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·.En què queden,? 
Té la paraula ,. Acció Catalana". Des del 

mes d'agost, que's publicaren uns editorials a 
les planes de "La Tralla", referents a la formació 
del front únic nacionalista. Aquests editorials 
eren inspirats per 

digna competidora d'aquelles activitats electore
res de la ¡¡Lliga", no ha pogut respondre encara. 

Es que tenim d'esperar, entrar en periude 
electora l per a parlar-ne? Si així fo~; que no s'es

peranci massa en 
altres que havi,en 
Sortit en les planes 
d"'Acci6Catalana", 
i en ells es mani fes" 
tava, d'una manera 
clara i alhora molt 
cordial, el criteri 
dels naciona Iístes 
radicals en ço que 
feia referència a la 
Unió de tots els pa
triotes. 

EL CONCURS DF~ HESTI.\R 1>1': 1... 1\ SIW I)'URCELL 
aquest sentit de nos
altres. Nostra voca-
ció no precisament 
és la del bon elector 
que's lleva dematf. 

li Acció Cata
lana" que fins en re

Prova innegable de l'amor cspanyol:a:Ci1ti11unya 

Cal parlar) per
què al poble ja se 
l'ha enganyat abas
tament i l'Unió Ca
talanista i Federació 
Democràtica Nacio
nalista exigeixen 
lIealtat i no compli-

Produí un, de llavors ençà ha emmudit i el més 
absolut silenci ha respost al patriòtic anhel dels 
nacionalistes radicals. 

Ultimament es prometé al senyor Macià una 
COntesta sobre aquest assumpte, que tant d'in- , 
terès té per a ta Causa de la Pàtria. 

"Acció Catalana", que demostra una activitat 

citats tortuoses. 
, I cal tenir present que el valor d'un en tu· 

siasme bèl'lic, pot esdevindre tan aprofitable per 
l'enemic comú, com per ¡'obstacle casolà. 

I diem això, no per interès de sector, sinó per 
dIsciplina que tots devem a la Pàtria. 

De la nostra conducta, no serà el bon electQr, 
sinó el bon patriota qui la jutjarà. 
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L'ESPANYOL 
L'e~Jlallyol - comellcem per la de

fil',ició, r~ el (,¡l~t0ilà i <:ls homcs d'a! 
trl'~ tel l't', (¡ue l'Ol1l cl castellà 'Pensc/], 

((ln~titl1('ix iIHluhtahlel11tl:t. l'indi
, -idu Illr~ ~l'lIzi!l i alhora paradòxic de 
tot:t Europ'" 

L'espanyol, és l'hol11e que reslll els 
lli uhlcl1lc~ pels extrems. No trobareu 
en ell la mentalitat ·racionalis¡a Cjue ha 
in,forma: els pobles el1J'llpcUS de des 
(lli I{cl1niXel1lCllt; 110 hi cC:'qucl1 tam
paL' aquells intcllts jurírlics quc en 
ci ig na cOl1lpctència t ràd:WC:l d 'i I1Ipl¡lI~ 
tar Ics nacions en l'Edat mitjana. 

L'es'panyol és l'home primitiu per 
cxrel-li·n,cia. Veu, oolament, amh els 
Sl'U'i 111b: rebutja els a'parells òptic~. 
I 'cllsa amh la seva mentalitat: c1esprc
ria el pensament d'a,ltri. Vin J:¡ seva 
\'ida; no poso 'eeix ci sentit d'eternitat. 
.\ kl1lja per la seva gana: desconeix ci 
l't'host. Parla per la sonoritat , no pel' 
t:"xpressar idees. 

La psimlogia cie l'es.panyol és la més 
diferenciada d'Europa, i la menys es
tl\lhlda. Pels ~)sicòlegs que fan psico
l\l~ia a la inversa, és a dir, que esta
h](:ixCJl igual magnitud per l'efecte que 
per la causa. l'espanyol és un dels ho-
11l{'~ més grans del món, havent-se'l 
comparat al romà i a l'anglès. 

J~ cs de més equivocat. L'ésser curt 
de: ,' ista porta l'espan.yol lluny, a Amè
·rica. El rebutjar tot aoltre pensament 
que el seu, feu que instituís la Int/ui
sició. El carèixer de sentit d'eternitat, 
determinà l'aparició dels místics>. La 
1m Ilca de tprevisió el feu pobre fins i 
quall disposava de les immenses ri
queses americanes. La .pobresa d'idees 
ha sigut coberta <per l'ampulositat de 
la paraula. 

L'extrema senzillesa de l'espanyol 
ha sigut interpretada com tina gran
dios.itat. Jamai en el comerllçament d'un 
acte, en els inicis de una empresa. tro
harcu el menor signe de grandesa. La 
for~a instintiva ha regit sempre l'espa
I~ \'{)l. 

- L'espan.yol no anà a Amèrica per 
provar si al cap cie quatre segles par
laran la ~va llengua seixanta milions 
cI'habitants, n,i hi va anar a cri~tianit
zar. ni a .portar una civilització. Les 
cridcS! del "banderin de entganc'he" 110 

prometien més que el botí i la riquesa 
t'li (JO'S mesos. 

Sota la Inquisició no existia ni del 

religiós. ni voluntat de unificació r li 
gios'«, ni intent de depuració teològica . 
Els actes SÓ IJ m ~s clars que la litera
tura. En tota la història de la Inquisi
ció sura l'afany d'apodera·r-se de les 
ri<jue~es c1eb jueus, clels moros, dels 
jueissants i de totcs les persones ri 
qucs. 

