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Clarors d'alba 
La rella ha remogut la terra 

erma i els sembradors llencen 
la lIevor redemptora. 

Lentament es va fent el camí. 
I ara un, ara l'altre, van su

mant-se els patriotes a l'exèrcit 
lIiberador. 

La paraula ja s'ha dit: acció, 
no precipitació. Fermesa i espe
rança; que tota cosa és diffcil al 
començar-la. . 

Anem avençant, en la via 
sa n ta, inexorablement victo
riosa. 

En el silenci el nostre fervor 
aixecarà onades. Heu cnpit la 
irnmensa .valor revolucionària 
que teniu cada u de vosaltres, 
Patriotes? 

Doncs que cada u faci ço 
que li pertany. 

A ra la responsabilitat de la 
Sort de la Pàtria és de cada u 
de nosaltres. 

Cada u la seva feina; cada 
u ferm en el seu lloc. 

No cal impacientar-se; massa 
que vagarà exercir la màxima 
energia. 

Hem obtingut ja una victòria. 
. Hem esborrat unes paraules 
Inútils: (El catalanisme que mal 
ha treballat a l'ombra). 

En la quietud i en el silenci; 
sota el parpelleig de l'estelada 
farem la nostra obra. 

I un dia vindrà que les nostres 
ànimes esguardaran ansioses els 
raigs rogencs de l'albada. 

Aquell dia donarem l'adéu
siau a una pila de coses en les 
que Catalunya s' ha inoxticat. 

Dia gloriós en que e's patrio-

tes ens llevarem les gorres mi · 
Iitars i caurem de genolls, al 
obir<l r en les muntanyes el fla
meig de la primera foguera i el 
primer terròs xop de sang! 

Trencarem un empatx de 
«seny» ; però Catalunya serà 
Catalunya per a sempre. 

Amunt els cors, joves legio
naris de l'eterna Catalunyal 
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La Catalunya ascendent 
Camí de l'implantació de l'Estat 

Català, en aquest període de pre
paració i organització que precisa 
per a arribar-hi, nosaltres ten im els 
ull s fits a tots els estaments de Ca
talunya, pensant a l'hora en una 
tasca comú que agermani tots els 
entusiasmes i totes les energies. 

Fa poc, els elements obrers, pels 
que nosaltre venim demostrant 
les millors simpaties, .van celebrar 
un míting en pro de l'amnistia. Nos
altres hem de solidaritzar-nos amb 
ell s, en això, perquè demés de sen
tir-ho com a homes partidaris de la 
lli bertat i de la justícia, creiem que 
així deuen apaivagar-se, i solament 
així, les passions justament exalta
des, arribant fins a una revisió de 
processos per a evitar que ciuta
dans honrats puguin sofrir els hor
rors de l'ergàstula. 

Ara bé. Cal, també, que els 
obrers davant del nostre pcnsa lnent 
i de la nostra actitud, en la lluita 
que emprenem .per a: l'·alliberació 
de Catalunya, no solament no s'hi 
oposin, sinó que ens prestin el seu 
apoi, Entenem que han de fer-ho 

així per dignitat de raça, per just 
desig de redempció de la terra opre
sa i per se ntiment de lli ber tat. 

A ixí cal pensar, al nostre enten
dre, i ai"í ca l actuar per a lograr 
un camí ascendent en les asp ira
cions de Catalunya, que nosa ltres 
sintetitzem en l'idea bàsica d'anar 
a la formació de l'Estat Català, quan 
creguem que sigui arribat el mo
ment. l aleshores no hi ha d'haver 
cap defall iment, ni cap dubte, ni 
cap temor. 

Quan un poble es mostra unànim 
en demanar la seva Uibertat, ni 
baionetés, ni canons, és possible 
que aturin la seva empenta. Es per 
a lograr aquesta seguretat que 110S

altres duem a terme nostra tasca 
en el sentit de forjar catalans que 
siguin forts física i espiritualment, 
capaços de soportar l'ardor més 
crua de la Ilttita, cas d'ésser pre
cís. 

Nomé s d'aq uesta manela anirem 
marcant la ruta hermosa de la Ca
talunya ascendent. . 
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EL·S BOTIGUERS 
An el~ hotiguers. jo nd els diria 

comerciants. La classe mercantívo
la té a Catalunya lllla hi stòr ia bri
llant. puix fOll ella qui formà la Na
ció catalana i folt també per sa des
aparició. que Catalunya 2S declarà 
tàcitament sotmesa a Castella. 

Si els comerciants haguess in 
exist it. si l'esperit mercantívol que 
fo\! patent a Catalunya fin s abans 
de l\fartí, l'Humà. per causes en
cara no exposades, aquesta cl~sse 
no s'hagués clisolt, jamai Catalunya 
s 'hauria abaixat ja no a acceptar el 
veredicte de Casp, sin6 que ni tan 
sols hauria pres en consideració 
IIna reunió de tal índole. 

Però allà on se veu més l'absèn
cia de l'esperit que hayia presidit 
la grandesa de Catalunya, és en el 
[et cie contemp[ar impassihlement 
com Espanya anava conquerint i 
poblant un nou món amb l'exclu
sió absoluta i expressa de Catalu-. 
l1ya. 

Aquesta vergonya, com tantes 
f9-l¡res.1 ~ 0la111ent té . una çxplica
~i6. ' Els ' comerciants, l'alta i la ·ho
norable classe mercantívola, ,,'ha
via tran sformat en botiguers. Un 
comerciant, és per naturalesa, Ull 

home d'esperit guerrer, l'hom e em
prenedor i audaç, l'individu que va 
a la recerca de l' èxi t portant ga i re 
bé seml)['e la seva acció ert terreny 
estranger. Tot ell, tan pel seu ca
ràcter. com pels seus projectes, 
com pels seu s ohjectiu s , lot ell és 
una ofensiva. 

l el botiguer, ¿ què éoi el hoti
guer? Darrera el tatüell. com en una 
trinxera, és el soldat poruc que 
tant l'esglaia la seva arma com la 
de llurs enemics. Davant de la trin 
xera hi té, sempre els signes de 
fortalesa rendida i els emblemes de 
l'enemic. 

