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Comitè

Aires,

nos

política

d'Acció Catalana, de Bue

davant l'actual situació

adreçat

catalana ha

les

a

de la

orgarti;-

de la nostra pàtria

zacions nacionalistes
el següent

manifest:

•

"Fins fa poc hom creia que la inter
venció dels nostres capdavanters polítics
els

d'Espanya

afers

actius del govern
havia de conduir Catalunya al
en

reconeixement de

sa

complert
personalitat nacio

nal.

tancia de
cions

en

tenir

constituides

les

administratives,

Diputa
facultats

minvades

ca

da dia

elegí,

no

que exponents del voler del nostre
sense cap altra mena de finalitat.
Tots sabem que el nacionalisme català
responent a una llei de natura, vol acon
seguir els instruments polítics que garan

poble,

aventatges per l'assoliment dels nostres
ideals semblen escarnis a les inquietuds
del nostre poble.
Aixà ha motivat escissions en les ren
gleres catalanistes qual subsístència

aspiracions del
nostre poble. Es indispensable i inajor
nabie, doncs, que aquest voler es manifes
ti d'una faisó explícita i concreta, per re

ment

a

seva

entitats,
il.lustres,

corporacions
ha tingut

Universalment està establerta la mane
de que un poble nomeni els seus por

extendre's els

taveus, així

el límit fins a on poden
poders conferits. Els re
presentants actuals del poble català, al

català està convençut de que
que malmenen l'Estat espa
senten sos dalers, que consideren

poble

demanar

homes

quantes

en

se'ls hi presenten, i

espectativa,

creu

si

oportunitats

qual

és

massa

Aixa prové,

indispensa

fins

ara

bat

cara

la

tisme de

entendre, de
s'ha
d'Espanya

nostre

el govern

no

drets

cara

executiva

tro

amb

Procuradors dels
reclama, i de que
no ha
exterioritzat

que Catalunya
aquesta, pròpiament,
com cal les seves exigències.
El fet d'independitzar el seu
de la tutela del poder central; la

electorat
circums

sos

Nosaltres,

que
•

a

Pàtria per la immensitat

de

l'espai,

sent, pregonament totes les seves inquie
tuds; es condol de sos pesars, i es cren,
per aixà, obligat a fer una crida que, per
ço mateix que sortida d'aquestes llunya
nies, i apartada, per tant, dels col.legis
electorals, espera serà atesa pel patrio

benèvola.
a

sufragis,

poders per a fer-ho, no han plantejat, per
mode categòric, el plet català, requerint
de qui cal el reconeixement de l'autono
mia de Catalunya.
Aquest Comitè, encara que allunyat de

poble. 1 no són pas impaciències filles de
joventut freturosa les que reclamen une,
nova
tàctica política per assolir la seva
autonomia, sinó el cansament en l'espera
de la realització de promeses mai compli
des i l'esgotament de sa paciència davant
de la manera despectiva com els homes
de l'Estat espanyol responen a la nostra
actitud

seus

llibertat per la

connacionals.

qui composem la Junta
d'aquest Comitè, considerem
els

constituir "la força"
de que parlà l'il-lustre President de la
Mancomunitat Catalana al comentar la
convocatòria de la Conferència Nacional,
o el "front únic de combat" qual existèn
cia aquesta creu neeessetria. Per tal mo
arribada l'hora

de

cors

un

tots els indrets de

Catalunya a fi
de que arreu arreu, aquells que es senten
moguts pels mateixos anhels i perseguei
xen els mateixos ideals,
afegeixen llur
clam al nostre, i, declarant que conside
ren
indispensable i urgent la constitució
d'un organisme representatiu de la Nació
Catalana, demanin a les entitats directo
res de les forçes catalanes que en assem
blea general i popular, expressament con
vocada, es nomenin els seus represen
tants; els hi fixin sos poders i els imposin
l'obligació de recabar d'Espanya, pels
mitjans que considerin més convenients
eficaços, el reconeixement de la plena au
tonomia de Catalunya.
En espera de que l'entitat de sa digna
presidència es captindrà patriòticament
de les consideracions que precedeixen,
fruit d'un puríssim i desinteressat anhel
d'alliberació de la Pàtria nostrada, i po
sarà sa valuosa influència en la realitza
ció dels propòsits exposats, tenim la sa
tisfacció de saludar-lo desitjant-li ¿larLIa
vida per al bé de Catalunya.
a

Antoni de P. Aleu.

E. Vila i Vallès."
•

representants de Catalunya, que íntima
ment han d'haver-se sentit
mancats de

cal als anhels del nostre

com

els

i segurs
els cata

en

mai, però,

promesa, de
cials, ni és convenient a la seva causa, ni
s'avé amb la serietat del seu caràcter, ni
és decorosa a sa cultura i flignitat.
Per aixà el catalanisme ha caigut en una
ble sortir-ne,

l'electorat

en

tots

l'Amèrica,
quals
d'independència i de
Pàtria, envia
fervorós

a

nya,
aquesta clàusula no ha
estat considerada part integrant constitu
tiva del mandat. Segurament per aixà els

que mantenir-ge

no

situació caòtica de la

a

com

les plataf armes llurs han parlat de
l'autonomia i de l'alliberació de Catalu

fonamentada en cap
concessions temporals o par

en

que

tat.

nostra causa.

nyol no
despectivament

caire

les

presentants dotats de la necessària autori

patriòtic destorbar,

ra

El

i

pròpia; mes
vegades per
personalitats

altre

no

l'ésser revelador de

en

els

el lliure
nacionalitat

aquest voler, exposat mantes

evitació de noses en la via amb tan
ta virilitat empresa, bé per a no donar
pas als enemics de la nostra terra i de la
bé

desenrotlla

Catalunya

de la

propi,

nom

revolten ànsies

prec

actes el
són més

en

els sentirs de

lans residents

per sí mateixes i d'usar
verb del poble que les

en sos

subscrits,

d'interpretar
es

teixin

és deure

tiu els

més; les manifestacions de ses cor
poracions populars; de voler governar-se

Amb aquella tàctica s'ha obtingut, cer
tament, quelcom en el camí de les reivin
dicacions catalanes; mes han estat tan
minses les concessions atorgades i són, de
dia en dia, tan minvades, que més que

agreujament

Núm. 73

EXTEM1=)ORANI

Mancomunitat de

una

merament

1922

DE

Ara bé: si

*

•

s'invoqués

no

la

representa

ció de tots els catalans residents a l'Amè
rica i es limitessin els seus firmants a

parlar
dríem

en

nom

d'objectar

propi
res

solament,

no

les anteriors

a

tin
de

car les consideraríem obra de
dos senyors respectabilíssims que segu?i

claracions,

xen, reraçagats,

el

curs

del

progressiu

als quals assisteix,
el dret inalienable de

nacionalisme

català

tot

mortal,
la particular opinió malgrat
ella topi amb normes estatuides i general
ment acceptades.
Però pretenent parlar en nom de tots
com

a

manifestar

els catalans residents

a

l'Amèrica és

cosa

que no
acceptar les institucions i
els demés catalans que pensem ben altra
ment del Comitè d'Acció Catalana o de

podem

les

seves

dues

fulla.
Després de

la

autoritats

que

Conferència

signen

la

Nacional Ca
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talana que tant bé ha sabut interpretar
el nostre pensament en ço que afecta a
l'alliberació de

Catalunya, establint nor
fixant orientacions i con
cretant bases estrictament nacionalistes,
essencialment separatistes, és duna pue
rilitat extrema, d'una ingenuïtat o candi
desa extraordinàries i, sobretot, d'un com
plet desconeixement de l'actual moment
mes

d'actuació,

històric català propugnar la creació d'un
organisme per tal de recabar

d'Espanya,

el reconeixement de l'autonomia de Cata

lunya.

Acceptar aquest criteri

dels

se

del Comitè d'Acció Catalana és sen
retrogradar en el camí de les

nyors

zillament
nostres
Oi

aspiracions.
el tòpic sustentat pels

més,

senyors

afirmant

que mai els repre
sentants de Catalunya s'han trobat inves
tits de l'autoritat necessària per a exig,r
al govern d'Espanya l'autonomia de Ca
talunya, és absolutament inadmissible i
demostra, sinó mala fe, un desconeixe
del Comitè

ment

palès

de

trajectòria seguida pel

la

nacionalisme català. I doncs aquella cèle
bre Assemblea dels Ajuntaments reunits
en el Palau de la Música Catalana, tres
anys enrera? No
els atorgats a la

tària pel 98

o

poders encara
representació parlamen
o dels municipis catalahs
juraren anar on se'ls in
eren

prou

allí reunits que
per tal d'obtenir l'autonomia?

diqués

Ah, senyors, que no val disfressar la
veritat per tal de deixar a bon lloc els ca
pitostos d'una política funesta i repudia
da

generalment
cionalisme?
Altrament ja

per

l'element sà del

molt abans

d'ara,

na

Catalana,

d'Amèrica—els que s'han fet dignes d'in
vocar aquest nom genèric per la seva ac
eió patriòtica de tothom albiradora—han

vingut propugnant la tesi radical, accep
tada tot just per la joventut política de
Catalunya, per tal d'arribar a la conse
cució de la plena llibertat de la pàtria, i
si en alguna ocasió, com ara ha fet tres
anys, ens havem sumat a la unànime de
manda d'autonomia ha estat com aspii
cié immediata, i més que a res per a no
Però

l'hora

pertorbadors

o

temeraris.

de l'autonomia

ja fa tres
anys que ha passat i aquest temps no ha
transcorregut debades, feliçment. A aquell
moviment formidable, perd pacífic, l'Es
tat espanyol correspongué, com tothom
sap, amb una més accentuada campanya
de vileses i malvestat, oprimint cruelment
l'ànima del nostre poble malgrat els cab
dills polítics catalans descendissin a les
més abjectes servituds per tal d'ajudar a
endegar les molles malmeses de l'engra
natge de l'Estat que així ens tractava.
I

aqueixa

tirallonga d'agravis

rebuts

dels uns i d'inconseqüències i apostasies
dels altres, han obrat el miracle de tot
hom vistent en el camp de la política ca
talana: la

pèrdua

absoluta de tota espe

en

la consecució de

privile

de

la persuació i el raona
i la florida esponerosa de

cordial,

ment

sentiments

ultraradicals

fins aconseguir

la

que

cediran

no

independència

de

la

Nació catalana.