El misticisme espanyol és tot carn; 
110 hi ha en ell n.i una gota de subs
titncia nerviosa. La carn té també la 
seva ploma; un escrit pot ésser pura
mcnt "egetatiu, sensual o intel-lecte. La 
ca rn. ~xprcssió la més alta cie ·la vida 
que fineix en l'individu, és la causa del 
l11i st icisme espanyol. El misticisl11e es
,panyol careix de sentit d'eternitat. 

La l11isüia de l'espan.yol és tan pro
verhial COI11 la seva fanfarroneria de 
riqueses. En cap més llengua del món. 
hi han tantes expressions per a desig
'na r que no s"és .pobre, i cap poble del 
món pot oferir una pobresa tan conti
l1uacla. La riquesa immoble ha sigut 
pcr l'espanyol sempre deg.preciada, tot 
allò que no podia portar damunt seu. 
que ell no podia gastar - forma ma
terial (lel pur individualisme. de la cur
tedat de vista, de la manca de sent;t 
d'eternitat - 110 li mereix cap estima. 
A poclerar-se cie l'or dels americans, la 
riquesa dels jueus, ,la .prooucciÓ de les 
c0'lònies, la suor clel trebal1 d'altri ha 
sigut l'objectiu de les seves activitats. 

Cervells desconeguts per la gimnà
~iél no poden, certament, elaborar irlees, 
.pcrò unes vocals clares, seques i dll
res allargant-les un tPOC, de lluny po
den semblar sonores. La larinx supli
rà el cervell; la parrafada taparà la 
pobresa mental, i pels badocs tot això 
devindrà eloqüència. 

L'espanyol és paradoxal i para·do
xal tot 10 espanyol. Va a Amèrica per 
des'pul!ar-la i Amèrica se ,li torna un 
país que enriqueix a la seva innom
hrahle descendència!. Per a eXJpoliar 
als jueus i als moros provoca una ab
soluta unitat religiosa que el deSllliura 
de le guerres religioses que més tarel 
hi hagué a Europa. La Inquisició im
po sihilitant els estudis teològic i fi·lo
~fs la carn fa de cervell i apareixen 
els mí tics. Posseint tot l'or del món" 
éQ l'hol11e més pobre de la terra. Si 
l'úien't 110 pot escoltar idees (lueda em
hadalit per una xarxa dc paraules. 

En política ,la senzillesa i la parado-
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xa de l'e5'panyol no poden ésser més 
demostratives. L'esperit ünilateral, gue 
és una manifesta,ió de sen,zillcsa, do
mina tota la .política . 

.navant del cas-amcnt de Fellran i 
Isabel, l'espanyol 110 'hi veu més qUC 

d lles corones reunides. Perú desprrs 
tl'oha. amh la seva ¡innata sen.z ille~él, 
que la Natura 'ha procedit molt mala-
mcnt no f cnt que tots els hOl11es de la 
terra no ~ iguiflt espanyols. Per ell -
sempre amh la seva senzí11e!-a - nO 
hi ha res més fàcil que ésser cspanyol. 
J tamhé amb la seva senzillesa no arri
ha a compenclre el pcr què l'altra gent 
ilO vol ésS'Cr espanyola. A Parí s jo vaig 
conèixer un ca5'tellà <lue estava indig
nat 'PeJ"(IU(' els francesos ilO \'olien ell-
raonar eS/panyol. . 

T aquesta terrible senzi'lIcsa és l'ori
gen cie les ,conquistes. L'espanyol sen
zill. curt de v~ista, sense pen,samcnt po
lític, sens idea ci el que era una col~
nia, devé per la seva paradòxica senzI
llesa 'l'home que té més colònies (Icl 
món. 

Consiclerant enemics als pohle~ 
federats pel' l'oposició que mostra
ven en ésser espanyols, acaba per 
devenir entre ells l'hegemonia i el
a~sil11ila, si no tot a -quasi tots. 

L'espanyol 110 ha tingut mai un 
pensamcnt polític, ni cap pensa' 
ment cJ'altra .mena. La història de 
l'intel-lecle e pot escriure sens la 
més lleu col-Iaboració del espanyO!. 
En canvi, una pila de repúhliques 
parlen una llengua que no és filla 
clel pensament. 

Sense pensament polític l'espa
nyol va fer una política. Sense po
lítica, 'l'espanyol va perclre tot un 
món. 

Però tot te fi. La senzillesa i la 
parade>xa han mort per l'espanyol. 
Un diari cie Madrid, tt ABC", ofe
reix una proposició .inaudita als ca
talans, la qual proposició r0111p soh
tadamen t a111 b la traci ició espa
nyola. 

L'espanyol ofereix als catalans 
la independència sense , 'essaJ1lent 
cic sang. Es pot creure això? L'es
panyol que no ha sofert cap scpa
racio que no anés acomp<lnyada cie 
~;lt1g i (oc, que cncara tothom re
C<lrda a propòsit de uba i Filipi
nes la fra e de "el úllimo solc1ado 
y la última peseta", que actualment 
e~ c1essa,gna al Marroc. es pat creu
re que estigui disposa t a rcnunciar 
gratuitament Calalunya? 
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En !)iltologia 1l1ental cs diu quc 
CJuan Ull vclJ canvia Soh',1dament i 
ràp'da la se' a actuació o manera 
'Ie pensar, que la mort no és lIu
n.val1a. 