Vegeu. joh catalans I de la bella 
tradició ofensiva, guerrera o mer
cantívo la - corn vc"lgueu - vegeu 
el "nostres botiguers en cada fa
çana. en ca'da vitrella hi ha un 
afront a la nostra llengua. 

Volteú tots els carrers de Barce
lona lona i en tots ells veureu com 
els botiguers en la façana que hau
ria d'ésser un front de rom bat hi 
pengen els rètols, senyals de ren -

dició , de sot mi ssió, de plena i ab
jecta conformació a tots els inva
so rs. 

El botiguer , l'execrable botiguer 
barceloní , no té altra idealitat que 
els interessos de la seva botl!;;·a. No 
li parleu de sentiments humanita
ri s. Encara és d'ahir que els llur 
depenc1ents eren un s esclaus sot
mesos a mitja racció i a tres hores 
de passeig cada quinze dics. 

N o I i enraoneu al botiguer de la 
pàtria. que per tal llom 11 0 co neix 
més que la seva panxa; 110 li par
leu cie 111 ciutat s i no és per a defu 
gir les càrregues municipal s, o ci e 
proposar-I i d 'és el' regidor per a 
l' ,bar. 

Pel botiguer, la política, le s 
qiiestions soc ial s. la religió, s i no 
són coses que garanteixin la bo t iga 
per la v icia d'ell, no n'hi parleu ni 
reseu. 

hi botiguer sempre fa mals ne
gocis; mai \'en; els impostos se' l 
mengen; ha cie treballar de tranc. 
percl ent-hi; de manera que la seva 
con\'ersa és la hi s tòria del home 
infortun at. Però, al cap de vuit dies . 
paga per Ull tra ¡¡at vuit mil clu 
ros. 

El hotiguer , que no concabeix el 
món més que C0111 u na botiga, es té 
per l'h ome més assenyat i pràctic, 
quan 110 és res més que un pobre 
titella. Vota a la Lliga quan aques t 
partit camaleònic representa el pa
per ultra conservador, va amb la 
Defensa social quan a la LI iga 
se li escapa una estridència i s'ajun
ta amb la "Unió Monàrquica" al 
semblar-li que el catalanisme \'a ci e 
baixa. 

Anirà contra l'Ajunta.ment ca
paç . cI'embellir i sanejar la ciutat 
~ i l'actuació municipal perjudica, 
àdhuc momentàniament, la botiga. 
El botiguer és l'enemic nat de tota 
millora urbana: cie la reforma, . de 
t'Exposició, clet metropolità, per 
exemple. 

El botiguer no és ·un ciutadà, no 
és un patriota. Es un ser que s'in
terposa pa~as itariament entre el 
productor i el consumidor. No és, 
repetim, un comerciant. El boti
g uer no fa circular les mercaderies, 
sinó que les reté i les grava. El bo-
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tiguer éo:: senzil1ament u n in te: f1le
cliari mecànic. 

t}uenirygll. t ingui i menys qu.c 

compari el botiguer amb el cQ
merciant. Un comen;iant és verita
blement l'il11pï.11 sad c r cie la circula
ció; és ell qui procura els material~ 
que manquen a la Nació; és ell qUI 

expedeix les sobres de la produc
ció. 

L a classe mercantívola enlaira 
una nació; els botiguers ía perju: 
cliquen . La distinció essencial entre 
els comerciants i els botiguers con
sisteix en què d'aquells en una na" 
ció mai n'hi ha prous. car ells SÓ I1, 

en definitiva, els motors de la in' 
dú ::;tria, de l'agricultura i els im
portadors del s gèneres a baix preU. 

Amb el s botiguers passa el con
trari, Quan més n'hi ha, més cars 
són els productes, 

El nombre exagerat de botiguers 
comporta així mateix l 'esmicola
ment de la consciència nacional. A 
L ondres, cinc v,egades més g'l'an 
que Barcelona 110 hi ha tanteS 
botigues corn aquí. Però a1lí l'es
perit nacional és vit..; els botiguers, 
l'ànima ci e l otiguer ens h~ portat 
a aquesta excessiva prudènCIa qu~ 
s'ha traduït en el fet s'ocial cie CJue 
'per tal cie no moure brega, passen 
per tot, per totes les baixeses. 

A hores d'ara, res de més salu
dable per a la pàtria qu~ compen
d re u na ofensiva contra els boti
guers, cI·e veure quins són els que 
reaccionen, quins són els capaços 
de canviar d'actitud, . quin s de de
posar la secular clefensiva per .una 
acció agress iva, puix que ja no enS 
és poss ible aguantar més que en 
tot Barcelona hi hagin només que 
un centenar de botigues amh rè
tols catalans, és a dir, cie botigues 
amh esperit modern i d 'essència 
catalana, pels quals tots els nostreS 
respectes. 

l, bé, senyors botiguC1s, aca
bem! O vosaltres marxeu ràpida
ment a una tran sformació de l'es
perit, és a dir, que el vostre servi
lisme, que la vostra covardia, que 
la vostra abjecció patriòtica finei
xi de una vegada, o vindrà el mO
ment de passar comptes. 

El signe del canvi de conducta 
se rà la rotulació catalana de les 
"ostres botigues. 

No [eu el sort an aquesta ' crida 
que 110 és, - ni de bon troç - un 
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ad vertiment, sinó I una exigència. 
La transformació que reclamem, 

q~e exigim la fem en nom de la pà
trIa. ofesa, de la Catalunya d'avui 
cn la qual l'esperit mercantívol o 
~Ucrrer reneix amb ufanosa vigo
l'li:!. i que ja no tem ni la força amb 
què fins ara us heu apoiat, ni molt 
!llenys els misèrrims i repugnants 
caliquenyos. 

Cuiteu a cumplimentar ço que us 
ordenem, oh, estúpids botiguers I 
Per la vostra mateixa estupidesa 
sereu capaços de no donar crèdit 
al manament que se us fa, però 
~\ilb tot i això no temeu les nostres 
Ires. Podríel1l, si ens donés la gana, 
[er-vos servir de blanc en l'exercici 
de tir dels nostres reclutes. Però, 
no; això seria grotesc. S'ha de con
\';nir, que el paper de màrtirs, de 
\'\ctimes i d'herois és el meny s a 
propòsit pel als botiguers. 