Aquest estat d'opinió ha trobat la con
creció que u mancava en la Conferèneta
esmentada la qual ha votat les conclusions
francament separatistes que reproduim en
altre lloc d'aquest mateix número.
Si tres anys enrera alçàrem la veu des
d'Amèrica per l'obtenció de l'Autonomia
integral, després dels aconteixements pos
teriors

els hi havem de refermar el ma
teix valer als germans que lluiten des de
no

pàtria,

la
ironia

podrien pendre's-ho

car

com

a

sinó que ens havem de sumar
a la seva actitud viril clamant per la unió
de tots els matisos nacionalistes
aixà

cruel,

—

sí
só

o

d'aconseguir

d'una fai
per tal
altra la plena sobirania de Catalunya

però

—

constituint l'Estat català

a

base de

repú
afir

ha d'ésser la nostra
hores d'ara.
No creiem que cap de les institucions
catalanes que a l'Amèrica es distingeixen
per la seva eficient acció nacionalista es
tigui d'acord amb les manifestacions del
Comitè d'Acció Catalana, de Buenos Ai
blica.
mació

Aquesta
a

res, i que davant el dilema

Autonomia

o

Independència,

es

decantin

C onferència Nacional Catalana

Que l'actitud adoptada des de fa temps
pels dirigents de la política regionalista
(que fins semblava voler ésser l'àrbitre del
nacionalisme eatalà) és repudiada per la
major part dels qui en el catalanisme
trobar la manifestació més ade
llur propi ideari, ho prova l'es
pectació que en molts nacionalistes Xex
cessiva candidesa havia despertat l'Assem
blea que amb el títol més amunt esmentat
ereuen

quada

a

s'ha celebrat en els primers dies del mes
que acabem. La política d'atracció, d'e
fusió o simplement de massa bona amis
tat que els leaders del regionalisme han
darrerament preconitzat, ha caigut en e!
fracès que era d'esperar donat el caràcter
i el tarannà especial dels nostres enemies
que, sigui com vulgui i faci's ço que es

faci,

mai no estan disposats a voler com
pendre les ànsies nostres i menys a donar
hi satisfacció plena i harmònica.
Era

perquè

primer. Sinó que parlin el Casat
Català, de Buenos Aires, el Centre Cate
là de Mendoza, el Centre Nacionalista Ca
talà de New York, "La Nova Catalunya"
revista, i el Centre Català de l'Havana, el
Grup Nacionalista "Catalunya" de San
tiago de Cuba, etcètera...
per ço

Si el

fins els més amants d'una

solució cordial al nostre plet creuen ara
que sols és possible aquesta mantenint
dignament la nostra particular posició,
que hi havia qui tenia absoluta confiança
en aquesta magna reunió dels catalana no
conformistes. Mes, en l'actualitat, no
creiem que siguin gaires els que confiin
en una veritable i radical actuació de ia

Comitè

d'Acció

d'adoptar actituds
ques s'hagués pres
llar

més

Catalana abans

o

menys patriòti
la molèstia d'escanda
dels catalans que residim a

l'opinió

l'Amèrica,

i entenem per (ala,
els que treballen per la causa de la lii
bertat i de la cultura del nostre poble,

repetim,

—

--

hauria

adreçat segurament el missatge
que ens ocupa si no hagués volgut córrer
el risc de veure's desqualificat pública
ment. Però, com sempre, ha volgut asse
nyalar orientacions i definir aspectes sen
no

consultar el

se

poden

ni tan solament de
la són adictes. I això no

criteri,

les entitats que

acceptar-ho decorosament les

in3-

esmentades ni les que com els
Centres de Cuba i de New York, i molts
d'altres espargides arreu de l'Amèrica, i
les revistes "La Nova Catalunya" i RES
titucions

no
SORGIMENT,
pertanyen al Comitè
d'Acció Catalana ni obeeixen la voluntat
dels dos respectables compatricis que

el

nen

que establim:

CRÓN ICA

alguns

anys abans de la celebració de la Confe
rència Nacional
els
catalans

ésser titllats de

rança posada
gis pel mitjà

manifest.

Un dia
gar

a

o

altre s'ha d'acabar aixà de ju

representacions.

CATALANA
principal part dels que
la Conferència
intervingueren.
Va sobtar profundament al catalanis:a
observador que gairebé tots
hi hav!t
en

n

—

poques, molt poques excepcions
mants de la "motivació" que

profusament

—

els fir

es repartí
poble, fossin indivi

entre el

organismes

o entitats
clarament con
ceptuats d'afectes i seguidors de la polí
tica que aquesta ha desenrotllat, els altres.
Cert que tothom té el dret i fins el deure
de rectificar els passats erros, i que en
aquest cas es podien trobar els regionalis
tes que mencionem.
Però aquesta escissió, presentada sobta
dament, sense haver protestat abans de ça
que era falta cabdal dels directors, sen-,e

dus pertanyents a
de la
els uns, i

"Lliga",

ni tan sols condemnar-la francament en
la crida que hem citat, no donava pas im
pressió de sinceritat que és la més alta
qualitat que deu tenir una gesta d'aques
ta naturalesa. Al contrari; donava dret
a

suposar

guda

—

i

no era

l'habilitat de la

plegat

no

es

gens

estrany,

"Lliga"

—

cone

que tot

potser d'altra cosa
política d'aquesta en

tractava

que d'una maniobra

titat i dels seus capitostos per a aturar
la imminent desbandada dels innombra
bles descontenta, entretenint-los amb els
més o menys encoberts radicalismes d'al
gunes

figures

de les

joventuts

adictes.
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Si és

o no

encara

és

així,

és difícil d'escatir
ens inclinem a
creure que la major part dels que s'han
significat en la preparació i realització
d'aquesta Conferència han obrat de boua
ie però amb poca franquesa, decisió i
valenfia. Hauria estat molt més bonic i
hauria entrat més en l'ànima del poble
si la crítica a l'actuació excessivament es
panyolista de determinats polítics s'ha
gués fet primerament en el mateix clos de
l'entitat-mare dels regionalistes i després,
d'una manera terminant, en la "motiva
ció" i en l'Assemblea.

ho,

que nosaltres

Per la premsa diària tothom ha pogut
enterar-se de ço que en ella succeí. En
de
en la conclusió de

l'exposició
„ço que

partit
a

un

doctrina,

podríem dir-ne l'ideari d'un
o

d'un nucli que

nou

s'inicia, s'arribà
gràcies

punt de clara radicalitat

les esmenes dels elements agens

a

la quasi
totalitat dels organitzadors. En la ponèn
eia de les actuacions amb els organismes
públies catalans, confiada a En Nicolau
d'Olwer, i en la de les relacions amb i
envers l'Estat, que anava a càrrec d'En
Rovira i Virgili, s'arribà també a un
grau força elevat de pur nacionalisme.
Mes en la part pràctica, en ço que fa re
ferència a la propaganda i a l'organitza
ció militant que és el nirvi principal de
tota acció nacionalista,
l'Assemblea es
mostrà •dubtosa, poe clara, poe ferma,
com
si tingués por de perdre massa de
vista la faisó de comportar-se de la "Lli
ga Regionalista". Hom diria que, potser
sense

voler-ho,

es

desitjava

a

emprar

una

tàctica i uns procediments semblants als
que més o menys clarament es blasmaven.
I la reunió es disolgué retirant-se'n una
bona part dels elements que figuren en
l'extrema avantguarda del nacionalisme
tornant a llurs punts d'obir i a llur faisó
de practicar el catalanisme els altres agru
paments ja constituïts.

no es veu
ni es nota, s'a
forma d'allau potenta. Ço que
cal és que una i altra no es distreguin en
coses que tot ho divideixen i
ho
Ço essencial és que d'una faisó o
altra siguin ben nacionalistes i que com a

tint, gairebé

pinyi

en

tals actuïn sempre.
La

-

festa dels

cinc

cents."pomells"

Si les gestes actuals de bona part dels
agrupaments del catalanisme polític no
ens deixen plb.ament
satisfets; si l'ombra
de dubte o desconfiança en molts dels
mes
d'avui invadeix la nostra pensa, en
canvi el nostre cor es gonfla d'esperança
en els patriotes de demà, i ens sentim tots

emportats per les festes que les primic‘i
res joventuts celebren
periòdicament per
a memorar
llurs èxits. Ultrapassant de
més de dos cents el nombre oficial, e's
més que simpàtics "pomells" han festejat

l'haver assolit sobradament el número de
500.
La magna festa s'ha celebrat a Mont
serrat, la bella muntanya catalana, i el
motin principalíssim de tal esplendent
aplec ha estat el de nomenar Patrona de
tots aquests ramellets de jovenesa patriò
tica a la venerada Verge bruna que des
dels penyals del mont sagrat vetlla per
Çatalunya i la seva llibertat.
Calculeu la bella visió de la Comunió

general.

L'amplíssima

del

nau

temple ple

de gom a gom, abarrotada; una mumó
de joves, la major part amb la barretina
na

plegada

damunt
la visita del bon
de

l'espatlla,
Déu;

un

anant

a

rebre

compacte eixam

noies i donzelles cofades amb la ca
talment tofes de neu

putxeta blanca

—

sobre tanys de primavera
acostant-se
també a la sagrada Taula per a alimen
tar-se amb el Pa dels Angels. I sonant
—

que, d'altra part, han estat ja pre
dicades pels dirigents d'aquests pomells
benemèrits i
ço que és molt més enca
ra
sovintment practicades pels propis
neses

—

—

Aquí teniu la demostració
evident del caire de la "bonesa", una de
les dues finalitats d'aquesta obra admi
rable.
Imagineu-vos les diverses places que hi
han entre l'església, el monestir i els allot
jaments públics, omplertes a sobreeixir de
públic sadoll de les més altes ànsies pa
triòtiques. Cançons catalanes, ballets po
pulars, discursos vibrants d'afirmació na
cionalista, banderes barrades i senyeres i
penons d'orfeons i entitats, crits i visques
i el cant d'Els Segadors que ressona ma
gestuós entre els penyals abruptes de
muntanya montserratina... No és cert
que tot plegat arbora la flama ja desvet
llada en els cors de les mares i dels pares
de demà/ Dones heu's aquí la prova pa
lesa del eaire "patriòtic", la segona de les
finalitats d'aquests agrupaments dignifi
eadors.
Car no hi ha dubte que la missió d'a
questes benemèrites joventuts, és la de
dignificar els catalans i Catalunya. Es
tracta de treballar per a la redempció de
la Pàtria, i per a conseguir que els seus
fills en siguin moralment dignes. Bella
obra, a fe!
En aquesta festa memorable, en aquest
esdeveniment excepcional en la vida de
la nostra terra, 'en aquesta galana sem
brada que ens portarà els esponerosos
fruits de l'esdevenidor, el cronista es com
plau en recordar un nom: el d'En Josr.q)
M.a Folch i Torres, ànima, guiador i pro
pulsor dels "pornells". Per a ell té d'anar
especialment la simpatia i la reconeixença
dels catalans patriotes.
pomellistes/

sota les voltes

altíssimes, les notes de l'or
gue i el cant de l'escolania... Veritat que
tot això
el cor a totes les bo

predisposa

Jordi Catald.

Barcelona, 30 de

juny,

1922.

Ha quedat, però, el llevat d'un partit
Si tan sols neix per a fer eleccions
com
feien els anties companys, sense a:1
ideal puríssim, si és per a plantar una
nou.

botiga que ofereixi les mateixes o
semblants mereaderies, si és per a fer pu
jar uns quants descontents, el fracàs serà
complet i ben merescut. Si. en canvi, ve
per a nacionalitzar el regionalisme, per a
representar ço que en podríem dir la part
madura del patriotisme sà, excluint-hi in
gerències de gents sense ombra de catala
nitat, si es presenta un xic transigent
'amb els
dalt, però amb dignitat,
recordant-se sempre de Catalunya i de
seva dèria de llibertat, aleshores
pot fer
feina positiva i pot constituir una esp.!nova

rança per al demà de la Pàtra. Tant de
lo oue s'gui així! Tant de bo uue
ta Conferència que no ens ha entusias

d'aques

en surti una dreta
catalaníssima,
caire prudent i conservador del naciont
lisme. Aleshores sols faltarà que aques+a,

mat,

esquerra que viu tan

1

disgregada

que, exis

BARCELONA.
L'alcalde de la ciutat
del F. O. Bareelona.
-

llençant el Kik-off el dia de la inauguració del

nou

camp
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CONFÈNCIA

LA

NACIONAL CATALANA

proppassat número de RESSORGIM ENT transcrivírem les conclusions de les
panències desenrotllades respectivament pels patricis Jaime Bofill i Mates, Lluís Ni
En el

colau

d'Olwer,

Virgili

A. Rovira i

i

M.