Però en política es diu també 
que les paraules i els propòsits ex
posats per l'enemic. poques vega
des S("l1 verídics, 

('atalalls, amics meus! Tenir Ics 
armes 110 vol dir haver-ne necessà
riame1lt de fer ús. Però estar armat 
i disposat a morir, si és precís, per 
a defensar uns drets que no caclu
quen, per defensar la llibertat dels 
catalans i de llur pàtria, això pot 
(:S1,C:l' per l'enemic l'argument més 
formidahle per a convertir una 111a
qu itl Vt'] ica estratagema en un desig 
de sencera pacificació. 

Tingueu present, oh, catalans! 
que de la discussió -ens armes so
lament a(alunya n'ha conseguit 
tina sistemàtica sordera a les seves 
demandes, o bé un escarni, una he
fa o un insult. 

D'aquí enclavant, "caríssims" 
ell"l1lics, no hi haurà un sol parla-
11,entari civil; la condició cie mili
tar serà indispensable pels catalans 
que hagin cie tenir tractes amb els 
('~]lanyols. 

Respecte a què la guerra C0111en
t:i o no, depen de que la l'roposició 
separatista cie "A B C" sigui sin
cera, i prompte el posar-la en pràc
tica . 

La nostra arma, és el nostre pro
pi dolor. 

Gandhi. 

----

COMENTARIS 
AFIRMACIONS 

Nosaltre!'i afirmem el nostre dret 
a viurc la pròpia vida nostra. sen e 
limitacions de cap mena; afirmem 
la irreductihilitat del nostre nacio
nalisme, concretant el llostre pen
!i<l1llent en la fórmula per la nació, 
l'estat, organisme propulsor de ses 

ncrgies, forma exterioritzada de la 
seva característica nacional, per la 
<¡ual fou, és i serà. Per a la necessi
tat d'integrar i 1l1atitzar un comú 
denuminador de tot el nostre poble, 
el nacionalisme íntegre, l'Indepen-

dt"ncia Naciol1ill, afirme111 la ohlig-a
ci(') de rcnacionalitzar pregonament 
Ics múltiples ,arietats que , ón la 
gamma d'una cosa essencial, úni
ca el Poble de Catalunya. 

Í.1 er damunt de les qüestions de 
forma, adjectivals, per les quals 
nosaltres també propugnem, afir
mem la superioritat del principi èt
nic, cultural, de óvil'ització, la Na
cionalitat. 

Afirmcm el nostre dret indiscuti
ble, immanent, immediat, a la nos
tra total l1iberació, a la concreció 
definitiva de 'la Pàtria en l'Estat, de 
la Pàtria Catalana, en l'Estat 'a
talà; fórmula màxima per la qual 
no~altres aspirem a tindre ,'ot i 
veu en el concert univenial dels 
pobles. Entenem la nostr.1 Llibertat 
;,:ense limitacions que privin el des
plegament cie ses condicions natu
tals, específiques; rebutgem, per lo 
tant, la teoria del pacte, la fórmula 
federativa, quan significa promis
quïtat entre pobles antípode ' . As
pirem a que l1¡()slra '¡¡ibertat :;.ia il-li
mitada, perquè creiem que els atri
buts exteriurs responen a les mo
dalitats internes del pensament, del 
sentiment i la \olició; i perquè no 
volem fer deixa d'aqucstcs atribu
cions qu'l:: ens caracteritzaran C01\1 

Estat, a influències externes, a in
fluències que no sicll una superació 
de la nostra actual cultura; adme
triem l'arbitratge internacional, 
mes no el pacte federatiu, propici a 
la represa d'un si ' tcma d'as imila
ció, enc que sia exterior, superfi
cial, a la intervenció d'elements es
tranys en el guiatge de les fórmu
les exteriors de nostres condicions 
bàsiques. 

Afirmcm quc erem, SOIl1 i serem, 
contribuint i propugnant per la di
versitat, allunyant-no de tota cul
tura i influència no superior ni nos
tra; volem endinsar-nos en les pre
goneses de la nostra ànima per a 
treure'n les conseqüèniCÏes que em
menaran, enlairaran i faran va lor, 
nacional i universal, cie les específi
ques condicions del nostre pensa-
111 en t. 

Afirmem la \'arietat existida i 
existent, volem ésser nosaltres, vo
lem la recreació de Catalunya COI11 

m;ratge de la se\'a ànima i ente
nem, per lo tant. la necessitat hu
mana de rebutjar tota forma de po
lítica nacional que no sia derivada 

d 'un nacionilli s1l1e íntegre, que :dir
Ini 1:1 superació; de tota norma de 
po:ítlca de dOI1:lci(í, de contrihuci(í, 
d'ajut estatal, com no sia el nostre 
o i'bumà. 

Afirmem que la no tra llibertat 
és substantiva, que no està "incu
lada a la progressió o decaclt'ncia 
d'una altra; els seus plets i le se,'e~ 
conseqüències ilO ens interessen, en 
sem simples espectadors; volem i 
treballem per la nostra total de,;
lliurança fonamentant-nos en un 
egoisme nacional, el mateix que ha 
propulsat les activitats dels altre~ 
nuclis nacionals o híibrids, per a 
sot metre'l1iS a un tutelatge indig
nc d'esclava eixcorquesa. 

A firmem la confiança en nosal
tres ; en els principis lliberals. fills 
cIc la consideració subjectiva de la 
política catalana, per a esventar la 
visió no entelada de la llibertat na
cional, obra comuna de totes le,; 
classes que constitueixen la Pàtria, 
de tots els estaments, de totes les 
divisions, odis i rancúnies del mo
ment. 

Afirmem, per ço mateix, la garan
tia nostrada d'una Catalunya lliure 
i JJiberal, sense importar-nos ac
tualment l'obra partidista de sec
tor, de classe, que creiem, amb tot, 
afirmativa i necessària, per una obra 
general, de tots i per a tots: l'Es
tat Català. 