Estigueu contents botiguers! 
Vosaltres tam bé en el nostre exèr
cit ocupareu el llQC que us pertoca. 
Els oficial podràn disposar de vo
saltres com a mai nec1eres, i en la 
r.aserna serelf els pelapatates i els 
CSCUracomunes. 

LA TRALLA 
htmanarl de propaganda natlonallsta 

ESTAT CATALÀ 
Publiculó d'orgaoltmló nulonallsta 

Per l'Estat Català 
II em elit que l'iclea d'anar a l'im

Plantació de l'Estat Català era la 
1l1és constructiva de totes I~s idees 
l'en:eses pel Nacionalisme Cata
a, l, efect ivament, així es. L'Estat 
C.atalà, "'quest organisme suprem, 
~Irector de les energies Patriòtiques 
. atalanes, ha d'ésser l'encausador 
1 organitzador de tots els elements 
cIe vicia de nostra Nació. 

Bom s'i magina la complexitat 
cIel mecani sme reconstructiu de la 

Pàtria Catalana , i. 110 obstant sa 
co mplexitat , veu la justesa i coor
dinació de tot son engrallatge, de
gut a la diversitat d/elements con
gregats per un fi comú: l'indepen
dència i l'engrandiment de la Pà
tria. 

Es per això, que cal que tots els 
calalans es donguin compte de la 
imperiosa necessitat de no retardar 
per més temps la constitució de 
l'Esta t Català. 

L'idea de constituir un front únic 
Nacionalista en mires electorals < 

ser ia migrada. L'idea de consti
tuir un front únic a base de l'inde
pendència, en tores les qüestions 
que no són essencials del Nacio
nalisme, és sublm. 

Si és possible que homes provi
nents dels diferents sectors del Na· 
cionalisme s'agrupin per :'idea çl'a
lliheració , fins a fer el sacrifici de 
Ilu ~~ vides, lambé seria po~sihle qU0 

altres agrupaments c() l -iahores~in 
di1Ttre sa especialitat. 

S'ha dit i e~ repeteix que cap cie 
les ll eis que ens imposa l'EstaL E -
panyol serveixen ni respm1en a nos
lres característiques. tant .per sa 
estructura antiquada i artifit:iosa, 
co m per sa aplicació: Jurisconsults 
catalan s. heu's aquí vostra tasca. 

Es sohradament sapig\1t que la 
in strucció en tota s'amplitud no 
correspon als avenços i neces.;;itats 
modernes, C0 111 tampoc a nostra es
piritua.litat. redagogs catalans: 
1l1ans a l'obra. Homes de ciència, 
unifiquen \'ostres coneixements es
peciali tzats al servei de Catalunya. 
que cies clels [Jigienistes alS: engi
~Jyers la ,"os tra tasca es immensa 
per reeixir a Ilos,tra Pàtria de la 
cleixesa que ha caracteritzat a nos
tres opresors. T nc1ustrials i comer
ciant,>: cle5pulleu-\'os clel migrat 
concepte del mercat espanyol, aco
bleu-\'os per a l'organitzaCIÓ cie nous 
mercats, que l'estol de catalans d'A-
11l èrica i d'altres ll ocs són. amh son 
P atr iotisme i coneixeme1lts, excel
lents col-laboraclors \'ostres en 
aquesta tasca. 

Obrers i patrons penseu l'aplica
ció que poclria tenir en hòna part, 
el contingent amb que Catalunya 
contribueix al sosteniment de l'Es
tat Espanyol. Q uatrecents milions 
cIe pessetes am b la perspectiva d'a
nar aquesta quantitat ascendint fin s 
a 600 milions. 

Quanta obra de cultura i justícia 
socia l s 'esmuny miserablement cie 
Catalunya. 

Aquest bell somni, serà 1111a rea
litat el jorn que els catalans enlai
rant son esperit a les coses grandio
ses, s'acoblin en una institució su
perior a tots i a tot. l aquesta )1(,) 

pot ésser altra, que la mateixa re
presentació de Catalunya: l'Estat 
Català. 

On és la joventut que té de 
consagrar les rosades hores .. les 
se'ves il-lusions, i el seu e/1tu
siasme pel bé de la Pàtr1'a? On 
és la que té de dona?' la sallg ge-
1LC1'OSa pe1' rentar tants crims i 
tanta abominació? ¡Pura i seus 
111àcula té d'éssc1' la víctl111a per
qu(¡ l'holocaust sig1ú acceptable? 
¿On SÓ1/) joves., que teni1l d'en
can¡ar en vosaltres la ferm.esa i 
la 7';gor ; el foc de l'entusias
me) que s'ha apagat en e/s cors? 

Us eSpe1'e1H) joves; 7.Ieni1l, que 
us eSpe1'C11t ! 

Rizal (El Filil9usterisme). 

----.......;=.. ~-

Lletres obreres 
Apreciat B.: Les paraules cor

dials contingudes en la bella lletra 
que fa pocs dies tingueres \a deli
cadesa d'adressar-l11e, rebutjant sor
tosament el silenci en que ja feia 
ma ssa temps romanies, han sigut 
per al meu esperit làs C0111 un raig 
de llum reconfortador, ple d'una 
suau i dolça escalforeta que ha vin
gut opor tunament a deixondir-lo 
despertant-li noves àn sies cie vida i 
encomanant-li un benhaurat desig 
de renovellades accions, d'eminents 
empreses precursores de totes les 
deslliurances humanes. Vagament, 
llegint les teves paraules, hi recor
dat cie nOli la fonda emoció experi
mentada en els dies ja llunyans de 
la meva jovenesa contemplant una 
tela ( no sabria dir-te si eminent o 
no) executada com una glossa d'un 
pen sa J11 en t poèti c del gra Il patriota 
Guimerà: raig de llum , cic so l ma
tinal damunt la testa fehro~a i jo-
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veníyola. reclosa en la cel-la llòbre
ga amarada de dolor. Tal la teva 
lletra c1evan t la meva existència col
pajada llançada per la esparvera
dora onada roja contra el rocam fe
rèstec ' d'aqueixes altes muntanyes. 

M'hi entregat àvidament · a la lec
tura i meditació de la teva lletra i 
dels l)eriòdics, que, amb tanta cura 
i dHigència,m'has enviat. No serè 
tatl' a'(!ar qu·e em reservi el fr.uit, 
encara que escàs, de les meveS me
ditacions sobre el moment actual 
de l'actuació obrera, ja que si no 
m'hi ohligués el teu carinyós prec, 
tampoc sabria resistir l'oportunitat 
que no hi despreciat mai de "dir-hi 
la. meva". . 