Josep

Pi i

Els nostres

Sunyer.

llegidors

s'assabentaren d'aqueixa guisa de l'esperit patriòtic que mogué als ponents
dactar les seves bases i posar-les a consideració de la magna Assemblea.
Ara cal que donem

a

conèixer les

modificacions

presentades, després de la
completarem la informació iniciada

les conclusions
i així

Són

o

en re

agregats de què foren objecte
que en feren els assembleistes,

deliberació
el número anterior.

en

documents que devindran històrics en el anals de les nostres luïtes per la
de la sobirawa política de Catalunya, i és convenient donar-los-hi tota

difusió possible.
Per tal de facilitar

ments

verificats
o agregat.
en

als

llegidors

les conelusions,

la comprensió ràpida de les esmenes o addita
publiquem en lletra eursi ra tot ço que ha estat

modificat

D E

CONCLUSIONS
I.—Una superior comunitat natural
d'homes amb característiques físiques i
morals pròpies, que la fan una i diversa
de les altres, constitueix una nació. La
nació, en tenir consciència d'ella matei
xa, assoleix la

plenitud

de la

seva

perso

nalitat.
11.—Cada nació, com a persona natu
ral coIlectiva, té el deure del propi per
de contribuir,
feccionament i la missió
amb la seva aportació de cultura i civilit

zació, al bé

general

dels pobles.
III.—Per tal d'estar plenament capa
citada per al compliment d'aquest deure
d'aquesta missió, cada nació té dret a
constituir-se en Estat, regint-se ella ma
El grau de llibertat, l'estructura
política de cada nació i la forma de la
amb les altres depenen
seva coordinació
de la determinació pròpia, dintre de les
conveniències i limitacions ineludibles de
Contradir
la convivència internacional.
aquest dret és atemptar a la llei natural
teixa.

de les societats humanes i constitueix
violació de la

una

justícia.

TV—El fet de la voluntat collectiva
assenvala l'hora de la llibertat política
d'una nació. Basta que la consciència i
voluntat nacionals siguin expressades pels
r8seus orgues i per les seves seleccions
presentatives, perquè una nació mereixi,
amb el reconeixement de la seva persona
dret de la

litat, l'exercici del

pròpia

de

terminació.

V.—Catalunya és nació amb

plenitud

personalitat. Ho és per les seves ca
racterístiques naturals: geografia, histè
de

ria, llengua, dret, art, economia... ; ho
és per la seva psieologia i per la seva
cultura, que serven l'emprempta dels fac
tors socials que presidiren la seva forma
eó; ho és perquè ha arribat a tenir cons
ciència de la seva personalitat i voluntat

servarla, regir-la i perfeccionar-la.
(a'alunya, per tant, té el deure de reco
de

brar la eonstitució

política

de la seva per

sonalifat.

TV.—Catalunya,
cici de

la

seva

de

fet,

reclama l'exer

llibertat i de la seva sobi

social i el procés po
lític de Catalunya són una prova suficient
rania. L'actual estat

I N ITIVES

t'imperatiu nacionalista que l'informa.
VII.—Davant aquest fet de voluntat,
l'Estat espanyol té el deure de reconèixer
Catalunya com a nacionalitat política,
amb els drets i prerrogatives que Ii per
de

Doctrina naciomilista

tooien.

VIIL—Mentrestant,

a

ser

successora

patrimoni

reconquista
la

fent que imperi arreu la llengua catalana,
reivindicant l'herència de l'antigua Cor
poració de la qual la moderna en vingui

Catalunya s'ha de

i

valoritzant el nostre

histèric, artístic

poracions populars
Es

vern.

un

un

programa

Que totes les despeses públiques
equitativament damunt tots els
ciutadans mitjançant l'impost directe i
progressiu que, sense excepció de perso
nes individuals ni collectives, gravi totes
les

formes de

riquesa, especialment

preses
i que marges diferencials

seva

intervenció,

en

l'escola,

la premsa,

treball, la vida de societat, els esplais,
la beneficéneia, la pietat, la ciència, l'art,
la política.
e) Cooperar a les obres i a les tac
ones que apleguin les idealitats, els es
forços i els mitjans del Nacionalisme, .dis
posant-se als sacrificis que calgui fer per
tal d'aconseguir la llibertat de Catalunya.
Mantenir sempre amb dignitat el
d)
seu ideal, infondre'l en tota
manifestació
ideolagica o pràctica del govern dels ho
mes i dels pobles, actuar en tot lloc i en
el

;ot

moment
ajun'ar els

,(4idaritat

com
seus

a

nacionalista

esforços

a

tota

català
obra de

nacional.

Actuació del Nacionalisme

en

les

Corporacions públiques
catalanes

I.—Es deure del Nacionalisme d'inter
venir i, si és possible, de dirigir les Cor
poraeions públiques catalanes, tant les
polítiques o populars, com les d'altre or
dre—professionals, econòmiques, científi

ete.,—portant-hi els homes que, per
damunt de tot, ofereixin més garanties de
moralitat, de competència i d'eficàcia na
oues,

cionalista.
II —Tot seguit que el Nacionalisme go
verni o influeixi les Corporacions públ4ques, ha d'informar-les de catalanitat,

de go

a)

fonent-los plenitud de conviccions i sete
na decisió nacionalista.
IX.—Són deures elementals del nacio`-

la

ha

carreguin

capitals

a) Establir en la seva vida persowd
i familiar una depurada i conscient cata
lanitat, procurant excellir per la seva va
lor humana, per tal d'atènyer la plena
eficàcia difusiva del Nacionalisme.
b)
Exercir, sempre que serà avinent,
amb seny i fermesa, l'imperialisme indS
vidual de la seva catalanitat, influïnt, amt,

ideològic;

deure:

preparar, desvetllant en tots els catalans
la voluntat del propi governament i ip

nalista:

i

vetllar perquè llur catalanitat sigui
servada davant els forasters i, encara més,
si són representants oficials d'Espanya o
(T'altres Estats; finalment, ha de procu
rar que la mateixa catalanitat imperi en
les entitats que prestin servei per compce
d'elles, i ha de condicionar-le en les obres
que subvencioni, entre les quals seran tes
que acompleixin finalitats bàsiques de na
cionalització.
111.—El Nacionalisme, ultra els sens
principis essencials, ha de dur a les Cor
de

rribi

a

improductius, i, mentre
llur total socialització, a
explotadores de serveis

els

no

les

ena

públics;
impedeixin els

abusos contra l'interès collectiu i contri

bueixin a fomentar la higiene, la cultura i
l'estètica públiques.
b) Que la major cultura possible i en
el més alt gran de catalanitat, sigui pro
porcionada al major nombre de ciutadans.

Corporacions vetllaran per
primària catalana sigui en
tots els ordres la millor; estimularan i en
degaran la iniciativa particular en consti
tuir paronats que siguin un avenç per
de l'ensenyament català a•tot Ca
talunya; declinaran en llurs escoles la in

Per ai.rà

què

les

l'escola

tromissió de l'Estat i procuraran catala
ni`tar, millorant-les per tant, adhuc les
d'aquest; i fomentaran l'educació ciutada
na i la
cultura física. La Mancomunitot
i l'A jun,tament de Barcelona atendran

es

pecialment
raran

a

l'alta cultura catalana i coope
l'obra de la Universitat Nacional,

i eurarà, dernés, la Mancomunitat de crear
i d'expandir amb sentit orgànic institu
Ci(Mg cuPurals i educadores, i de fer que
de les entitats artístiques, litf;que

ràries, deportives, etc., arribi periòdica
ment a tot Catalunya.
c)
Que la política social sigui coordi
nada amb la política cultural, essent ne
xes

d'unió els instituts d'orientació pr )-

fessional, l'ensenyament tècnic d'apre
nents i obrers, les borses i pensions d'es
tudi que els

permetin

d'arribar als

en

superiors, les borses de tre
ball, els ensenyaments agrícoles elemen
tals. Les Corporacions, demés, propugna
ran
per .què els estaments obrers i menes
trals rebin el tracte més atemperat a la
justícia, a l'equitat i a les necesitats del
temps; enrobustiran, en ço que d'elles de
pendrà, l'esperit i les obres de coopera
ció, tendint a suprimir l'intermediari en
senvaments

1159

productor i la corporació consumi
dora; oferiran llur arbitratge en els con
tre el

i

flictes

socials.

Que la beneficència, no sols com
obra potestativa de caritat, sinó eom a
deure inexcusable de justícia, i, per tant,
subvinguda amb cabals públics, sigui in
d)

formada •'una espiritualitat i d'una tèc
nica. intelligents i afectuoses; que sigui
amatent a evitar les neeessitats socials i
a atendre-les allí mateix
on es manifes
tin; que tendeixi, en quant això no sigui
possible, a coordinar amplament els esta
bliments i serveis més adequats de tot

el neeessari sentiment d'oposició i
desmoralitza l'esperit patriòtic.
VI.—E1 Nacionalisme català, en la llui
ta per la llibertat nacional de Catalunya,
rra

davant l'Estat espanyol
front únic de combat, sense perjudici
de l'actuació separada i simultània dels
diversos matisos en les qüestions diferen
cials que a dins i a fora de la nostra te
ha de constituir
un

rra-

siguin

plantejades.
parlamentària

mena

del Na
Corts d'Espanya,
mentre aquesta
forma d'intervenció es
consideri útil i oportuna, no pot consistir
en un suau engranatge de la representa
eió de Catalunya en el funeionament nor
mal del Parlament espanyol, sinó que ha
de tenir el earàeter d'una acció indepe 1dent, desaparionada, capae. de dificultar
les tasques de les Corts i el joc de la po

públiques, el Nacionalisme
ha d'encoratjar les mancomunitats dels
Ajuntaments, conciliant la tradició

lítica centralista, quan calgui respondre
a les agressions als drets de Catalunya o
a la denegació de les justes demandes

marcal amb les necessitats

talanes.

Catalunya, i que esdevingui accessible a
les tasques mèdiques d'investigació, estu
di i ensenyament.
IV.--Amb el fi de donar organisme re
presentatiu a personalitats naturals de la
nostra terra i de satisfer millor tota
de neeessitats

co

rant, així, l'organització
de Catalunya.

i prepa

administrativa

envers

i dins

espanyol

I.—La

Conferència proclama el dret
del poble català a decidir per la lliure
manifestació de la seva voluntat el règim
polític de Catalunya, i declara que la for
ma

VIII.—Mentre
arriscar-se

Actuació del Nacionalisme
l'Estat

VII.—L'acció
cionalisme català

republicana seria la més avinguda amb
característiques de la nostra

les actuals

única

Catalunya,

pàtria nostra„

l'esdevenidor,

entrar

en

talana

no

pugui

la sobirania ce
ha de tenir altres limitacions
que aquelles que, dintre la convivència in
ternacional, parteixin de l'espontani con
sentiment dels catalans.

111.—El Nacionalisme català ha d'uti

litzar, per al triomf de les seves reivindi
cacions, tots els mitjans políties i socials
al seu abast, des de la mobilització de l'o
pinió catalana, l'aeció de les Corporacions
populars i l'acció parlamentària, fins a
aquells altres que faci necessaris la re
sistència què, al reconeixement dels nos
tres drets, oposi l'Estat que els detenta.
IV.—E1 Nacionalisme .català pot acu
dir a la intervenció en la política espa
nyola, solament quan aquesta intervenció
sigui una arma de combat i un eficaç ins

pressió,

trument

de

dignitat

del nostre

salvant tothora

poble

i

la

integritat

les

Catalunya

lliurar

no

les batalles

pugui

decisives

l'acció
per la seva llibertat, cal
de combat contra l'Estat espanyol unitari,
mitjançant l'extensió i la intensilicació del

enfortir

sentiment nacional dels catalans, avui en
cara
somort en amples sectors del nostre
El deure inmediat del Nacionalis
és el de preparar Catalunya per a to
re
tes les eventualitats que el demà u
servi.

poble.
me

terra.

