡.¡ora
vada al pensament la grandesa hi~ti,riça 

de CatalU11ya. 

Es el coneixement d'aquesta gran· 
desa que hnvem de propagar sense de. 
falliments entre els catalans per tal 
que lots ells siguin unànimes a fer ba
tegar llurs cors al ritme del de la Pà
tria . 

Gr:t.lls i xics, de:> dt'ls de Ics ~ra11~ ciu
Lais hns <lls <Iris vilat¡.;es mcs !"lldi1111:111a_ 
ri~, tots els fills de I" llo~lra U na han de 
heure COlleixem; .. d'alli> (111C Calalu.ll1ya 

fOli. 

Auguri, al cap i a la fi, del que 
esdevindrà Catalunya una vegada hau
rà recobrat la seva idependènci!l. 

• 
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