En dues paraules crec poder con
densar el meu pensament: material
ment el sindica'lisme ha guanyat 
la partida; moralment tinc la sen
sació ue que no posseeix la capaci
tat ¡suficient .per a aprofitar el 
guany obtingut. Per a arribar a la 
fixació d'aqueixa idta, potser hem 
manquen els elements suficients 
per a fer-ho amb totes les garan
ties de certesa, C03a que podràs 
apreciar tú millor que jo per estar 
més pròxim del cercle on se forja 
l'actuació de demà; però llegint els 
discursos pronunciats en el s da
rrers actes celebrats, - tal vegada 
no ,reflexen clarament el pensar dels 
líders, que és en definitiva el que 
s'imposa, - em sembla endevinar 
una mena 'd'esporuguiment que ja 
no deuria manifestar-se i una man
ca "d'autoritat que· ja deuria d'e
xistir", si vol evitar-se que altre 
cop rompin els quadres de l'exèrcit 
proletari, els eterns incapaços, he
ralds de totes les malestrugues, 
aprofitadors de totes les gangues, 
per vils que siguin} i elements in
substituibles de totes les covardies 
i desfetes. Ja sabem per experièn
cia sagnant on menen els camins 
fressats i seria raonable empenyar
se en seguir-los de bell nou? 

Vull dir-te una cosa que potser 
calificaràs paradoxal i estrafalària. 
Tinc el presentiment íntim de 
que el dolor de les nostres carns, 
com un Déu, ens meni fatalment a 
una actuació sentimental que re
trassaria enormement els treballs de 
preparació, enfortiment i capacita
ció indispensables a les entitats 
obreres per a assolir la màxima efi
càcia en els destins enlairats de la 

¡vida. En una panlula: plorem mas
sa, i això ens resta condició de for
titud, què, sinò un plor ridícol aquei
xa cantarella inacababale de legali
tat que apar haver-se apoderat del 
pensament de tots els companys 
que en la "nova era" actuen d'ora
dors en els mitigns de subjectes en 
les interviús periodístiques? Dintre 
la legalitat burges~, en tot temps, 
sempre - malgré taut, - ha estat 
possible actuar. Però lo costós, lo 
;diíícil, és que cada u de nosaltres 
actuem If legalment" dintre la "le
gaÍ1tat" de les organitzacions obre
rcs, siguin quines sien. I això és lo 
que cal fer d'aquí en avant; i això 
ts lo que ens estalviarà tants plors 
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ridículs, ultra proporcionar-nos la 
força convenient per a assolir el 
triomf definitiu. 

Espero impacient, car amic B., 
conèixer les teves idees respecte al 
n, 5tre deure patriòtic, a les quals 
no dubto en solidaritzar-me per 
endavant. 

Salut. A. 

A la Nació, no sc l'afirma 
concretament, si se la manté re- . 
lligada a rEstat i no concedint-li 
altres prerrogatives que les re
.c;ionahstes. 

Dr. Afartí i Julià. 

••• I foc en tot el front! 
Foc a l'ala dreta s'ha dit. Si, però 

també foc a l'ala esquerra i foc en 
tot el front. Ara és el bisbe buro
cràtic, ara ~l polític o el pretès po
lític, que cerca la seva posició so
cial fent d'actor antina-:ionalista.· 
Ara el foc dimana des de la "Ga
ceta" estant; ara bé d'un rebost en 
funcions de "quarto de bandèras", 
I així les escomeses sovintegen, 
confirmant-se la realitat una ve
gada més; que l'enemic serà tot u 
en l'atac i potser nosaltres no serem 
tots a la defensa. 

Cal que tots els elements direc
tors del Nacionalisme Català, re
flexion in davant l'hora present. 

I cal} també, que tots els patrio
tes vegem també la nostra respon
sabilitat. 

De cada un de nosaltres devem 
l'èxit o la derrota. Ja no podrem 
dir: la culpa és d'aquell o d'aquells. 
Ara la culpa serà nostr~. 

L'ofensa a la nostra llengua, la 
disposició contrària als interessos 
de Catalunya, al menyspreu qual
sevulga de la nostra dignitat na
cional, hi hem de respondre sem
pre en conjunt, perquè l'ofensa no 
serà feta a un sector o una variació 
de la nostra raça i sinó a la totali
tat de la maieixa. 

I els atacs del front enemic, no 
obeeixen a un fons simplement po
lític. Les ataca per diferenciació de 
caràcter nacional i per irreductibi1i-

tal patriòtica; per odi es:o~ncial
ment enemic. Se'ns ataca perquè 
ells pertanyen a la seva Pàtria i 
nosaltres a la nostra Pàtria. I és 
que damunt d'ells i nosaltres cau 

fatalment l'obra inesborrable de 
la Naturalesa, creadora dels més 
formiclables elements alliberadors 
que són la tradició i l'etnografia. 

Un crani d'Avila, no serà mai 
com un de la plana de Vic. L'antrO
pologia parla més eloqüen tmen t 
que un canó del 42. 

Si ells i nosaltres fessim renún
cia mutua de la nostra voluntat na
cional, no podríem. 

Malgrat tot, pesaria inflexible la 
variació ètnica. 

Per això en aquestes lluites d'alli
berament nacional, hi pesa ben poc 
la política. , 

La política duta en aquests ca
sos fins amb extremada sinceritat, 
no és res més que un aperitiu. 

Queda sempre al marge de la 
batalla decissiva. 

Per això nosaltres declinem la 
nostra condició de combatents vers 
les organitzacions d'una acció di
recta. 

Hem de respondre sempre als 
atacs enemics en tot el front. 

Front. únic en la tasca naciona
litzadora i front úpic en l'acció de
terminativa. 

L'exèrcit de la Pàtria, aprèn de~ 
toc de clarí, vacil-Iant i ll1segur-1 
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Fem l' escarnot d~Js qui ,mai no reculen 
j sols un bes els pot fer presoners, 

fem l 'escarnot dels quj trenquen les rejxes 
j no els fa caure sinó un altpe bes. 