AfirJ1lem la necessitat d'un sen
tit nacional, director del nostre pen
sament cap a una plenitud prope
ra, en tots els partits, en tots els 
estaments, en les conjuncions di
verse ' d'obrers, en el comerç, in
dústria, art, literatura, etc., que 
dongui el resultat afirmatiu d'una 
Catalunya plena, això és la nostra 
consideració; lluny de nosaltres tot 
acte d'afavoriment dels uns en per
judici d'altres; trehallem, com sua
ra c1eiem, en la renacionalització de 
Catalunya, en fer de la seva Lliber
tat substància, causa, tot i servant 
el caire particular de la llostra vi
sió de la Catalunya de clemà i pro
pugnant per a aquesta. 

Afirmem elel llostre nacionalisme 
un digne coronament. cimall de to
tes les aspiracions, camí dreturer 
vers la su peració de la personali
tat actual de Catalunya: l'Estat. 
Català; plasmació definitiva de les 
energies latents ell la m,a, dels lIlil 
aspectes i caires del seu viure, 01'-
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gallislnc sl1'periur als partits i als 
esta111ent s que concrclarà la noslra 
alir1llaciú de \' ida pròpia i lixarà la 
pulític:1 dil igent dl' la Catalunya de 
dem:'L. 

Les pàtrie~ no són n:lcions, fin s 

que :lrri ben :l ésser una plenitud 

viventa; 

Heu 's aquí com les pàtries arri

Lel1 a nacions. 

Heu's aquí la difel'enciació del 

fet orgànic, sense perfecció ni tran s

cendència social. Però quan la Pà

tria esdevé Nació, quan té cons

ciència perfecta del seu voler o co

neix la seva vàlua, quan ha perfec

cionnt totes les seves activi tats i 

cerca els mitjans d'adquirir aques

ta personalitat, LLAVORS LA 

PATRIA SENT NECESSITA T 

DE PROGRESSAR UN P O C 

MES l LLAVORS TE NECES

SITAT D'EXISTIR A L MON I 

ESDEVE E ST AT. 

Dr. M artí i Julià 

Lletres obreres 
Amic H,: Tots els companys 

que simpatitzem amb la call:-;<t de 
la llibertat de la l1o~tra Pàtria i es
tem dis'posats a complir amb d ·deu-

, re immediat de trehall ar decidida
ment i orgu llosa per al reconeixe-
11Ient (l es]>andimcllt de h lIe1lgua 
catalana dintre de les organitza
('ions sindicals, seguint els rao
llaments iJue t'expusava (,Jl la me
va lletra anterior, - és necessari 
<¡ue posem t()t~eguit mans a l'obra, 
duent a la realitat les nostres as
piracions, Ja vareig dir-te qu c pen
sar amb el triomf inl1Hec!ial, ho re 
pulo ulla in (antivolesa. Cal aconlen
tar-llOS, cloncs, amb el pctil goig 
c!{' les modestes vi ·tòrics parcials i 
procur:u que aqueixes si en fre 
r¡iicnts i In més sòlides possible. Ell 
una paraula, 110 podem U I aq ueix 
cas concrct <kíxar d'{'f;scr oport ll
nistes. 

Així, m'a treveixo a exposar- te un 
senzi ll pla de combat q ue t u i e ls 
altres companys q ue si mpa t itzi n en 
l'ohra <le recobramen t de la n os tra 
persu na li ta t nac ional podreu a m
pliar, si ho estim eu necessar i, p ere> 
que lots p legats devem començar 
a posar en p ràclica des d 'ara m a
teix. 

Es ci 'u na [acili ta t encantado ra . 
Produir-nos, manifesta r-nos sem
pre en la noslra amada paraula ca
lalana en totes les nos tres activi
tats socia]'" tIres Illés. Te sembl a 
poca cosa? Veu ràs la trasüendén
cia del fet; Ja importàn cia i ex ten
~iú q ne asso lirà a 110 t ri ga r molt 
de temps. 

Tu, jo, atluell i aquell a ltre, h em 
ocupat més d' una vegada càrregs 
ell les directives de les ll os t res or
ganitzacio ns. U nes vegades h o h em 
considerat ún icam ent com una cà
rrega faeligosa i forçada ; altres, ' e!s 
hem desempenyat ben gojosos. Pe
rò !lo mai h em volgu t o he m pe n
sat en caminar sortit~t de les rode
re:; seculars, en trencar e ls m otll os 
consagrats. Actu ant de secret a ri s, 
de comptables, de p resident s, en 
llengua forastera, - fent-li, és cla r , 
un flac servei, - h em r eJactat les 
ac les, les comunicac i on~ , circu 
lars, man ifests ; si hem p retès tra
metre les nostres idees, informar 
una tàctica determinada en un co n
flicle qualsevol des de les pla nes 
de la nostra prem sa, en espan yol 
"vulgaris" h em redac tat l'arti clet 
dirigit a ls nos t res compa nys, cata
lans com nosa ltres m a teixos , 
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alt iva i n ohl e. 
J o t'as~eguro, ca l' a mi ", qu e des 

del moment que un nou comès enl 
sigui encarregal pels I)\eu s C0111 -

pan ys, to t e ll serà aco mplit en e l 
n os tre idi om a ; i d evem recomanar 
a to ts els a mi cs qu e es tro bin en 
p<t rell cas qu e e n ca ta là parl in i es 
dirige ix in a to t s e ls a fili a ts. A ctes , 
ma nifes ts, procla mes , a rti c les, co
muni cats, senzill es ll etres, r ebuts. 
en l1 0s tra cara i dolça ll engua c1 ev~ \l1 
e~c rillre' l s; e n 1l 0s lre idio ma esc rtt s 
elevem exig ir-los ! 