IL—Dins els possibles agrupaments de
nacions ibèriques, llatines, occidentals, o
dins
qualsevol altra unió d'Estats, on

a

a

Organització

propaganda

i

I.—Com a concreció de la Conferència
Nacional Catalana, es fundarà una Asso
ciació

nomenada ACCIO CATALANA,
la qual tindrà per fi obtenir la llibertat
de Catalunya, basada en l'auto-determi
nació.
11.—Les tasques immediates a empen
dre per l'Associació, a fi de preparar al
noble de Catalunya per la conquesta de
la seva llibertat, són:
•

Catalanitzar intensament el nos
tre poble i infondre en l'ànima dels ca
talans el sentit de dignitat civil, de justí
cia i de cultura.
a)

b) Concentrar totes les energies na
cionals de treball i producció, per tal que
Catalunya pugui abastar-se, en el possi
ble, a ella mateixa, i adquirir una posició
solida en les lluites derivades de la inter
dependència econàmica.
e)

Expandir

el

sent

nacional

amb

prou generositat per tal que els estaments
obrers i patronals que integren la produc

del nostre ideal.

ció agrícola, fabril i comercial, aflueixin

V.—Una nació sotmesa es troba moral
ment en situació de guerra amb l'Estat

al Nacionalisme i hi trobin ateses i har

que cletenta la seva llibertat, essent deure
del Nacionalisme afeblir el poder opres

socialment justa, llurs iniciatives i ac
tuacions de millorament cultural i econò

sor.

Per

això,

si la intervenció pot ésser

útil degudament condicionada, la partici
pació responsable d'un Nacionalisme en
l'obra del poder central—i, més que més,
en l'obra de
go \.-ern—eontradiu essenci.11mmt e' sçnti
la causa nacional, esbo

monitzades

en

una

superior coordinació,

mic.

d) Mantenir una estreta unió entre
els catalans que estan a Catalunya i els
que viuen fora, portant a aquests el batec
i
sensació de
dels nos.!-res

problrms

antb el

fi

que tothora sentim que Catalunya és una
i és un l'esperit nacional de tots els ca

talans del món.

e) Internacionalitzar el problema ca
talà. donant-li un sentit de comprensió i
d'aportació dins la comunitat dels pobles,
que obtingui la coneixença i l'estima de la
nostra personalitat nacional.
f) Cooperar al desvetllament, a la di
fusió i al triomf del moviment naciona
lista en les altres regions de llengua cata
lana.

III.—L'Assoeiaeió serà única per a tots
dones—, amb domi
cili a Barcelona. Els socis seran indivi
duals. Hi haurà una quota mensual obli
els catalans—homes i

gatòria

i altra

voluntària segons la

ca

Demés,

po

pacitat econòmica de cada

u.

drà l'Associació rebre donatius amb des
tinació a la Caixa general o a campanyes
especials determinades.
IV.—La condició de soci obligarà a la
contribució metàllica esmentada, a corn
plir amb els deures político-socials, con
cretats en les conclusions de la Conferèn
cia, i a la collaboració personal, quan se
rà demanada.

V.—Regirà l'entitat un Consell central,
Delegacions comarcals i Dele
gacions plurals o individuals a tots els
pobles de Catalunya i de fora d'ella on
visquin catalans.
VI.—Responent a les finalitats concre
tes de l'Associació, cada sector d'activi
tats serà intervingut per Comissions es
pecials. Ara per ara, es preveu la creació
d'aquestes:
Organització, Propaganda,
Art, Professorat, Professions lliberals,
Comerç i Deports.
que tindrà

17II.—E1 Consell

compondrà

d'un
les Comis
sions especials i de sis membres designats
per sufragi directe de tots els socis de
l'entitat. El Consell nomenarà una Junta
executiva, composta de sis Vocals i un
President, que ho serà el del Consell. La
Junta executiva portarà l'alta representa
ció de l'Associació i durà a compliment
els acords.
VIII.—Els sis membres elegits per su
fragi designaran les persones que han de
formar cada Comissió especial. Constituï
des aquestes, nomenarà cadascuna un dels
seus membres per formar part
del Con

representant ele

es

cadascuna de

sell.
IX.—Amb el fi de no trencar l'orienta
ció de les campanyes, l'elecció dels sis
membres del Consell, designats per sufra
gi directe, es farà per terços cada dos
anys. Les Comissions especials i la Junta
executiva es renovaran per meitat cada
dos anys.
X.—La tasca dels

organismes

que han

d'actuar a Catalunya s'engranarà amb la
d'altres que puguin funcionar lluny d'ella.
Per ço que fa a la constitució, funciona
ment i activitat d'aquests darrers, no s'as
senvalen normes de cap naturalesa.
XI.—La forma externa de la propa
ganda nacionalista ha d'ésser oral i es
donant

imprrtineja

a

en

la
tots

segona

e's

una

seus

especial

mitjans

de

1160

difusió. També l'Escola i la Universitat
han d'ésser mitjans predilectes de forma
ció nacionalista.
XII.—Cal fer sentir als catalans el

representi una adquisició per al Nacio
nalisme. Que ningú, a presència d'una re
culada, no hagi d'avergonyir-se per man
cament del seu deure.
*

deure del sacrifici.

XIII.—L'acció catalana, menada amb
un gran sentit d'unitat i amb incansable
pel sistèneia, ha de fer que cada nou dia
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Sempre

ens

ha

La

constar

a)

DE

*

*

Conferència Nacional

l'urgent

Per ço que

LA

Catalana

fa

convenièneia:

afecta

li

propaganda,

de fundar

fidel

un diari que sigui
expres
sió de la més pura catalanitat i del
nacionalista proclamat en les conclu
sions de les tres primeres ponències.

b) Per ço que afecta al dret, i per
d'aplicar-lo i de renovar-lo, d'instau
rar un Organisme
que resolgui els con
flictes jurídics que u signin sotmesos.
tal
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PI N EDA

inspirat simpatia la vila

de Pineda.

petita vila

la

Perquè

de

Pineda,

que

solament compta uns 2.000 habitants, és
un exemple de perseverància digne d'ésser
imitat per poblacions de major importàn
cia.
Ja sabem

què suposa fer desaparèixer
està for
caciquisme d'una població
dèficit r&a
arrelat; l'eixugar

el
tament

on

un

tivament considerable en l'administració
municipal, amb els migrats recursos amb

què compta un municipi d'aquesta catego
ria, i fer encara estalvis per tal de dur a
la pràetica obres que embelleixen i digni
fiquen la població.
Compta Pineda amb un agrupament de
tres cossos d'edifici, compostos de dues

La coneurrèneia en el moment de
la inanguració

estament

de

cascun

en

Va ésser

seves

ran

a

seva

que

dia de

joia,

no

solameat

sensacions.

fotografies

una

de Catalunya, car els pinedenes varen
presentar un contra-projecte que va ésser
acceptat amb lleugeres modificacions.

particular".

En el

seu

interior,

la Biblioteca és be

lla, clara i confortable.

inaugurada amb 2.500 volums,
augmentats amb noves adquisi
cions que es faran mensualment; demés
es
reben diaris, periòdics i revistes, na
cionals i estrangers.
Els llegidors de la Biblioteca, poden
Va ésser

que seran

sigui

millor acompanyat
el somni etern.
I el 25 de juny passat inaugura Pineda
la seva Biblioteca Popular, cedida per
Mancomunitat de Catalunya, amb la coo
peració de l'Ajuntament local.
per

un

tat

Recentment s'ha donat terme a les obree
del nou cementiri, edificat vora del mar,
com

Pineda, m.11 or Serra i
parlant al poble.

que publiquem, dona
idea de les línies generals de l'e
ditiei i de l'entusiasme de la població.
El model no s'ajusta exactament a cap
dels models adoptats per la Mancomuni

Les

En l'elecció de la sentència hi trobem la
noble joia, quasi pueril, ens atrevirem a
dir, que produeix la possessió d'una bella
i confortable casa comunal.

amb la

de

pels habitants de la simpàtica vila, sieó
també pels que vàrem tenir el goig d'a
companyar-los i participar de totes les

escoles amb la casa de la vila al centre.
El cost d'edificació dels edificis escolars,
que passa d'unes 45.000 pessetes, va ésser
cobert quasi en la seva totalitat amb el
producte d'una subscripció entre els fiils
de Pineda residents a l'Argentina.
Aquestes obres varen donar-se per aca
bades l'any 1917. Sobre la porta d'entra
da a. la casa de la vila, lá ha gravada
aquella sentèneia de fra Francesa Exime
nis: "Bon estament de la comunitat és
bon

El batlle

remor

servir-se també de la de l'Institut d'Estu
dis Catalans (Biblioteca de Catalunya),
Arribada dels remesentants de
la Mancomunitat

fent-se enviar, amb les remeses mensuals,
les obres que desitgin.
Nosaltres creiem que l'obra de la Bi
blioteca de Pineda és la més transcenden
tal que s'ha portat a cap en la població,

perquè Pineda, que viu compenetrada
amb les seves autoritats municipals, sent
també una admiració pels seus mestres,
admiració
espontània, que difícilment
s'obté quan no és ben merescuda.
En la marxa aseensional de Pineda, s'hi
nota

una idealitat que la dirigeix, i
aques
ta idealitat està encarnada en el batlle de

Façana de la Biblioteca Popular.

Detall de

1-,nterior

la vila, En Manel Serra i Moret, esperit
selecte, inquiet, infadigable. que veu se
cundada la seva activitat amb l'adhesió
de tots els elements sans de la vila.
F. S.
Barcelona, juliol de 1922.
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Si la nostra posició davant el plet de la
llibertat de Catalunya no fos a basta
ment coneguda caldria que ens situéssim
,abans d'emetre certes opinions i punts de
mira que anem a exposar a rel de la Con
ferència Nacional Catalana; comentaris i

mitjançant un règim d'autodeterminació.
—Catalunya, com tot poble oprimit, es

organització

considera en estat de guerra amb l'opres
sor.
Un dels objectius del nacionalis
me ha d'ésser procurar el debilitament de
l'Estat que detenta la llibertat de Cata

tiva.
Com es veu, l'esperit de la idea del se
nyor Macià és el mateix dels que s'hi opo

juís suggerits per un aspecte no gaire en
coratjador de l'Assemblea. Volem referir

lunya (*)•

nos

la

a

seguidors

desintel.ligèneia
del

patrici

—

Macià i la

dels assembleistes.
Els que malgrat no trobar-nos precisa
ment dintre el clos de la Conferència

contracop, ben allunyats

de la pàtria,
havem assabentat per mitjà de la
premsa catalana i castellana, i per sen
gles rescencions epistolars vingudes dels
dos bàndols •cliveigents, del desenrotlla
ment dels debats i de les incidències que
•se'n derivaren, podem parlar, creiem, amb
per

ens

completa imparcialitat, sense que cap nú
vol de passió ni ressabi personalista en
teli la clara visió del que fou magne esde
veniment en la histèria del moviment na
cionalista català.

Obeint, dones, al nostre punt d'obir
creiem que solament un malentès concep
te de radicalisme dividí a última hora la
unànime voluntat dels assembleistes, i
aquesta actitud obeeix, pels uns, a la des
confiança, a les suspicàcies i recels que
forçosament havien d'inspirar els orga
fem unes excepcions
nitzadors
gai
—

—

rebé provinents tots de la Lliga, entitat
que s'ha caracteritzat pel seu inveterat
ioportunisme i, aquests últims temps, pel
seu espanyolisme evident.
Altrament, pels
altres, creiem que mantingueren un amor

propi excessiu,

no

volent

transigir

ta manera, sobretot quan

es

en

cer

tractava d'a

natematitzar públicament la política dels
de la LligiÉs clar que la
sola convocatòria de l'acte que hom cele
brava es prova fefaent del repudi que
hom feia de l'intervencionisme i dels seus
homes, però és just convenir que el poble,
la massa, precisa albirar les coses amb tot
el grau de claredat possible per a que no
siguin suspectes, i havem de reconèixer
que la tònica de la convocatòria de la
Conferència i la dels discursos dels po

•apdavanters

nents

no

tothom.

era

Per

pas

explícita

prou

consegüent,

com

a

per

a

tàctiel,

acceptem l'actitud dels que amb esmenes
i interrupcions o discursos demanaven cla
redat i concisió
,d'esvair dubtes.

en

la

nostre,

per

pot

es

el

seu

exigir

a

què

més radicalisme

a

qui

amb

vot afirma la voluntat dels més ja

això lamentem pregonament el que
succeí durant la diseussió de l'esmena pre
sentada per En Macià sol-licitant la crea
ció de l'Estat català.
Si tothom anà d'acord en afirmar el
dret de Catalunya a la independència,
conjurant-se per tal d'accelerar el faust
esdeveniment, com és possible que el re
fús d'una esmena d'importància relativa,

pogués alçapremar els esperits fins a arri
a un rompiment de relacions que tant
pot afectar l'esdevenidor de la pàtria?
bar

Hem dit que l'esmena presentada pel
per Les Borges tenia
relativa importància, i cal que justifiquem
la nostra asseveració. L'esmena diu així:
Primer: La Conferència Nacional Cata
lana acorda que és ,d'absoluta necessitat
aconseguir la unió de tots els esforços so
ta una direcció única, i com únic mitjà
de fer-la efectiva acceptar la formació de
l'Estat català.

digníssim diputat

Segon: L'Estat català serà la concre
ció dels punts de coïncidèneia entre els
diferents sectors nacionalistes, portant a
la pràctica tot ço que sigui possible i
preparant un pla total constructiu per al
dia en que la pàtria sigui alliberada.
Tercer: Per a l'organització de l'Estat
català i el seu funcionament, les entitats
representades a la Conferència Nacional
Catalana adreçaran un manifest al poble
de Catalunya per a que assisteixin tots
els nacionalistes a una magna Assemblea
constituent.