Fem l'escarnot dels soldats d'avantguarda 
el prjmer bes que se'ns doni als primers. 
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dóna el seu primer pas tot desple
gant la flamejant bandera barrada 
arnb l'estel guiador. 

Es un pas d'infant; però beneït 
siga aquest primer pas donat vers 
el camí dreturer de l'esperançada 
victòria. 

Patriotes! Ja tenim l'Estat Ca
talà. Ja tenim bandera que cobri-cel
larà a tots en la batalla. Però, tam
bé si tots no hi fossim, sols nosal
tres, els nacionalistes radicals en
torllaríem la bandera i faríem el 
quadre. 

L'exèrcit de la Pàtria, Ja no pot 
ésser més un ridícol exèrcit d'in
terventors. Ahir proposavem el 
"volem", avui el "volem" anem a 
executar-lo. Fe en la Pàtria; jo
Ventuts catalanes! 

~~~==========:============ 

i Alceu-vos} volguts com
Panys! Ell era un jove} un en
tusiasta. No feia versos) ni dis
CUrsos. Esperava el martiri. Ja 
es veia clavat en la creu redemp
tora i entreveia el cel de la vic
ton·a. 

Ara els seus cabells blanque
gen) vacit-la el seu cos) el seu cor 
a1nenaça fin¡:r: mes la seva espe-
1'ança per sisteiz. 

I que batalles ha guanyat 
l'esperança! 

e 01rtpanys! Ell mereix la nos
tra venerac'i6. Ell ho ha perdut 
tot) per6 tam,bé ho ha posseit 
tot! 

Soren Kierkegaard. 

¡Narració futura 
I 

En N. s'a)çà el coll de la gabardi
sa, s'enfonsà un xic més l~ gorra i 
precipità el pas. 

La nit queia melangiosa damunt 
la gran ciutat .. l Plovisqueja i les ' 
aceres relluïen mullades, clarejades 
de tant en tant pel ref1exe dels bars 
i restaurants. 

De sobte para el pas i mira a l'en
torn ... Ningú semblava seguir-lo, 
els transeunts més propers no te
nien pas l'aire de misteri precisa
ment i un borratxó feia via al seu 
vaixell zigzagejant, les aigües clel 
port oscil-laven reflexant, ara el 
verd, ara el roig dels fana ls de nit. 

En N. quedà abstret, com si res
tés molt lluny de la seva situació 
veritable. Sentí disminuir aquella 
opressió que li pesava damunt el 
pit, el cor no li batia tan apresu
radament i l'ànima se li anava vers 
la dolça melangia d'a·quella hora. 

Oh, que era sublim la pau! Per 
quin motiu la seva ànima vivia in
quieta, en mig d'aquell va-i-bé de 
perills? Per l'hol1or. Per lilonor de 
la Pàtria? I1-~ús! Un jorn vindria que 
Ja Pàtria esdevindria lliure, i endo
galaria igualment' la seva condició 
humana! La Pàtria? que seria la 
Pàtria lliure. Uns senyors boti
guers, uns senyors fabricants, uns 
polítics, uns artistes amb cartell! 
Els herois serien desconeguts. Es
devindrien aventurers i després de 
les corones i llor·ers oficials, la Pà
tria els h i regalaria una llotja llU

merada a la sala d'un hospital. 1 
allí en aquell recó, finirien les àni-

mes romàntiques que havien cre
gut en un sant alliberament. l to
tes les pàtries que. han tingut els 
seus herois, els han deixat morir 
en aquest recó, en el silenci, en 
l'isolament, sens més companyia 
que un darrer raig de sol que va a 
la posta! 

Aquest . seria el seu bell pel'vin
dre. L'altre el 'que hauria de cau
re quasi fatalment damunt el seu 
cap, seria deixar la vida en mans 
de l'enemic o ésser retingut, en un 
"confort" gens agradable. 

Això li semblà seria una sugges
tió pesimista, perquè el fet era, que 
ell, En N. esdevenia un home d'ac
ció per aquell alliberament patriò
tic, precisament perquè sentia '1'0-
fensa, perquè no podia ofegar la 
veu de la sang que revoltava Ja se
va consciència. Oh, si la Pàtria lliu
re podia ésser una curiositat ar
queològica més! Podia esdevindre 
cossa insubstancial en la vida de 
la civilització humana; però, era ja 
molt el trencar una cadena, i era 
més encara, trencar una tradició, 
excessivament estètica. La sang, 
generosa donaria nova plasmació. 
El sacrifici infantaria una pàtria no
va; no dominada, no dominadora. 

l per això ell anava al sacrifici. 
L'idea del sacrifici retornà an En 

N. al seu veritable estat i la reali
tat apagà la divagació . de l'home 
poeta; infonent alhora la vibració 
de l'home revolucionari. 

l llavors es donà compte que 
calia marxar i mes que marxar fu
gir, perquè mirà el rellotge i veié 
que l'hora assenyalada d'aquella 
" acció " s'apropava. 
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Uns minuts més i $i no fallava 
la combinació del grup, l'Europa i 
tot el món sabria que un poble an
helós cie llibertatfi deixava per sem
pre més la política i es llençava he
roicament a l'assalt de la victòria. 

Atr·avessà carrers, anhelant. an
siós .. Cada moment li era un supli
ci .. Havia' cie fugir del lloc del fet. 
Però tampoc allunyar-se. Dos com
pauys J¡o havien preparat i un altre 
haví;t , d'acabar la .Hl.sca. comen
çada. 

Pàl-lid, excitat, enkra en un bar. 
U na pianola tocav-a el rotlle de 

mocla i una "cocotte" reia histèri
cament, fumant "respirettc" a l'en
torn d'uns subjectes. La musica i 
les ' rialles queien, exòtiques en la 
quietut solemne. 

Guaità el rellotge; era ja l'hora. 
Oh. moment deliciós i moment 

terrible! Encengué un cigar i no
tà que el pols li tremolav.l. Absorbí 
el café d'una vegada i cridà al cam
brer ... ' 

Un espetec formidable retrunyí 
per la ciutat, després un altre de 
fondo el seguí, els llums clel bar os
citaren en intermitents de claror. 
Els conL'Urrents es llançaren al car
rer. Passat el primer moment de 
sorpresa els vianants correren vers 