Es poss ihl e que qui scui1 m a l in
ten cio na t "badoc" ens retregui el 
" po tin " periodí s tic: l'idi oma oli: 
c ial del o breri sm e ca l qu e s igUI 
aquell que 110 va acompanyat i nO 
és defensa t p er baionetes. P erò l'ex
peri ència ru ssa l'h a condemnat al 
r idícul. 

No ; el nos t re idioma que e l g uar
clin ta lltes ba ionetes co m sig'uill 
necessàries , m entre s ig uin r ep re
se n t<tc iú de la ] lI s tícia i de la Dig
nita t huma ne' , 

l s i l'exèrc it de Catalunya no ho 
f os, maleït sigui! 

A. 

ta societat 'il1ternaàonal prc-
7¡jsta pel Socialisme té per ba~ 

se les nacions singulars; posadeJ 
en una relació d'hannóllica coor
dinació. 

Cintcr/¡acionalisme proletari 
1'lO es cOllfó1/ alllb el cosmopoli~ 
tisme anarquit:::ant dels primers DOllCS bé ; tot a ixò per mi ja és 

h istpria 'vell a i ob lidada ; vergo
nya que cm dol es menta r, Es tam 
bé arr ibada l'hora de q ue com j o 
els altres companys sen ti n el g r eu-

. soc,ialistes. Resulta u,n .desenrllt~ 

Ile més complet l'independència 
i la. sobirania de les 1Iacio1ls II(/ ~ 

lwrals. je comès ·contra la nostra Pàtria, i 
de que procu rem to ts d 'ací en avant , 
fer-nos dignes d ~ E ll a i dels ll us tres 
compatr icis. 

Som, sense du h te, m o lts m és 
. dels que ens pensem els patriotes 

que en el s i de les organitzaci ons 
si nc1icals, professant cada t\ llurs 
ideologies socials par ti cul ar s, llui 
tem per la emaocipació p role
tària, i entenc qu e és l'hora propí 
cia per a m a nifes ta r -nos a mb t o la 
Ja claretal de la nostra à nim a, sen
se disfresses -de cap me na que oh s
cL1reixin e l nostre pensament i 'les 
carac terísl iqu es de la nostra r aça 

S1tposant a totes les I/aciolls 
lliures dc tota coacció extema i 
mestresses de si 11'tateix es l'illter~ 
nacionalisme jJroleta1'i consistei% 
en aqt-tests pobles i aquestes lIa
cians) protegides pe?' l' acord re~ 
cíproc cOJ/tra tota possible in~ 
fracció de la seva 11ldepclldèllci(1 
o ,...f.lIton01nia 

ARTUR LABRID.4 

(" La Conflayra:::lOne europea 
e il socialismo"), Roma} 1915. 



L'ESTA'!, CA'tALA 

DIVISA 

J .' estel n'u n esguard 

i e l d' un a senyera 

la guerra i l'amar: 

la sal de la terra. 

A l llavi u na flor 

i l'espasa ferma. 

Catalunya pot 
sense 

• 
VIUre 

Espanya 
Responent a l'e te rn.a tesi de que indubtablement corrol>üraran 

persones entc,;es en aque,;ts afer,;. 
<Jue si les c()t11J>all) ics dt :--Ja\ ega
ciú <jue l"c ... tat espanyol :-uln el1l'io
n<l pe n [u(' ... en eixin regularmcnt 
les vies de na\ cgaClú <I l"\11l('rica. 
ho fe ssin més ., regularmcn t" l'ex
portaciú aug'mclltaria encara cn \ ':1-

ris milions. 
Per altra part, si el' n os tres fa

bricants cuidant a l'ensems la Re\ a 
manl1 factura. hi ajunten la dig-nitat 
pr()fe,~i{)nal que totho111 té de te
nir amb el patri()ti~llle, procuressin 
pu ... ar les "eves fàhriques al ni\"Cll 
del s darrers avenços de l'enginye
ria. indubtablement podrien prD-
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duir 1I1('S, millur i cn mr:s franl':\ 
ClIllljlct,"ncia a1l11l els jlrudnct\lrs 
c,.;trang-er,.;. i sj en aixI) hi ajt1lltcs
,.;ill tina franca cohes:;iú amb l"ohn'r. 
lWlh urant ]>()~ar 10 tall1)¡L' socÏnI-
1I1('nt a l'alçada de les Jllodernes 
cDrrclIb ,;ociolúgiques que s'han 
ahrandat per J"Llni\"ers, i ell e:; me
reix, tenim la ,;~gt1relat que la prD
dl1cei(') <Iugl1ll'lItar;a. i li seria po~si

hIl' H'ndre mé:, barat. arrihant ai
xí a triplicar les rendes del mercat 
:Ul1el icà, ]>('g"I1CIl(-S(' riure molt h(· 
de l'orli que nostra Ilihenat pugui 
produir al comprador (',;panyol. 