Quart i últim: Aquesta Assemblea serà
convocada dintre el període mínim de
temps que sigui neeessari per a la seva

les conclusions per tal
Plau-nos esmentar que aquest ex
aprovat per la Conferència Nacional
Catalana formava part de la Declaració apa
reguda en el número de Ressorgiment del
•

Que

pruïja d'uns i

altres

rribar

era

la d'a

a les més extremes resolucions, f2s
notòria. Altrament no s'haurien
acceptat els següents acords presos per
unanimitat gairebé tots: Catalunya és la
pàtria única dels catalans. L'aspiració
nostra és constituir un Estat independent
amb base republicana.
La nostra pà
Ária, per dret, pot disposar d'ella mateixa

cosa

saren.

El senyor Macià propugna la creació
de l'Estat català com a mitjà més eficaç

s'arri
bà amb el beneplàcit d'uns i altres. Creiem
que ja no pot anar-se més lluny en ma
tèria doctrinal, I creiem, demés, que no

majoria

i propaganda, tasques que
encomanades a una Comissió execu

Reclamem per tant, el dret
d'exereir la llibertat i la sobirania de la
—

pàtria.
Heu's aquí les conclusions

final entre els

seran

(*)

trem

proppassat gener sota el rétol: "Marbre
votiu", essent posat a consideració de
forma

d'esmena.
que l'aprovà,
pel regidor barceloní En Manuel Carrasco.
"en

a

arribar

pàtria,

l'alliberació de la

a

però no en fa qüestió
pedita a la voluntat

prèvia

sinó que su
de la Conferència
Nacional Catalana, o millor, a la Comis
sió executiva que ella designi, la data de
l'Assemblea constituent.
Per altra part els opositors a la tesi
macianista coincideixen amb aquesta en
ço que es refereix a la conveniència d'a
doptar actituds ultra-radicals però creuen
que abans cal preparar el poble, capaei
tant-lo per

a

transformació,
mitjans

la imminent

i

preparar, ensems, els
per tal
que de la convulsió i els efectes que n'es

devinguin

sofreixi majorment l'eco

no en

nomia catalana. Es

aquesta

conservadora que havem

mesura

una

d'acceptar.

Així dones, veiem que uns i altres coir
eidien en la teoria, però hi havia dispari
tat de criteri en ço que es refereix a l'ho
ra de posar-ho en pràctica.
I bé, diguem-ho clar: Aquesta diferèn
cia no era obstaele per a seguir tots junts
el camí delineat de comú acord en les tres
sessions de la Conferència. I encara més:
creiem que un exeés d'amor propi
l'a
mor
propi s'ensenyorí de la voluntat
d'uns i altres
cegà tota llei de raó, i
el retir dels més radicais es produí, pre
cisament quan sols mancava el discurs
presidencial resumint la tasca realitzada
per la Conferència Nacional Catalana.
—

—

Nosaltres
cercar

els

ens

dolem de que

en

punts de coincidència

lloc de

entre les

diverses fraccions que acudiren a l'As
semblea i anar a la unió de tots per a
constituir el front únic del nacionalisme,
s'hagi actuat amb recel, amb desconfiança
i finalment amb esperit cohibit.
I, sobretot, no hi ha dret a esmerçar

energies
com
com

per

a

combatre

a

qui pensant

nosaltres volguem fer-lo aparèixer
enemie dels nostres sentiments.

Nosaltres que de trobar-nos

a

la

Con

ferència Nacional Catalana hauríem vo
tat sense reserves l'esmena del cabdill del
separatisme, no hauríem seguit a aquest
quan, refusada l'esmena, abandonà el lo
cal amb els seus més immediats partida
ris. Hauríem obert un crèdit de confiança
als organitzadors i ens hauríem sumat als
seus sengles per tal d'anar junts a l'acom
pliment dels acords unànimement adop
tats.

Nosaltres hi creiem amb els resultats
de la Conferència Nacional Catalana.

—

N. de la D.
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Suara era l'exímia personalitat de Víc
tor Català qui traspassava les fronteres
de la Pàtria amb la seva obra cabdal,

"Solitud",

que era traduïda a llengua ita
liana.
L'il-lustre orador Salvador Albert, qui
en vetllada memorable
d'homenatge ens
feia l'elogi de l'obra literària de la nostra

preelara compatrícia, la comparava amb
una planta ufanosa, quals branques vin
clant-se de fruites regalades ja no cabien
en el seu clos, i extenent-se
pels cercats
veïns els enriquia, amb l'esplendidesa llur.
La sumptuosa Clementina Arderiu és
saludada a Itàlia i a França com brillant
i novella glòria de la poesia catalana.

I,

qui no té presents els llorers i pal
amb què és aclamada arreu del món
la cantatriu Maria Barrientos? Per
cert,
mes

que ara

mateix,

arribats

d'Europa

els

periòdics

ens

recentment

innoven d'un

nou

de glorificació a l'esperit de la
Pàtria per l'exeelsa cantaire, la qual acom
panyada de l'eminent musiquessa polaca
Wanda Landowska, l'enamorada de Bar
celona on tots els anys s'hi deixa caure
duent-hi el goig del seu art magnífic, ha
eantat a Paris unes cançons catalanes
que
moment

atraure al teatre dels Camps Elisis
immensa gentada, el bo i millor de la
societat de la ciutat llum.
"Tots els cors—diu el
reportatge—gus
tàren una exquisida dolçor i els ulls dels

formosa comparança de
Salvador Albert en elogiar l'obra literà
ria de Victor Català sortint-se gloriosa
ment de les fronteres de la nostra Pàtria
i anant

amb el

a

escriptora insigne

la representació de la
Pàtria vessant de riquesa i sumptuosite,t
espiritual i extenent en la brotada novella
les seves branques seculars ner tot el món
i per l'infinit, duta peís seus fills més
eminents vers els brills dels èxits i de les
glòries, corona radiant de la seva dolça
pura serenitat.

CONrIDENCIES
El rei dels espanyols ha estat hoste de
Barcelona unes quantes hores; les justes
i precises per a deixar exhaurit el magat
zem d'efusió
i d'entusiasme aplegats per
la U. M. N. durant els dos anys transeo
rreguts des de la seva darrera visita. La

d'aqueixa efusió i d'aquest entu
siasme aplegats han ,estat les hores de du
rada de l'eselat monàrquic registrat a

mesura

Barcelona,

una

just

s'omplien

gran l'ovació

de llàgrimes.

de la

multitud,

Fou
que

es

re

corden poques "soirées" al famós
teatre,
d'un tan gran entusiasme".
"Maria Barrientos era posseïda de l'es
perit de Catalunya que com els jorns glo
riosos de l'Orfeó Català, havia arribat a
commoure

les

fibres més delicades del

món."

"Aleshores,
amb

una

amb

una

tristesa

infinita,

enyorança matisada d'emoció da

vant la insistència del públic,
fora
del programa, una cançó patriòtica i po

oferí,

pular alhora. "El Plany" és l'expressió
pura de la nostra melangia popular, i Ma
ria Barrientos aparegué als nostres ull
una viva
figura simbòlica de la raça".
Al costat d'aquestes genials figures fe

esclat que altrament fóra in
barceloní.
El rei dels espanyols ha estat rebut a
Barcelona per una fauna perfectament
anomenar

classificable,

diferent de la que
ho féu les altres vegades i composta del
nucli formidable d'estrangers de l'altra
vora de l'Ebre,
vinguts a Barcelona a cer
car el pa i el vi que no trobaven en la te
rra

estranya,

d'Espanya

nombrós, parlà,

eli

in

pr'inera

—

la

majo

els

receptors

han estat

d'Alfons XII1è
sempre els

jueus
policia indígena, els estèmaes
agraïts, els empleats dels centres oficials
d'ocupació (no volem qualificar-los de
pobres empleats, perquè hi han mil ma
de

com

neres

de guanyar-se la vida i més honro
als quals han passat llista rigo

l'estació d'arribada, la
dels tafaners que
han vist un rei i finalment una

rosament prop de

indispensable

massa

mai no
densa representació

l'oportunitat

d'aquells

que encara

regionalis
creuen

que

l'almoina d'una autonomia fóra cosa apro
fitable i digna d'ésser acceptada i agraï
da.

D'aquesta

barreja anodina i heterogè
podia pas esperar-se'n, però, una
cordialitat, en el sentit periodístic del
mot, i calia, cloncs, posar-hi entre mig uns
quants esquitxos de quelcom més positiu
i eficient, esquitxos que tothom coneix pel
nom de
claque o també pels d'alabarders
o picapedrers. L'efusió,
la cordialitat o
nia

nimes

no

en

paraules completament sin4-aquest cas concret, radicava en

la claque, i la mesura dels seus efectes.
era fidel reflexe de la mesura del
propi
estímul. Tantes pessetes, tanta claque.
Tanta claque, tanta cordialidad i efusión
i entusiasmo. Dos anys d'amagatzemar en
tusiasme o pessetes (dos coses iguals a
una tercera són iguals entre sí) represen
ten tantes hores d'estada triomfal d'uu
rei d'Espanya a Barcelona.

Kómos, si pogués sostreure's al record
mortificador que Ii fa veure en el priracr
espanyol el nét execrable de l'execrable
Felip V, o millor encara diria de Ferran
el

Catòlic, gaudiria bojament amb
d'aqueixes visitgs
plaços

una

petició

a

re

breu3.