el port de Ja gran urb. En N. re
parà com una franja roja apareixia 
en el negre cel d'aquella nit plu
josa ... 

Ah; l'hora havia ja arribat ~ El 
polvorí de la vella caserna havia 
volat. El camí dolorós s'inaugura
va ... I fugí; creuà carrers, tapat, ju
gant nerviosament en el fons de les 
butxaques de la gabardina amb l'ei
na muda, venjadora ... 

En un encreuament, trohà el 
company. Un auto esperava a po
ques passes. 

- Ja està I- mormolà b:lix el que 
esperava. 

-Anem, l'auto, a la carrera! 
Aquella nit En N. la passà en vet

lla. Vulgues o no sentia encar l'es
petec formidable, les pitades d'au
xili, les exclamacions de la gent.. . 

Era ja ben entrat el matí, que 
s'adormí, i despertà sobresaltat. Un 
gall escridassà en la quietud de la 
muntanya i els primers raigs d. 
so! entraren per les esC' ¡etxes del 
finestral. Les campanes tocaren 
l"'Angelus matinal", s'alçà i obrí 
el finestral. 

Feia Ull dia clar. uns núvols 
blancs s'allunyaven en el firmament 
atzur i les valls i les muntanyes 
verdejants, s'il-Iuminaven amb el s 
primers raigs de sol. 

Un r.e111at passà per sota l'hostal. 
am h la cantin ela (¡els esquellincs. 

Uns cops a la porta li recor.daren 
que calia empendre la C:l.Ininacla i 
uns moments després l'auto !'er
pentejava per la carretera intermi
nable ... 

Així 110 es tracta pas d'un he
rois11U! que 110 se1'ia més que 1IIla 
agravaci6 del desesper, l'herois
me de l'animal acorralat que llu ¡'
ta cegament per a retardar d'un 
segon la vinguda de la 1110.3't. No 
és ben bé l'heroisme lliurement 
assumit, 7JoIgut, acla1nat, unà
nim) l'heroisme per una idea i 
per un sentiment) és a dir, r he
roisme baix sa forma més pura) 
més neta, més verge; el sacrifici 
sense 11'lescla i sense Sf!gona in
tendó a ço que es mira com el 
deure 7.'ers l'humanitat i la Pà
tria. 

for. 1J1aeterlinck. (L'heroisme) 

Testimoni irrecusable 
Deia "El Sol" de Madrid, el dia 8 

d'agost proppassat: 
"L'Estat austríac era, en la do

ble monarquia, quelcom així com 
l'Estat espanyol en nostra Penínsu
la: un estat meitat policíac i mei
tat burocràtic, o, lo que és lo ma
teix, Ull Estat· parasitari , sense 
.existència pròpia, que vivia de les 
parts productores de l'Imperi. Al 
fragmentar-se les parts, malament 
o bé, algunes més bé que malament, 
segueixen vivint, amb les dificultats 
illherents a la majoria dels pobles 
europeus, més les pròpies d'Estats 
que fan, al mateix temps, el difícil 
aprenentatge de la independència; 
però en cap de les nacions despre
ses sobiranament del antic Imperi, 
Ja situació és tan penosa com a 
l'Aústria. Es lo que probablement 
li succeiria a Castella, si algún dia 
per etzars de la Historir., vegés 
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d(' ~memhrar sc a les regio!1 s peri
U-riques". 

Cap dissort és imposs ible en Ja 
Història com pot veure's clonant 
una ullada al panorama lamentable 
d'Europa. 

ESTAT CATALÀ, 
divideix la seva tasca, donada la 

variació d'assumptes que li seran 

sotmesos, en dues oficines: Ofi

cina de Redacció i Oficina de 

Organització 

Preguem als nostres comunicants 

que sempre que ho facin per es

crit, baix sobre i indicant l'Oficina 

respectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin' interès 

UNA VEU JOVE 

Per Catalunya a la batalia 
En el primer número d'ESTAT 

CATALA, En Macià parlà als jo
ves. Cal que els joves contestin. 

.To no sé si la meva veu serà la de 
les j oveniu ts catalanes, però serà 
una veu de jove contestant an En 
Macià, En Macià "dels cabells 
blancs qui serva l'ànima jove pen
sant en la Catalunya que puja" ... 

Cal que una veu de jove contesti 
an En Macià, dient-li que la Cata
lunya que puja avorreix a la Cata
lunya que se'n va; a la Catalunya 
acovardida i envilida per l'escla
vatge; a la Catalunya dels plebis
cits i de les manifestacions i de les 
consultes al poble, un poble qui sap 
bé el que vol, però que no ha sapi
gut mai imposar la seva voluntat. 
En Macià qui, des del seu isolament 
magnífic, ha vist passar la política 
de focs d'artifici, de conxorxes i de 
mentit ideal, crida una vegada més 
als joves, i és hora ja de que els 
joves s'apleguin al conjur de la se
va veu. 

J o recordo que fa anys aparegue
ren pels carrers de Barcelona unS 
cartells electorals deUJanant els 
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Vots dels ciutadans "per la pau dels 
esperits" ... i Barcelona, la 13arcelo
na de la vella tradició d'inquietud 
e~piritual, feu triomfar aquella can
chdatura. Aquesta política de paci
ficació clels esperits ha aplanat tant 
l~ consciència catalana, que bé pot 
dir-se que el nostre poble és avui 
esclau de la pitjor opressió: l'es
clavatge dels qui es resignen, dels 
qui es conformen. 

Aprofitant un moment de reac
ció, En Macià crida als joves. D'ells 
n'espera la pertorbació cspiritual, 
que ha de dur al triomf els ideals 
de Ja Catalunya irredenta. 

En Macià és l'home qui no ha de
fallit mai. Es, sobretot, a Catalu
nya, on tothom claudica, l'home qui 
no ha claudicat mai. Av ui , aquest 
borne de cabells blancs, qui no ha 
~lefallit, qui 110 ha claudicat, vol 
eSilcr el cabdill dels joves. 

J oYes!. .. En Macià ens crida a la 
b::ttalla, per Catalunya. Darrera seu 
~rrenglerem-nos. Qui no respo ngui 
es un cadell. .................... ' 

SECCIO OFICIAL --