¡\ ixò de posar le s fàbriques al 
ni\'e ll l1l(l(!Prn i de cOllsiderar a 
l"o\)rer CO\1l cosa humana. és neces
sari fer-ho com més prompte mi
l1(1r. dOIlCs si ara no ho fan ells 
de grat, més tard, L'ESTAT <: \ -
1'.\LA. que ilO tardarà a consti
tuir-se. els hi obligarà o potser ho 
¡alit pel ~et1 compte. 

hon espanyol i de Illa 1 català 
dOlles amhdós hel11 empleat fins ara 
idèn tiques raons per com ha t re el 
nacionalisme - de qui' Catalunya 
~l() pot "iure separada d'Espanya 
Ja q u e la pèrdua del mercat espa
nyol, seria fatal per la nostra in
dú s t r ia, ens h;1\'em proposat demos
t rar ahastament i d'una volta per 
Se1l1pre que nostra indústria pot 
vi u re sens aquest . mercat d'una im
Portància il-lusoria. Per tant h em 
compulsat' estadístiques i docu 
Illents que ens han permès portar 
a cap unes estadístiques generals 
cic l'exportació i renda catalana sols 
Cn el ram de teixits i estampats 
des del juliol de l'ally 1921 al jUll)' 
cic 1922. Abans cI'exposar al poble 
aqu es ta estadística, devem fer 
CO ns t a r q u e Ri en e lla hi haguessim 
Vo lgut fer constar ¡'import. de les 
cxportacions d'altres indústries 
C<ltalanes, com són les des tileries, 
~es rIc vins axampanyats i cDuenh 
I qu iscu lles altres que ara 110 recor
(Icm . l'i1llportàneia del mercat es
!)<tllyol per atal unya seria encara 
Illolt tné~ red uïda, i permeti-se'ns 
Tel1l erciar a certs socis del Foment 
tlcl Treba ll Nacional de I ~arcelona 
Per l'ajut que ells han prestat ell 
les nostres recerques. 

EXPORTACIÚ FABRIL CATALANA, 1921-22 

La present estadística ens de
n~o '(ra, don.cs, que la renda a l' mé
tlca Llatina es quasi hé tant im 
pOrtant com a la penín 'ula ibèrica 
1 (:n certs moments inclús l'a ven
ta tge, trohant-nos que en els l11e"( ' ... 

de setemhre-octubre d' 1921, l'a
\,entatge en més de 4.000.000 de 
llCSsetes. i en!:> permetem dir, cosa 

Interior Penlnsula _ Amèriques 

t 9 Z 1.- Juliol-Agost 2.H7 ~ :12,>.1 R !) .r¡:l8.f)E?3:i (i.4!r·l.!i27 -
Setembre-Octubl' '. Ui t 2 821.:l2 (i .1l5.40!112 1(1 :l2K (j(!2 :\7 
Novembre-Oesemlll·{". :¡.<l14 ;)72.18 7 :>4ñ.832- 8 ;,:~~).< li 2 -

1922.-(;ener-Febrcr :t;)( Ii .<;1 f).t7 8.93rí.mOli7 7.8\12.127.\12 
Març-Abril 4.:l2.-). 114.;lt> f) ~72.t()8 3:) (j.!)K7 4:\i .2·1 
Maig-Juny. !l.K91 512.:l;) 7 682.ll27 15 ~'.4ï2 321.71 

1 !1.2:no23.!íH 4f>.ti8!).:mUj I l,j (j[)().[)2H 27 

•••••••••••••••••••• •••••••••••••• ••••• 
JAI cOJ/lribllció dc .f/llcrra qlle 

els a{ ('Illa lIyS f crCl1 parla r a /?c\{ 

gica il1lporto'('ll 40 .II/iliol/s de 

frallcs 1IIClI.W(//s. 

lispall'J!a cobra de Ca 1011111: .... 0 , 

• Oli la poMllciú és Ires ,(1(,!Jl1des 
/l/és petita gite {a de Bèlgica, 34 

7IIiliOl/S dl' j>CSSCI1'S rada 1I1CS, i 
a{/I/ell:"s 7 1I1i{iollS per propil/cs 
als clI/p/cals. 

nspallyll lraela i lla Iraclal 

sem pre (/ Cala/linya 110 JI1 CO/II 

1I11a ('010 11 iu, SI/IV COlli I/li IJlIís 
'l'C¡¡Ç1Il ocupat de 1101/. 

• 
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6 L'ESTAT CAT ALA 
========================================~==============~~ 

ESTAT • CATALA, 
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 

Envers l'Estat Català 
Per a que els catalans er.camin,em 

nostres cSiforços amb fermesa i èxit 
cap a la prOll11pte implantació del Es
lat Català, és idispensable que no 

obiidem que tractant-se d'una obra de 
cadcter nacional, no pot ésser la ban
dera d'ul1J partit, per fort i ,poderós 
qu'e sigui, sino -que és una obra a la 
que !han de contribuir-hi tots els idea
ris que tinguin per principi fonamen
tal la complerta [Iibertat de la Nació 
Catalana. 

I això es compren fàcilment, donc5' 
si Catalunya fos avui una nació cons
tituïcla amb plena sobirania, 'actua
rien, com a tot arreu, partits que de
fensarien totes les opinions .cIel pen
sament humà. Essent això una verita't 
indiscutible, hem d'acceptar que han 
cie concorrer a la reconquesta de nos
tra lIi'bertwt tata mena d'ideals, i d'una 
manera especia1 a ICaJtalunya, on 
per raó de S011l ,peculiar caràcter, són 
dí fkíl,s, Si~lQ imp(JIssibles, les g'ratJIS 
c01Tcentracion,s dintre criteris tancats 
cn una uniformitat doctrinal. 