Sembla mentida que un rei en tan poques
hores deixi darrera seu un nombre d'anèc
dotes cètniques tan gran! No cal dir, que
l'anàlisi dels preparatius d'un viatge der
rei d'Espanya a Barcelona ha de resultar
extraordinàriament interessant, sobretot si
fos possible fer-lo de dintre estant de ca
sa seva. Kiimos s'imagina la dona i la
pá
rentella (lonant-li consells i meclalletes i
estampes i escapularis; els ministres i els
gentils prenent cura dels detalls amb la
clau per ací, la elau per allà. Els amies
i els criats, amb el "sobretot
això", "s.)bretot el de més enllà". En
resum, do
nant tots plegats la nota més irrefutable
de que el rei
d'Espanya va hoy a Barce
lona con la misma facilidad y con idéntica
seguridart que a Sevilla o a Toledo, tal
com
digué el Sànchez Guerra als perio

distes abans de començar el
I efectivament, abans

viatge.

el primer
agricultor d'Espanya 'entornés a les te
rres
espanyoles, un miler de policies lrid
drilenys als quals tothom creia vinguts a
Barcelona per pura expansió turística o
per esplai innocentó, ens descobreixen el
tinglado barallant-se amb els policies d'o
cupació per allè de si la tasca de guardar
les reials espatIles és o no és tasca exclu
siva dels entrenats. Mare de Déu, quina
que

relliscadal...

la

tes de

d'una sèrie de Conferències
altura' que
el Casal Català d'aquella ciutat tenia or
ganitzades, versant el tema sobre l'orga
nització i funcionament de l'Escola Indus
trial de Barcelona.

inadaptables

transformant-los-hi llurs fills en idòlatres
de la pàtria que els ha vis nèixer i els
hi ha dat el primer glop d'aire vivifica
dor. Fora d'aquest conglomerat de parla

rran, directora d'Indústries Químiques
Barcelona i alumna de la secció de quími

públic

eterns

llur,

pas

—

sament)

biolègiea a l'Institut Pasteur, de Pa
ris, en l'anfiteatre del qual, rodejada d'e
minents personalitats científiques, i d'un

no

ria
als quals puneix serenament la llur
obstinada ingratitud la terra catalana,

menines representants de l'art de la nos
tra terra, una altra dama catalana triom
fava ara totjust en els camins de la cièn
cia, en la ciutat cap i casal de tota alta in
tel-lectualitat la senyoreta Concepció Fe

ca

enriquir les parles estrangeres
esplendor, escau, veure en la

seu

varen

oients

la

Emprant

l'entusiasme,

Els ciutadans de

gués

Barcelona,

si

no

ha

estat

aqueixa torpitud policíaca
s'haurien cregut de bona fe que el rei de
moeràtie (naturalment que l'Hotel Ritz i
els seus salons fastuosos no són pas pre
cisament per a hostatjar-hi el Noi de To
na, ni L'era

bo, ni el Pep de les candeles),
Barcelona de cara al poble, ho
feia amb les mans a la butxaca,
car, lle
vat que dues hores abans de passar el
monarca espanyol
pels itineraris traçats,
ja no es permetia el pas a ningú, pel de
més, la ciutat presentava l'aspecte de
qualsevol dia de l'any que no s'hi cele
brés cap esdeveniment ni se'l pogués qua
lificar de diar;.a.
No analitzem, però, aqueixes notes de
vingut

a

conjunt i

anem a

la part còmica de l'es

tada.
Al que Ii

Ii

manea

manca el sentiment del ridíeal
la principal característica que
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diferencia els homes inteIligents dels ig
rorsnts. La manca del se-timent del r'dícol es posa principalment de manifest
enraonant sense fre de ço que es pre
.senti i llençant afirmacions categòriques
a tort i a dret sense recordar-se que entre

pot haver-hi algú que si
en la
qüestió tractada.
L'Alfons XIIIè d'Espanya ha pecat des
els que escolten

gui

competent

caradament

de

manca

del mentat sentit

davant de la meravellosa pintura del gran
Fortuny que la Junta de Museus de Bar
celona acaba d'adquirir. El rei d'Espanya,
després d'haver contemplat La Vicaria
d'En Fortuny exclamà ple d'énfasi pro
tectora i

perdonavides: sobre todo no la
retoquen!... Veritat que al que llegeixi
la reial frase i recordi que l'obra del pin
tor de Reus arriba a Barcelona després
de

passar

per

propietaris,
l'adquisició

altres

u

fa

està un xic
pensar que potser
malmesa pel temps i per la poca condícia
dels
Si vosaltres, estimats

guardadors?

catalans

allunyats de

ta

gran,

mar

Vicaria"

com

la

poguéssiu

pàtria per aques
contemplar "La

ha pogut fer-ho vostre 1U

confident, restaríeu astorats de
quina quantitat d'idiècia estotxa el
mos

veure

reial
crani que gaudeix els honors de la majes
tat espanyola. "La Vicaria" de Fortuny
està tan pulcrament conservada que sem
bla talment acabada de passar per les
mans
del gran mestre; tal és la força det
seu color i tal la seva immaculada nete
dat.
*
*
*
Tot dinant al Fomento del Trabajo Na
cional i pocs moments abans de dir En
Sànchez Guerra aquella serie de rucades
i fer

aquelles indecoroses declaracions
pèssima educació, en parlar de l'ús de la
llengua catalana, deia l'Alfons d'Espanya
al President de Catalunya:
—Digueu-me, que és això de la Confe
rèneia Nacional Catalana?
—Parlo amb el rei d'Espanya o a ra
mic
objectà En Puig i Cadafalch reze
lós i sense recordar-se massa de que sesse
parlar al rei d'Espanya podia parlar-se
a moltes altres jerarquies i matisos abans
de creure's en el cas de qualificar i accer

a cada moment se sent
donar i a vendre felicitat a tort i
Es un bocinet d'aquella arrogant

panya que

—La

opinió particular,

comunica
da a l'amic, és que tenen tota la raó.
El rei cl'Espanya féu un gest de con
trició i ensems de disgust.
Kómos ha sabut després que en una
reunió d'intellectuals madrilenys a la
qual volgué assistir l'Alfons XIIIè d'Hs
meva

panya,
posà el

dels reunits en el cenacle Ii ex
seu convenciment que el plet
de

un

Catalunya requereix per a Espanya uns
ràpida solució car un retard o un nou
ajornament fora l'equivalent a una repro

a

nya que quan

no es

Pelayo diu allò

eMpesa
a

dret.

Espn

recorda del Cid ni de

tan consolador del

"hoy

comemos, mañana veremos" i allò altre
del "en casa no comemos pero nos diverti
mos

más!..."

Per anar
mins ni res.

Les Hurdes

a

no

hi han

Val més que

honor del que

sigui

sigui així
responsable d'una

ca

p3r
tan

ducció del cas de Cuba.
A qualsevol cosa diuen solució. Potser
sí que ara pretendran endoleir les amar
gantors catalanes amb un bobó d'autono

ignomínia. El rei ,d'Espanya hi ha
com qualsevol intrèpid caçador hau
ria fet un raid a l'Africa Central. Però,
oh!, miracle sembla talment! No ha estat
agredit a cops de roc ni amb un senzill
garrot, com hauria estat lògic que sue

mia. Sempre portaran el rellotge amb re
tard! Vint anys endarrera potser sí qìi
l'autonomia hauria estat un

eeís. Fins i tot li han fet ares de triomf
i Ii han besat la mà com cans fidels. Quin
fhstie!...

Avui fóra

un

escarni.
*

Després
crEspanya

*

gran
anat

Catalunya pateix el dogal
aquest poble de cretins, gene
rats per repugnants incestes. Pensar que
Catalunya és una colònia d'aquest pobe
que no sap què cosa sigui el sabó ni per
què serveix l'aigua clara!
Quin
I pensar que

posat

*

Barcelona ha anat el rei
Les Hurdes regió espanyola
al centre de la qual hi han les famoses
Batueques. A Les Hurcles no hi ha més
que famolenes, cretins, idiotes i palúdics.
Es un tros de la invicta i civilitzada Es
de
a

per

Kómos.
Barcelona, 25 de juny de 1922.

AMERICANA

L1RICA

(I)el poeta argentí,

Fernández

Moreno)

UNA GALLINA PASSA

Ja fa tres

Ombra en el passadís, el camp roent,
l'hort endegat amb cols i roserets.
Una gallina passa amb seguiment
dels punts suspensius blanes dels seus

que

mesos

no cau

Ressecs els homes,
seques les plantes.

[pollets.

Sols

gira-sol lluita

un

amb el sol
GAUBANCA

Es
en

un garrí tot
mig del ftrat

aigua.

cara

a cara.

rosat

que

DIALEG

verdeja.

—

tar d'amic o com amie el cap del govern
del país que detenta les llibertats de Ca

Es

un

tot rosat

garrí

—Que són vostres les ovelles?
—Si, senyoy, fins el bè i tot.

que deu estar molt alegre
puix que va per tots indrets

amb la

cua

enlaire,

—'rot just les haveu xollades,
—La llana ja els creix de nou.

erecta.

Una batuta la cua em semblà
dirigint la musica terrena.

—Enguany

talunya.
—Parleu

--Pot

l'amic,

que
de conveneionalismes i de
a

ja estie cansat
diplomàcies

pècrites.

FINESTRETA

plana grogueja. Un "rancho"
L'arbreda de les "estancias" (2)
semblen naus acuirassades
eneallades en la pampa.
La

—Aleshores
digué mestre Puig
Ii diré a l'amic que la Conferència Cata
lana és un acte que han organitzat els jo
tots ells
ves intellectuals de Catalunya
nacionalistes fervents i alguns procedents
del nostre partit
per protestar de la
nostra política d'intelligència i coIlabo
ració amb els governs d'Espanva. Són els
joves intellectuals que veient el fracàs
—

—

(1)

—

ser

féreu els vostres?

no

mil

"pessos",

tot.

--I el camp, quant és ço que us cost'"
—Quant pagueu per llogà el tros?
—No és el preu el que em capfica;
no en tinc
pas de camp, senyor.

Mes ovelles

es

nodreixen

de l'herbei que el

SECA

junt

poble d6n.

—

de la

nostra

politica d'aproximació

han

acordat posar-se enfront nostre i declarm
que l'autonomia és ja poca cosa per

Catalunya.

Tot bru és el "rancho"

la terra blava.

ANUNCI:

República Argentina
"pessos" pot guanyá

En la

(1)

Cabana

barraca.

mil

(2) Finques destinades generalment a la
crin i millora de la ramaderia.-37. del T.

amb

unes

d'un

poble pels

o

un

quantes ovelles,
carrerons.

hom
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AUTÓMOVIL

CONSCIÈNCIA

LA

Per la via

planera
l'automóbil, alegre de cançons.
Alegria de muscles que s 'allargassen, i con
[ciència tranquila!
Alegria mundana i joia del Senyor!
lliscava

planera

En la via
s

'és encallat el

Els

meus

"

Ford ".

companys davallen

seguidament

a

[terra;
qui visura el rodatge, qui revisa el motor;
l'un arranja una molla, l'altra endega una

[rosca,
tots

qualque

cosa

hi euren,..,

Dalt de l'immòbil eotxe

jo

res a

a

curar-hi jo.

comprovar tor

[nava,

que les meves mans febles eren a tota acció.
Mil vegades rompuda en mon camí una roda,
mai

no he sabut què fer-me amb la tal roda jo!
Tenyides de vergonya mes galtes s'enrogiren,
i vaig apilotar-me del cotxe en un recó.

Refent-me de

qui,

en

seguidá, vaig

veure

que sol

era

mig d'aquella prada, copsava la visi
de la

sencera

pàtria,

de

sa

puixança tota,

de ses heroiques gestes, son pròxim esplendor;
tal volta sols jo era qui assedegat bevia,
la boca

d'aten

entreoberta, l'esguard prest

[ció:
pàtria,

blats

en

en

naixença; pàtria,

[vades
pàtria,

en

l'aire

odorífer; pàtria,

i

rojor

un

vergonyosa se 'm
ure, ric en follies, em

JOAN B.

ei

glauques;
en

[de
La

en

cel ple
sol...

fongué de la cara
va gonflar el cor.

LLONCH,

Trad.

mig de l'anarquia de disciplina que
impera dintre de tots els partits que avui
actuen,
Catalunya, es paradoxal, veure
En

a

canvi com s'intensifica en la conscièn
cia de tots els catalans, el veritable espe
rit nacionalista amb el caire més radical.
Avui els nacionalistes no accepten altra
disciplina que la de llur consciència.
en

Avui

es

manifesten

una

infinitat

de

mateixa finali
tendències, totes amb
tat, però, sigui perquè uns procedeixen
de partits políties organitzats,
els de
la Lliga Regionalista; altres de partits
els de l'Esquerra; d'entitats
desfets,
que fins avui Ilur radicalisme polític,
ha estat comprès, i
la
refereixo
Unió Catalanista. I després hi han al
elements
tres, que sempre han seguit
una

com

com

DO

a

em

a

representatius,
cera

que per
i austera, s'han fet

nucli d'opinió.
tar

com

a

llur actuació sin

D'aquests

mostra el

cas

un

prestigi

podríem

i

un

esmen

d'En Macià.