S'ha donat començ a l'Organit

zació patriòtica. 
Igualment s'enllesteixen els tre

valls d'organització de l'Oficina de 
Redacció de l'ESTAT CATALA, 
pt¡blicació. 

Faig avinent a les associacions, 
Periòdics i tota mena de nuclis na
~ionalistes que recullin adhesions 
Individuals per a ingressar en la 
n.ostra organització, que seran con
siderades fòra de la mateixa, si no 

611 sotmeses a la meva aprovació. 

FRANCESC MAClA, 
DïíJUtat N aciÒnal. 

••••••••••••• 
ESMENTADOR 
'---------------------

E ls nacionalistes catalans 
de Nova York. 

l'anmateix és bell exemple el 
qUe ens donen els nacionalistes ca
€alans residents a l'estranger. Com 
Prova de la claretat de visió que els 
Caracterítza i del batec nacionalis
ta que a l'uní sson del nostres els és 
~t1Íatge del seu pensament p~triò-

tic, cal esmentar la visió real de 
l'actual situació del moviment pa
triòtic de Catalunya. Era ahir, que 
els agrupaments catalan" de l'es
tranger debatien com una qüestió 
vital per la seva vida política els 
l1Iots Autonomia i Independència, 
avui aquell mot resta sense valor 
per a ells, els darrers esdeveniments 
l'an s ituant definitivament en el 
punt màxim d'arborament i fe en 
l'alliberament total de Catalunya, 
aquestes agrupacions de que suara 
pal·lavem. Demostració palesa d'a
questa puresa actual del seu movi
ment patriòtic, la constitueix l'in 
tensificació de les tasques propaga
dores dels ideals comuns als cata
lans continentals i als catalans exi
lats, l'adhessió als moviments més 
vibrants en intensitat nacional i ra 
Adelitat servada en les llunyes te
rres.a la doctrina sagrada de la nos
tra llibertat. 

Aquesta visió clara de l'actual es
tat del nostre plet, era demostrada 
suara en el cablegrama tramès au En 
Francesc J\'f acià, <l\'L1i actualment a 
Catal unya, veritable encarnació del 
verb més radicalment nacionalista, 
d'adhessió als seus ideals, que as
senyalen els camins per a la re
dempció propera de la Pàtria, per 
la "Fecleració d'Entitats Naciona
listes Catalanes de Cuba" i també 
per la salutació rebuda dd "Centre 
N acionalísta Català de Nova York 
que transcriv im íntegra e.1 aquestes 
planes,- en ·ofrena, als exitats -de la 
Pàtria, de la nostra companyonia 
en l'intangibilitat dels seus ideals 
catalaníssims i com document pale
sador del concurs aportat a la nos
tra causa pels catalans de l'estran
ger. 

El Consell Directiu del Centre 
Nacionalista Català de Nova York 
(en nom de cent i més membres 
reunits en la vetllada de commemo
ració del rI de se tembre de ]9I4, i 
per conducte del distingit compa
trici En Rafael Sala) calucIa al Pa
trici Francesc Macià, i li prega que 
la senzi lla salutació, en aquest ac
te solemnial, sigui per a ell inter
pretada com tribut més alt, com
plet i vehement d'admiració, res
pecte j fidelitat al Capdil1 Català -
fins ara malhauradament excepcio
nal - que amb son exemple de sa
crifici, d'intel-ligència, d'intitució i 
d'honor \'aronívol, ha sabut asse-
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nyalar als catalans dignes de tal 
nom l'Ítnic camí a segu ir vers la re
dempció cie la Pàtria. 

Que vostre exeniple exalti la vi
rilitat catalana, i que Catalunya si
gui digna de fer honor 'eternament 
a vostre nom; invoquem, Jaume 
Jornet, president; J oall Agéll, vis
president; J. Gelabert, secretari; 
Isidre Perla, vis-secretari; Frederic 
Claramunt, comptador; R Rexach 
i J. Bosch, vocals. 

Els nacionalistes catalans 
a l'estranger :: Constitu
ció de la Federació d'En
titats Nacionalistes Ca'ta
lanes de Cuba. 

LA SESSIO DEL DIA 0 

Prèvia una reunió dels delegats 
assistents a l'Assemblea, a dos 
quarts de sis de la tarda es reuni
ren els assemhleistes, po~ant-se a 
di~cl.lssiÓ les Ponències qu '~ {oren 
acceptades en la sessió ant,:,:rior, r~
comanant-se al final als ponents la 
,edacció definitiva de les CQl1ch:
sions p.er a és se . discutiae; e:1 . l,a 
~~f;sió de la nit. 

SESS10 DE CLAUSURA 

Com en la d'obertura el I )Ca! es
tava atapeït d'una gener~ció friso-

, s'é'l que comentava satisfa:tori,lIIlent 
els acords presos en les seS!?'ioflS 
plIteriors, desitj 1nt }a ef':!civitaL 
propera d'aquest., en bé' de ;a ' Ili 
Lf'rtat de Catalunya. 

L'entusiasn'1e foti delfrant a l'arri
bada dels companys délègats 'èle}es 
altres poblacions de Cu'ha. ..,' 

Ocupats els respectius llo(~ pds 
delegats i secretaris, el S~llyO! Car
b011el1, des de la Presidènciq, decla
r :l oberta la sessió, concedint la pa:
raul a al senyor Ctinangla i P ~nta
nillas, que dóna lectura a les con
clusions de la primera ' pbnència, 
que són acceptades ,unàhimement 
per l'Assemblea ¡ d'igual manera 
són acceptades les ponències pre
sentades pels senyors Raventós, 
encarregat de la ponència segona; 
Pineda, de la tercera; Miranent¡ de , 
la quarta i la quinta, presc:ttada 
per En Carbonell i PUlg. 

Terminada la principal tasca de 
l'As 'emblea i assentats· els pdl1Ci .. 
pis a defendre i els treball s a efec
tuar per l'Assemblea, es procedeix 
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a l'elecció clel Comitè Executiu de 
la Federació, que donà el següent 
resultat: President, En Salvador 
Carbonell P uig, del Grup Catalu
nya ; Vis-president, En J. Conangla 
i Fontanillas, de "La Nova Cata
lunya"; Secretari: ·En Marian Mi 
rabent. i 'Mirabent, de "Prou ... f"; 
Vis-secret.ari: N'Emili Sugranyes. 