Per aquest motiu, és de precisió que 
tots els catalans, pensinl cQom pensin 
en qualsevol dels mÍ'l problemes que 
clivi.deixen, 1'11 u ma !lÍ'ta t, tenfn¡t, com 
han de tenir, desig de 'llibertat i in
dependència, pGsinJ SGn esforç a la fei
na preparatòria per a la implantació 
del Estat Català, sense {lUC això vulgui 
dir que ni .per un, moment !hagin de de> 

xa.r ses idec\ ni rcnunciar 'per res als 
SC Ll S trehalls de propaga nl<'la i s i'l s l'S 
poss ible d'implantació. 

l a n'al s que ja tenim sumades nos
tres forces a la més noble ,cie les cau
sos, qualsevol que sigui nostra tllan,e
ra de pensar, hem de rebre sempre 
amb bGna vo,!ul1'tat a tots els germans 
de l àtria que s'ajuntin a nos[.re mo
viment, per més que damunt les. qua
tre barres ,de nostra nacio.nal enseny~, 
hi ostent in ds atributs d'un ideal de
terminat. P er a nosaltres ha d'ésser 
una s:taisfacció veure acoblats a nostre 
entorn a tots els icleads que tenen, vi
cia dintre nostra nacionalitat, des dels 
més tradicionals als que representen 
els més moderns símbols del pensa
ment humà. 

Si sabem s,eguír aqueMs principis, 
nostra via serà planera. nostra feina 
1110. tindrà res de pesada, i aviat ,s'erà 
una realitat el 'Pen ament de l'inobli
dahle J. Narcís Roca, en la carta lle
gida l'any 1885 ,en el meeting celebr~t 
aL Teatre de Novetats per iniciativa de! 
antic "Centre Català": "Les barres de 
Catalunya sobre Les portes, dels cor¡,
slIl ats i de les embaixac1es." 

-_.-:...-=. 

Són grans les pàtries segQns la 

cali tat del amQr que elles inspiren. 

Mira si és gran la nostra, que l'a
mor que ens inspira és un dret: 
per ço. ho demanem i ho exigim. 

Mira si la vostra és petita que l'a

mor que ens inspira és un deure : 
per ço necessiten imposar-IQ. 

F. Pujolà i Vallès 

El soldat que espera ... 
Oh com flameja el neguit! 
Com brunz la sang, arclenta, din 

tre les venes, delirant per esclatar! 
Oh sang ! vi de l'es,perit! fortale

sa i llum del cos! foc de l'icleal! Vi
bra més fort encara, encomanant 
al pensament la teva sentor brava, 
Així, e nfhora magna, tindràs més 
fúria per dur aquest cos abrandat, 

(I més cmpcnta, per c ixir c!l ll ;'t (,lcl 
cshoranc fatídic o. cic \'CS<[t1I!lÇ 
1110rtal i com una escopi nada, e5-
quitxant al rostre odi()::;, (lll C dc
tentà nostra llibertat ... 

h volg ud a llibertat 1... bé tarde:'> 
prou a venir! Serà perquè arribis 
més glo.riosa? Tota tina Pàlria t'es
pera, ' tot Ull poble l'aclama , tola 
una terra que fretura el teu he:,. 
feconcl de vicia i p'lenilttd ... 

Però ai! que veig botxins qUC 

l'escarneixen; són els mateixos d<' 
nosaldes ... j mal eïts! 

L'ensenya barrada s'ha alçat ja 
clamorosa, aplegant l'exèrcit de la 
Pàtria, tots els seus fill s van arren
gleral1Jt-se ardits entorn d'e1la; no . 
mancarà ningú, tothom, scns di ~
tinció d'esta ments, penc1rà part a 
la creuada; fin s els covar d::; i els 
traidors ocuparan son l1 oc, les pri
meres i últimes fosses, s'obriràn 
per ells ... 

I les muntanyes i les plan'úries 
s'o.mpliran de brau"!> guerrers de la 
Pàtria ... 

l cada comhat ".erà una pas~a a 
la victòria definitiva, ' que foragita
rà per sempre més a l'odiós ene
mic, cap allà als seus cataus triS
tos i miserables ... 

I després, la primera paraula 
pels caiguts vencedors, els anòn imS 
segelladors de la v ictòria, que na 
hauràn mort, no , vivents clins l'e
ternitat de la raça heroica i digna. 
per ell s redimida ... 

1 Catalunya lliure, serà plena I 

gran, seguint la nova ruta brillant. 
triom'faclora ... 

Sigues ben bé tu! Tu i no un al

tre! Tu mateix! Fes-te la llei! Si

gues una vQluntat, un poder, ull 

destí. Veieu el manament de la Na
ció als fills de l'època. Per la lliber
tat de cadascú espera la Nació as

solir la llibertat col-lectiva. De ma
nera que enganya als altres, aquell 
sofista que desprecia la Nació, cor11 

a forma arcaica de vida. 

Didac Ruiz. 

De "La Dictadura Espiritual de 
Catalunya" . 



L'ESTAT CATALA· 

SECCiÓ OFICIAL 
ACL1\H.A CIO 

11an vingu t an aquesta oficina 

d'organització cie L'ESTAT CA

TALA , un grau nombre de cartes 

quc (an rcEcrència al manifest dels' 

C. S. .. que els patriotes de Cuba 
iniciarcn. 

. \graint amb tota l'ànima aqucs

tes valuoses adhessiol1 s. devem fer 

t'on :-; tar que es publicaren en 

aques tes planes, per ex terioritzar 

l'obra fondament patriòtica del :-; 

llostres german s de Ja lliure Repú 

blica cie tiba i que trobem excel

lel! t l'idea 'd'aquesta organ ització 

que han iniciat, de la que en c1e

Ritgem un {eliç èxit i que dongui 

valuosos fruits , en bé de la '¡¡¡bertat 

de Catalunya. 