Tots porten el ròssec de l'estil de proce
diments amb què han estat educats en son
origen, i, és clar, aquí hi ha el primer
obstacle per a impossibilitar la creació
de un nucli únic, amb una sola direcció.
Tothom vol ésser el primer, el de més
autoritat, per la conseqüèneia i conserea
ció de llur puresa ideològica.
En mig d'un munt de recels, va cele
brar-se la cèlebre Conferència Nacional

Ni la presidència del doctor
Aleu va poder-la convertir en un acte
de franca sinceritat política. Els recels,
van fer el fracàs.
Les discusions s'enca
minaren vers el camí d'aquell ròssec de
Cce`alana.

procediment

que

ja

he esmentat. Les

sus

(*) El present artiele tramès a Ressor
giment pel Director de ";,'Estevet " de
Barcelona, dóna idea d'un 'dels aspectes de

L'astatua de l'il.lustre patrici Pau
Claris Pl dia de l'aniversari tel Corpus de

kiel'ELON

Sang.

.

ceptibilitats
agressivitat

la unanimitat

fon,:ta

féu

im

tessin als fonaments de la doctrina nacio
nalista, sinó, que això es produís per
qüestions de redacció, i per mala traça en
discutir les esmenes.
A causa d'aquells meteixos recels, per

què la

Conferència

per elements

gionalista i

havia estat convocada

procedents de la
que cridaven

Lliga

Re

els
els nacionalistes radicals
s'hi cregueren alludits i abans de decidir
se a concorre-hi, acudiren
a una avant
assemblea convocada pel nucli d'En Ma
com

a

tots

nacionalistes,

cià,

Esquerra Catalana, "L'Estevet" i
Unió Catalanista, en la qual acordaren
assistir a la Conferència, però, només
una comissió de les 63 entitats
que com
paregueren a l'avant-assemblea. Aquests
redactaren unes esmenes a les Ponències
presentaven els de la Conferència, i
aquestes esmenes, que unes sí i altres re
que

tirades raonadament fins a la tercera Po
nència es va portar una ben assenyada

discussió,

sobretot aquesta, que fou bri
diàleg que mantingueren En
A. Rovira i Virgili, Ponent, i en Manuel
Carrasco-Formiguera, de L'Estevet, autor
de l'esmena que es presentà en nom de
la Comissió de l'avant-assemblea—la qual
fou acceptada en mig del més clamorós
èxit i entusiasme.

llant,

amb el

Però, arribàrem a la quarta Ponència,
defensada pel senyor Pi i Surier, i l'es
mena de Constitució de l'Estat Català, de
la Comissió de l'avant-assemblea i defen
sada per En Macià. En aquí vingué el
f:acès. En Pi i Surier, pocl traça en por
tar la discus,sió i en Macià un excés de
passió

en

la manera de defensar

l'esmena,
passionals intervencions del
rese del públic. Es
presentà la votac'ó i
més pels conceptes que s'havien invertit
en

la discussió

hazué una diferència insignificant en 1 'a
preciació dels problemes referents a la

de

l'esmena,

N. de la R.

es

possible.
Però, el més dolorós, és que això suc
ceís no per exposició de parers que afee

promogueren,

eonvenièneia immediata o no de la instaura
ció de 1 'Estat català. I encara direm més:
Vista l'actitud d 'una part i altra en dis
córdia nosaltres entrelluquem un caire per
sonalista en les deliberacions. Personalis
me
funest que priva la
constitució del
front únic del nacionalisme. Confiem, però
oue
uns
i altres es convenceran que so
lament una acció conjunta podrà promoure
els esdevenirnents alliberadors que tots
freturem, i aue deposaran actituds o ges
tos per tal d 'arribar a la fita dels alts des
de Catalunya. S 'ha de reconèixer fa
talment que no tothom ha nascut per a
capdavanter i és necessari que el que en
ros-eeixi qualitats sigui dirigent i el que
'evidència pa'esa
Natura no 1 'ha do
tat del necessari sigui simplement soldat
do files.

manifestaren amb

es

i

la Conferència Nacional Catalana i de la
situació actual dels diferents nuclis que hi
prengueren part. Els conceptes que s'hi
exposen palesen clarament que solament hi

que

13

CATALANA(*)

.Ja

esem.

que

no

pas

per

l'esperit

aquesta va ésser refusada.
dones, presenciant una do'o

retirada dels de la Comissió de
vant-assemblea, i disposats a empendre
rosa

son
compte una altra org,anitzaeió.
Els altres, els de la Conferència, també
amb la me'eixa disposici5. Aquí teniu,
dores., dues organitzacions amb el mateix
fi i enemistades Totes dues avui treba
llen aet;vament, pel seu objectiu; i per si
enea-,-a, els dos fossin poes, compareix la

per

amb aquell esncrit de menvspreu
de que a Catalunya són ells sols els amos
de tota organització i teren l'audècia de

Llig,a,

grans actes arnb tota teatra
litat. una assemblea. un miting, i un èpat
de 8.000, tot per a demannr una autono
mia integral, oue avui no és nas ja
convocar uns

mínima del nostre poble naciona
lista.
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Es per ço, que deia,- que avui afortuna
l'esperit separatista és dintre del
.cor de tots els catalans, però,
desorganit
zats, sens formar un nucli potent i fort
que seria la millor força per a conquerir

41ament,

la nostra llibertat nacional.
Per altra banda, les declaracions de la
,gent espanyola, cada dia es manifesten
amb més agressivitat contra els nostres
ideals i demanant radicals sancions per a
-combatre les nostres campanyes.
Es absolutament necessari, que nosal
tres els de L'Estevet, els que a temps avi

ELS
El Colom de

Noè,

per

Joaquim Buigas.

nou

Poemes de la guerra gran, per R. Foleh i

Capdevila.
Versos fàcils però vibrants, deserivint
les malvestats dels homes. Poesia realista,

-colpidorament realista. De tant en tant,
per la força de certs fragments, s'entre
veu

la influència

moments

Veieu

pellier

el

la

un

camina
Ella

sobretot

en

composició

retolada Mont
sentiment que inspira l'obra

Capdevila:

‹l'En Folch i
Sota

guimeriana,

deseriptius.
en

sól radiant,

un

a

Montpellier,

orb del braç de

sa

no

parla plorosa i vehement,

espós
l'esposa,
meu

veuràs mai més

tindràs al costat teu

me

mes

serà ben poca

cosa.

Ell respon: sentint l'amor
de

l'esposa

res

m'aterra;

dels horrors que ha fet la guerra.

adaptació

per Xavier Bon

El nostre dilecte company qui signa
Jordi Català les cròniques que ens tra
met de la pàtria estant, ha adaptat una
novel-la per a infants per a la Collecció
-"Mon Tresor". El treball d'En Bonfill fet
amb tota
molt

cura

i amor

palesa

una

de la
literatura per a infants, genre força di
-fícil de tractar. En Bonfill, que és un

plausible

opinió,

una

quan l'hora

ben cons

igui

avinent,

i

determinada acció, po
.guem dir, que al volt de nostres campa
nyes, no hi som tots sols, sinó que hi han
tots els ciutadans de dintre i de fora Ca
ens

proposem

una

talunya.

Balaguer,

A. HURTADO I MONRÓS.
juliol de 1922.

7 de

per

al

literat,

bon

empra

llenguatge senzill
a

les

intelligèneies

en

Sota

però
a

les ales

un

elegant, aceesible

que

va

destinat el

volum. Solament havem de lamentar, com
En Folch i Torres en el prefaci que acom
panya l'obra, que Jordi Català no s'hagi
atrevit a donar-nos una novel-la original,
car
proves hi han a manta que justifi
quen la raó d'aquesta pretensió nostra.
N-M.

El Bandoler

Romàntic,

de

Putxkin,

El democratisme de les escoles realistes
les deixalles del byronianisme líric han

i
trobat ressò i han tret arrel en la tradició
literària del modern renaixement català.
Es just, dones, donar acollida en una
Biblioteca literària catalana al nom de
Putxkin i és just assenyalar aquest autor
i en general el període rus que ell inicia
com
el punt mestre del realisme que fins
els nostres dies ha infantat una llarga
literatura.
nova, novel-la de Marian

conreu

l'ensopiment de tot el dia confiat les
pàgines necrològiques dels diaris caste
llans de Catalunya, datats perquè si i
a

a

domicili espiritual, vagabunds d'una
província fantàstica d'un país hipotètic
i sense geografia, que podria anomenarse
Desnerit, no hauria passat per alt el fet
d'aquestes noves generacions tan blasma
des, que han après el gust del català i
les possibilitats del català en llibres com
sense

el

d'En

aquesta

Marian

Vayreda.

—Biblioteca Catalana, 2 vols. Edito
rial Catalana.
Dues errors que convé rectificar: la
primera que no té el català modern cap
mena de precedent estimable de prosa li
terària; la segona, que els escriptors jo
ves, i en general el petit nucli modern de
no s'interessa per
l'obra del re
naixement català treballada a l'escalf dels
Jocs Florals.
L'Editorial Catalana, amb la seva sèric
d'autors catalans, ens ajuda a desfer el
malentès. L'ordre alternat de les seves
edicions: Gabriel Maura i Joaquim Ruy
ra; Pons i Massaveu i Victor Català;
Marian Vayreda i Prudenci Bertrana;
Narcís 011er i J. Roig-Raventós; Emili

Vilanova i Marquès de Camps; R. Case
Has i Claudi Planas, i és d'esperar encara
fent costat al Massó i Torrents, En Bosch
de la Trinxeria; i En Bertràn i Bros
fent costat al Joan Santamaxia i En Mas
pons al Josep Morató i En Martí Genís
al Carles Soldevila o al Francesc Pujols,

Vayreda,

que

motiva

nota.

Sembla que aquesta eficàcia val pel
millor comentari. Poden els murmuradors
discutir de naturalisme o de ruralisme;
poden analitzar l'adaptació d'unes pàgi
nes vives
a les estructures
retòriques de

novella. Nosaltres repetirem simple
llibres com el d'En Vayreda
ens han
servit de sillabari i de precep
tiva. I que avui, ja que n'estem mancats,
la

ment que

ens

sió directa del rus, per R. J. Slaby.
—Biblioteca literària de l'Editorial
Catalana.

Sang

vindran a palesar la unitat del llenguatge
que s'està fent i la fidelitat a un desig
de tradició que demà serà invocat com
el fonament de la nostra histèria literària.
Diríem més si l'atenció collectiva no
hagués saltat de la dormideta de migdiada

comencen

ver

lectors,

tampoc veuré més l'horror

,Sota les ales,
fill.

tota

muller.

ell respon serenament.

Ella diu: pobre

gidors, sinó,
.cient, perquè

LLIBRES

volum de narracions d'aquest
prolífic contista català. Insistirem en ço
que ja havem dit d'ell en altra ocasió:
voldríem menys producció però més se
lecció de temes i de forma lingüística.
Llàstima que l'autor de Proses selvàti
ques no ho entengui així.
Malgrat tot el nou Ilibre d'En Buigas
-conté pura substància i hom el llegeix
àvidament.
Un

vam eixir a la palestra, el poble ens
oneedeixi un marge de confiança. Ço que
nosaltres volem, és que al volt del nostre
-setmanari, no hi hagi tan sols vulgars Ile

nent

de servir de llibres de Me

mòries.

(De

La

Revista.)