del "Bloc Catalònia"; Tresorer, Car
les Callís, del Casal Nacionalista 
Català; Vocals: Josep Pineda i Far
gues, del Centre Català; Albert 
Daroca Giralt, de Nació Catalana; 
Pere Boquet de Reca, de Vida Ca
talana, quins noms foren acullits 
amb aclamacions pels concurrents. 
aclamacions que e~ repetiren al ocu
par els llocs per a que foren ele
gits. 

El seny ur En Carbonell i Puig 
!llanifesta totseguit l'agraïment per 
l'atenéió que els havien fet objecte. 
El senyor En Boquet manifesta 
amb paraula vibrant i fàcil la com
penetració d'ideals de tots els que 
lluiten per la reivindicació de Ca
talunya. Es dóna lectura a uns te
legrames d'adhessió d'En Claudi 
Mimó i En Leandre Cusiné. 

L'Assemblea, tamhé, a proposta 
del President, s'adhereix als actes 
celebrats suara pel "Centre de De
pendents" de Barcelona, i recorda 
enviar un cablegrama an En Fran
cesc Macià comunicant-li la consti
tució de la Federació, donant-se per 
terminades les labors de l'Assem
blea, en mig de les notes virils de 
l'Himne Nacional de Catalunya i 
de les aclamacions a Cu ba Lliure i 
Catalunya Independen t. 

Com a final dels actes celebrats, 
una Comissió del Grup Catalunya 
acompanyada dels assembleistes 
col-locà un pom de flors en la tom
ba dels patricis N'Eudald Tamayo 
i N'Emili Bacardí, assistint també a 
la col-locació de la primera pedra 
del monumen t al patriota qui donà 
el Crit d'Independència a J ara. 

Demés, en honor dels de legats, 
cI C. D. del Grup Catalunya, els hi 
ufrena ~n àpet d'homenatge, en el 
qua l En Carbonell i Puig fa una 
sintètica història dels treballs efec
tUàts per a formar la Federació, el 
senyor Conangla Fontani llas recor
da les figures d'En Martí i En Pí 
Margall i la similitud de la causa 
que defensaren els cuban3 amb la 
que defensem els catalans. 5'extèn 

en consideracions sobre el movi
ment català i la fe en el triomf, es
sent coronat llur bell parlament 
a1l1b corals aplaudiments; el senyor 
.\larigó, de Camagüey, llegí un s 
versos apropiats a l'acte; els senyors 
Daroea, Renan i Boquet evoquen 
amb paraules vibrants epissodis de 
la lluita per l'Independència Cuba
na, En Joaquim Miró, recità la poe
sia "Pàtria", de N'Enric Guanya
bens. Iln Muñoz Deslogo, en nom 
del diari "La Independeneia" en
coratja als nacionalisteiii catalans a 
prosseguir la seva tasca sens defa~ 
llir, fent un elogi de la Ciu,tat de 
Barcelona, cloent els discursos En 
Joaquim Pineda, qui diu que té 
grans esperances en la propera lli
bertat de Catalunya, pregant a la 
Premsa Cubana que espandeixi els 
anhels dels catalans residents a Cu
ba, evocant l'heroica epopeia \ del 
poble d'Orient cloent-se (lefinitiva
ment els actes so ta els acords de 
"Els Segadors", Himne Nacional 
de Catalunya i l'Himne Baya
més" Naci0nal de Cubal. 

Com a tancament definitiu dels 
actes celebrats, a la nit tingué lloc 
una vetllada on es representaren 
les ohres "La cançó dels Catalans" 
i "El Grillete" i recitant-se poesies 
patriòtiques, donant-se comiat als 
delegats forans amb un "A reveu
re" correspost coralment per tota la 
concurrència. 

•• •• •••••• •• •• •• •• 
Catalanofòbia 

El governador, general Ardanaz. 
ha contestat a la salutació de la 
Mancomunitat amb l'odiós "hable 
Vel. crjstiano". Ni ens sorprèn, ni 
ens irrita. 

Aquest general, qui en s és arri 
bat ele virrei, muntat en Ull núvr¡l 
d'incipiència de la vida catalana, 
aquest general qui con ton bmen
'tablement els Gremis ar.t1', el ;~indi
,cat Unic, té una foria debtlita t vel 
'ridícul. Es un governador que ens 
farà riure. 
, El general 'Ardanaz no entén el 
'català ! ... Entendra que els catalans 
'som enemics cie que gent estranya 
-es fiqui en els llostres assumptes? 
¡ E l general Ardanaz ha vingut a 
'Barcelona no sabem a què. No l'ha 
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dut, segurament, l'amor a la ciutat 
que no coneixia, que no li vagà de 
visitar mai en la seva vidl ja avan
çada i a pesar de la seva carrera ... 

El general Ardanaz ha governat 
també el territori de Melilla, i nO 

tenim notícia de que repliqués mai 
a les autoritats mores que li parles
sin en castellà. Es que li mereixien 
més consideració que les autoritats 
catalanes? O és que, perque nO 

se'ns ofengui, cal usar el llenguatge 
el' Abd-el-Krim? 

H O/nas i dones: doneu-nos d1'
ners per comprar fusells ¡ us 
prometem que no us traicio'l1k 
rem ni trairem la mare de noS-

) . 
tra raça. Setcents anys llarcs ¡ 

amargs estavem esperant aques
ta hora. John Redmond és 1l1t 

traidor ·i el projecte d} autono
mia una falsetat. ¿Perquè Ir
landa deu lluitar amb Angla
terra en aquesta guerra? Qltè 
ha fet ella per nosaltres? Tot ço 
q1te havem rebut d} Anglaterra} 
ens ha costat ll'ttites i sacrificis. 
No homes i dones de raça ir-

) 

landes a : no lluitarem per An-
glaterra.. Lluitarem per la des
trucció de l'Imperi Britànic 1: la 
c(lnstrucció de la República Ir
landesa . 

J am.es Larkin) lide'r de les 
Organitzacions obreres ~'rlaw 
deses. (Fragment d}un dZSCltrS 
pronunciat dHrant la guerra 
gran). 
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Sortira quinzenal 

S'ubscripció a Catalunya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a 

estendre nombres francs 

Antoni L6pea. Impressor, Olm, 8. - Barcelona 
-
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