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d1 esquena a ella. Defensarem a ultrança els prin~ipis
fonaments de l'espiritualitat del nostre po'Qlè. ·

Internacionalisme dels catòlics
La gra n idea catòlica ha d'informar tots els aspectes
de la vida . nacional. Es pot dir que l1única valor d'Espanya, que es cotitza en el món, és el seu ideal cristià,
fins i tot, en els països no catòlics. És riciícul proclamar
a l'estra nger que la rèmora d'Espanya és el CotOlicisme La nostra _rèpresentació a l'estranger, fen t honor a
la seva tradició, ha de fer sempre confessió de fe de la
nostra genuïna Catolicitat; la nostra diplomàcia ha d'a. nar acompanyada d'una irradiació atraient de les múltiples culture~ que floreixen en les terres d'Espanya. les
quals l'han convertida en el país més interessant,
atraient i suggestiu d'Europa.

Lliga de federacions catòliques
Aquests són els principis damun t dels quals «Acció
Popular» vol assentar una nova etapa de la seva acció
social. Conscients nosaltres de la necessitat ineludible
en els nostres temps d'or.ganitzar fortament la vida social catòlica, avui dissortadament disgregada en l.a nostra terra en muliitu~ d'entitats de vida migrada '. · c'orcades pel funest esperit de «capelleta•, voldríem con ver-.
tir la nostra Associació en un motor central d una vasta
Lliga de Federacions de les entitats catòliques avui
existents, i les que puguin sorgir en l'esdevenidor en la
nostra terra. Anunciem que aquesta Federació ja' és una
realitat. QL'A.cció Popular», jove, fecunda i d'eficàcia
exemplar, ja té unes seccions agrupades per estaments,
constituïdes en entitats independents federades, on des.
plegaran les llurs activitats d'acció social i religiosa.
Són les seccions d'obrers de P,ª trons, de·dep.endents de
comerç i d1 indústria i de propaganda.
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E l me·u ideari.
Un anòmim és l'encarregat avui d'aquesta secc10
de nostre periòdic, en la qual cada quinzena, farà sentir les seves vibracions.
Però, si bé aquest anònim té l'ànima trista, el seu
cor batega tothora per les causes justes i humanes~ Batecs d'un cor enamorat de la seva pàtria i de la seva
llibertat; qne surt a la palestra ·per a remoure altres
cors germans, que també sentin les fiblades de la injustícia, que també s·entin el deure de contribuir' al redreçament moral i espiritual de Catalunya.
En saludar als nostres germans, d'ací estant, no podem fer-ho altrament. que saludant a Catalunya .
¡O Catalunya! que al teu redós s~han aixoplugat
sempre els sincers, els humils, els qui treballen sempre
per l'ideal, els qui tenèn conciència i dignitat de catalans. Nosaltres volem ésser amb tu en aquestes hores
en que tothom estreny altres mans, Iljgant les seves,
les quals no poden for servir per defensar-te com necessites.
Cata lans! no els sentiu vosaltres els planys de la
mare pàtria?·Què no veieu que cada matí quan surt el
sol, els quatre pals de l'escut que els nostres passats
portàren Mediterrànea enllà, aquests quatre pals que
represent.en Dret, justícia, Lli!;>ertat i Amor, que són
l'emblema d'un poble que fou lliure i que és esclau, no
reben la plenitud dels seus raigs?
Un jorn la destral va tallar arran de s9ca l'arbre sa~rat de nostra pàtria, però una nova brancada, tan forta com la soca, ,c reixerà, s'dlçarà i tornarà el què és
nostre, la ·f!+b.ettat . aquesta brancada ha florit. Som
nosaltres qui vetllem per la llibertat de la pàtria, per la
doctrina que ens varen ensenyar nostres. pares, per la
harmonia del treball i el capital, per a combatre els explotadors, els caciquismes, els immorals, els. pertorbadors de l'ordre i, en fi, contra el mercadeig de carn humana i treball.ar fins a trencar l'argolla que ens varen
posar.
Preguerp. i preguem· a Sant Jordi que cada abril ,
quan passa per la catalana terra brandant la lla'nça i espargi,nt ro~es, dongui fortitud a la nova plançonada.
Prenem exemple d'aquèlls que cultivaren i regaren
dita soca.
Descubrirn-nos davant aquells herois, que donaren la
vida per l'i.dea!.
Retem-los l'homenatge que es mereixen,
No defallim, fortifiquem nostre esprit,
Redrecem-nos . solsonins i comarcans. Escoltem la
veu de la Pàtria que clama justícia i llibertat. .
UN MUNTANYENC
Solsona, i febrer de 1932.