CONCERTS
Orfeó Català

de Buenos Aires

Aquesta institució musical celebrà un
nocturn, vocal i instrumental,' el
diumenge dia 6 proppassat en el Saló La
concert

Argentina,

constituint el programa obres
Morera, Raventós, Vives, Ci
vil, Geneseà, Llobera, Bach i Clavé, sota
la direcció del mestre Rafel Geneseà.
D'aquesta audició cal esmentar en pri
mer
lloc la notable execució de l'Adagio
del senyor Geneseà, per l'orquesta de cor
des, que hagué de repetir-se. Es una pà
de Haydn,

gina molt interessant de

temes

inspirats

construcció senzilla. Les sardanes
Les neus que es fonen i La sardana de les
monges del mestre Morera mereixen es
mentar-se així mateix per la correcta in
terpretació que en feu la massa ehoral.
El públic bastant numerós.
i

de

Orfeó Català del Casal
Després d'una Ilarga temporada de
forçós retraiment aquesta vella institució

reaparegué en públie el proppas
diumenge dia 13, donant un. concert

choral
sat

matinal en el teatre Smart Palace.
La impressió que produí fou excellent
si hom té en compte que la seva reorga
nització data de dos mesos ençà.
Parlant amb sinceritat, aquesta audició
representa un gran esforç de voluntat, en
conjunt. Hi hagué moments, per exemple,
del Motet, de Bach, i
en l'execueió
L'Emigrant, de Vives, que s'arribà molt
enllà en el sentit de perfecció. L'Emi
grant, sobretot, fou dit amb expressió i

1166

amb sentiment encomanadís; fou executat
amb ànima.
No devem oblidar tampoc, les excel.
lents interpretacions d'El cabdill, d'Es

querrà,

el Cant

l'Alosa de

a

Mendelsohn,

Raïms i espigues, de la senyoreta Camp
many, el Brindis de Mozart, i la sarda
na Catalunya,
del director de l'Orfeó
senyor Surier.
Primavera eterna, es ressentí, al nostre
entendre, de la manca de potència de l'Or
feó, i fou portada massa a poe a poe. La
Barcarola, de Weber, i la Pregària de
"Flors de cingle", del mestre Casademont,
per la secció de senyoretes, no feren ho
nor al conjunt.
molt numerós, premià amb
grans ovacions la tasca del mestre Suííer
i dels orfeonistès obligant a repetir di
verses obres. La sardana
Catalunya fou
El

públic,

interrompuda

el

en

primer

contrap,int

formidable ovació, i malgrat co
ésser
mençar-se de nou tampoc pogué
per

una

terminar els primers
sens
dubte que
en una ovació in
terminable. Constituí tot un èxit. La co
bla "Empordanesa" executà les sardanes
Extasi i La cigala dels mestres Bou i So
ler i aeompanyà els choristes en l'execució
de Catalunya.

acabada,

car

en

llargs l'auditori, creient
era finida, prorrompé

Al final el públic demanà Els segadors
escol

que foren chorejats per l'Orfeó i
tats a peu dret per l'auditori.

N.

1

NOT

1,CIES

Coincidint amb la rememoració de l'on
de setembre de

ze

la Comissió de

i senyoretes
s'han emprès la t

Casal

mes

pèrdua

aniversari de la

TEL.

2302,

de les nostres lli

La festa promet

adquirir

i

un

brillant

MODELS NOUS
I VARIATS
Tota demanda

concurs

mai

no

negat

era

per

tota

em

finalitat de caràcter patriòtic.
RESSORGIMENT que amb l'amic Arquéa
pert un dels seus millors propagandistes,
tramet a la seva atribulada família l'ex
pressió del seu sincer condol.
o

presa

El dissabte dia 5 proppassat
efecte en el saló d'actes del Casal
Català una festa literàrio-musical a bene
fici
músie eatalà senyor Joan Roca

tingué

qui es troba internat
questa gran urbs per

en

un

hospital

Medalla d'Or.
quatre diamants

$ 65.

Es

desenrotllà

un

programa

força.

diversos ele
ments que foren entusiastament aplaudits.
per l'auditori.

atractiu, prenent-hi part

El Centre Català de Mendoza
assabenta haver renovat les seves au
toritats directores en la següent formi
Rossend Aregall, president; Ramon Fi
tó, vice-president; Andreu Ferrer, secre
tari; B. Gonzalez, viee-secretari; J. Ver
daguer-Caldas, tresorer; R. Rodriguez
Roy, bibliotecari; M. Camps-Gubern,
comptador, i Lluís Dorea i R. Vericat,
vocals.
-

—

ens

ICANTS

Medalla d'Or,
platt, i diamants

$100.-

CASA FUNDADA L'ANY 1910

acompanyada d'aquest

se

salut bon xie delicada.

va

FABR

platí

d'a

tal d'atendre la

Joieria i Rellotgeria
Graells Germans

L1BERTAD

$ 165.—

-

-

—

platí, diamants i perles

$ 190.—

lluïment

En una llista de subscripció per
la Bandera del Catalans d'Amèrica pu
blicada pel diari La Veu de Catalunya de
Barcelona, corresponent al dia 18 de juny,
s'hi insereix una dada inexacta amb refe
rèneia a la contribució que la nostra re
vista hi aportà. Entre altres entitats i
particulars RESSORGIMENT figura amb
l'exígua quantitat de tres pessos, i això,
com diem, és inexacte. El nostre perièll;c
contribuí a la confecció de la bandera
amb la suma de dues centes quatre pes
setes amb deu cèntims (204.10) producte
de la subscripció que per a tal fi obrírem
i que trametérem fa molt més d'un any
a l'Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana de Barcelona, segons compro
vats que tenim d'aquesta benemèrita en
titat a disposició de qui vulgui consultar
los.

Me3alla d'Or,

Anell d'Or,

un

extraordinari.

CARLOS PELLEGRINI, 516

platf, diamants

que

bertats.

"EL TREBOL"
UN.

Català

de confeccionar una
bandera per l'esmeittada institució patriò
tica, activen els preparatius per a fer-ae
entrega en acte solemnial el propvinent
a

Un altre bon company de lluita.
havem perdut amb el traspàs del nostre
connacion& En Joaquim Arqués, nacio
nalista acèrrim que mbrí el proppassat
mes de juliol a Buenos
Aires, lluny de la
família i de la pàtria per la qual l'Ar
qués ha esmerçat moltes energies. El sett

avís l'enviarem amb el 15

Anell d'Or,

platí i diamants

$ 160.—

RELLOTGES DE TOTES

MARQUES
olo de

descompte.

Confiteria Catalana
Cerrito, 153

Unió Telefónica

Sarmiento,I444

SUCURSAL:

Rivadavia

4571,
Coop.Telefónica 2918,
Coop. Telefónica 2919,

Central
Central

TORTELLS CALENTS DUES VEGADES EL DIA
"Uots els dies: Paios de Jacob, Panellets, Braços de Gitano, Persianes,
Bescuits "OMS", Secalls, Borregos, Carquinyolis, etc.
COQUES D'ARENYS
No deixin de provar
aquest saborós
licor catalá.

Totes les tardes:
Les delicioses

Coques

de

a

la

"La Tralla"

BARCELONA

OMS

(REFORMA

Canuda,14

demanda

Gran assortit
Encàrrecs

Sant Honorat 7

a

en

tot

redacció:

MÉXICO 1356.

Coop. Telefónica 551,

LABORATORI D'ANALISIS I ESTERILITZACIONS
S'atenen demandes per la campanya, fent-se els enviaments
amb tota
regularitat, abonant I import de la comanda
GARANTIA ABSOLUTA DE TOTES LES PREPARACIONS
PREUS MÓDICS

BUENOS AIRES

BUENOS

d'olis i Sabó Morando
Ceviures diversos.

Especialitat

en

J. CABRE
Sucursal:

ESTADOS

Oli d'Oliva "TARRACO

i Cia.

UNIDOS,

Independencia 1573 U.T. 5532. (Liisertad)

1599

(Xamfrà Cevallos)

978

AIRES

CARNISSERIA I CANSALADERIA
DE

RABASSA,
Escritori: ALSINA 2011

GERMANS
—

C. T.

2212, Central

VENDES A L'ENGROS I A LA MENUDA

Gran ASSORTIT de

PERNILS,

ALSINA 2328

-

PALETES i

VENTRESCA

Mercat Ciutat de Bs. Aires

Coop. Tel. 2201, Central
NOTA

-

Als

magatzems

que

ena

afavoreixin

cls

farem rebaixes especials.

"LA BARCELONESA"Z

L'Atlántida
Dipòsit

personalment

(Oeste)

CANTONADA SALTA

(Rivadavia)

ram

YAPEYÚ,

D. VALLBONA

aquesta

DEL DOCTOR VILAR

ALSINA, 1202,

o

pral

FARMACIA CATALANA

Unió Telef. 3305,

l'estil català

a

VENDA)

lo pertanyent al

carta

per

BARCELONA

Setmanari nacionalista, amb ninots.
tota

I

(2a. Epoca).

"L'Estevet„
Pera

CASA OMS

MATALASSOS

Preu de cada número: 10 centaus.
Tenim des del número 1 al 5, i un extraordinari que enviarem a qui els
sol.liciti mitjançant la tramesa del seu import en sevells de corren.

subscripcions.

Codorniu

Proveu els Tortells de la

República Argentina.

CASA

i de Llardons.

Atenem

Xampany

Unics concessionaris per

Pinyons

Periòdic Nacionalista Català

Vi d' Alella:

HILL

Casa especial en PERNILS cuits, crus i fumats.
FIAMBRES I EMBOTITS DE TOTA MENA
Vendes a l'engròs i a la menuda.
Mercat San Telmo (Defensa
Os. AIRES

961)

Un.Tel. 3818 (Buen Orden)

Frigorific

Llocs 101 ¡102
Escriptori: PERÚ 1534

i Fábrka: TEMPERLEY

(F.C.S.)

Casa de Canvi
i Loteria Nacional

"LA

Fundada
l'any 1905

Postals
FARRÉ

PERE

DE

Patriòtiques:

PRIMERA: Damunt d'una

suggerent al.legoria,

els retrats dels doctors Marti 1

Avinguda San Martin 1440,
SUB-AGENT

DE LA

MENDOZA

a

tres tintes

Julià, i Solé i Pla.

SEGONA,' Facsimil de la bandera de la Unió Catalanista,

LOTERIA NACIONAL

retrats d'En

Guimerà i d'En

TERCERA:

Façana del Palau de la Generalitat Catalana,

retrats d'En

Folguera i Durán.

Prat de la Riba i d'En

Puig

I

Cadafalch,

AGENT DE LES LOTERIES CAIXES POPU
LARS D'ESTALVIS DE LES PROVINCIES
DE

BUENOS

CÓRDOBA.

AIRES I

Belles Tricromies:

Passatges

marítims

Anexe:
La

Articles de

cigarreria

Elegancia

Saló

d'enllustrarelcalçat

Preu:

Demaneu-les

a

-

MEL DEROMANI
Envasada

en

Cerretes

Díaz Vélez, 3930
U.T. 5993, Mitre

Catalunya

Abeller,
COLONIAALVEAR

(Mendoza)

Buenos Aires.

Xamfrd,

Massapà, Crema, Cabell
d'àngel, Braços de gitano, Palos de
Jacob, Bescuits de la Reina, Prus
sians, Coques de llardons, Ensaïma
des, Cristines, Secalls, Carquinyolis,

Pintura

Tortells de

Melindros

etc.

i

tot

Arreu

S. JOSE

U. Tel. 5370, Libertad

totes

de

a

Josep pmoneda

Eseriptori,

Es Ven per

Borregos,

c. u.

"Flor de Romero

de Enric Masats

sortit de Bombons

0.10

la Redacció de «Ressorgiment»:
1356
Buenos Aires.

México,

Confiteria
"LA IDEAL"
CIIILE 1402

S

Gran

en

General

Blanqueigs,
Papers

Imitacions i Collocació de
pintats de tota mena.
PREUS MODERATS

PAU

PAGÈS

BUENOS AIRES

i Cía.
S U I PA C H A,

9 7 1

as

Caramels de

A SOU
de

classes.

"ASSOCIACIÓ
PROTECTORA

en

101 el flile sigui Pastoll Calalà

DE

L'ENSENYANÇA
CATALANA"?

...",••■■•••••■•■••■••••

Impremta Fontana, Bmé. Mitre I325 Buenos Aires.
-