Però, també devem fer cons tar. 

que ,fin,s avui, no és possible dur 

a terme altra organització que la 

quc aquesta oficina du a cap; or

ganització en la que s'hi va treba

llant, i que de moment es pot dir 

que és Ull veritable èxit patriòtic. 

L'organització nos tra, organit

zació cie l¿¡ Catalunya interna , està 

el 'acord COI11 plctaJllcnt i cooperarà 

a la tasca redemptora del s nacio

nalistes catalans que realitzen cie 

Cuna estant. 
Queda cloncs ben clar, que els 

catalans fora de Catalunya poden 

enviar la seva ac1hessió al "Catalu

nya" Grop Nacionalis ta Radical, 

F .. S. IIechevarria Baja, S, Santia

go de Cuba. 
Fem avinent a tots el s patriotes 

que tinguin fe en els treballs d'or

ganització que es realitzen. Les im

paciències duen inevitablement al 

fracàs. Avui podem assegurar que 

la fein a que s'jn,icia és un èxit gran

diós. 
Cada dia són més els catalans, 

que s'ofereixen per la causa allibe

radora. 

T pIà a realitzar està perfecta

ment coordinat i és assimilable a 
l'incipient acció nacional cue es du 

a cap. 

~ .................................... . 
Mot d'ordre 

CAMBIAR UN COMISSARI 

~ILITAR PER UN COMISSA

~I CIVIL EN PLENA GUERRA, 

Es UN COMPLERT RECONEI

){EMENT DE QUE CONTINUA 

t.A MAI ESTRONCADA HIS

'l'ORlA DE DERROTES. 

ES HORA DE TREVALL. 

SPHINX 

Responsabilitats 
Ara com ara, els espanyols estan 

tots enqueferats volguent esbrinar 
quins són els responsahles de la 
desfeta ci' Annual. Encara que nos
altres som en tot i per tot partida
ri s de Ja més completa Justícia, no 
creiem que tot això passi d'ésser 
una cie les tantes comèdies de que 
es tà plena l'Història d'Espanya. In
terinament el govern va caure, per 
a que les actual s Corts 110 pogues
s in fer res i le vinentes d'aquí vuit 
() deu mesos ja es taràn reunide~ per 
a tornar a fer discursos parlant cic 
les responsabilitats del Marroc; pe-
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rò sense que en resulti cap respon
sahle definitiu. De saber qui és. ja 
ho sap tothom, fin s el diputat socia
li sta per Bilbao, però com el sistema 
grec, Jllai ha sigut moda a E spa
nya, no hi ha cap por de que ningú, 
més (lue els desgraciats màrtirs del 
imperialisme espanyol , paguin les 
culpes del s seus directors. 

De responsabilitats sense aques
tes, n'hi ha encara de pitjors: les 
injustícies de que ha sigut objecte 
el jovent català en terres africanes 
i la repress ió crudel i innoble de 
que darrerament han sigut víctimes 
el s nucli s industrials de CatalU1'~ya, 
són fets que tenen els responsables 
ben determinats, i d'aquesta matei 
xa darrera que no té exemple. ni 
el1,tre les matances armènies, ni en
tres les barbaritats dels zari stes , 
aquells espanyols que tan criden, ni 
se'n preocupen ni en parlen , amb 
tot que ningú ignora que són es
panyols llurs organitzadors, direc
tors i autors. 

La Història cI'Espanya està ple-
na de crims de tota mena : la cro
nologia dels seus reis compta a dot
zenes d'exemplars gens recomana
bles: la imperialització d'Amèrica 
és la vergonya més gran que re
gistren les cròniques humanes. No 
obstant això, a no ésser algún inno
cent, mai ningú ha pagat responsa
bilitats cie cap mena. 

La reina Isahel la Catòlica enlai
racla a la categoria de símbol d'una 
raça, és un veritable símbol després 
cie con,eguts els trades que sofrí ~a 

13eltraneja. 
No espereu doncs que Espanya 

destrii responsables i menys enca
ra que els hi apliqui Justícia. Això 
no és possible que vingui dels go
vernants, perquè la podridura és 
general: tampoc pot venir clel po
ble, perque en Ull Estat policíae i 
militarista, ci poble ';0 és res. 

Les responsahilitats les va apli
car Cuba conquerint sa indepen
ciència. 

Es a<[ues t l'únic camí. de I\iurar
nos, per sempre més, de les vergo
nyes que ens deshonren. 
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Es cosa relativa i fàcil fer grans 

esforços i sacrificis sota una tensió 

suprema d'una gran crisi. 

En els temps fàcils de la pau, 

quan la guerra i els sofriments, les 

lluites i la glòria eren llunyanes, 

els patriotes aprofitaren el temps, 

sacrificaren les hores sens objecte, 

no sols en l'exercici, sinó en les 

pràctiques i en l'estudi de l'art de 

la guerra. Avui, aquests patriotes, 

són ja incorporats i segons la va-

. liosa opinió de generals eminents, 

aqu~stes divisions han justificat 

plenament els seus títols per a des
empcnyar el paper que se'ls hi as

signi, en la defensa nacional o en 

les primeres línies de la batalla. 

Lord E. H. Asquith 

Parlmucnt a Cardiff, octubre 

dc 1S1~4. 

Per L'Estat Catala 
D<:ia 'suara EJJ J() ~ <:p Pla, que era 

IH·ccs.:tri cr{'élr a Catallmya, per da11lltllt 

dels càlculs esté'r1í,stiu; i tecnicistes. 
1I1~a slIJ)cració ckl nQstre sentil11cl1l11¡él

CiUJ1él'l. que era necessari l'rCiLI" una 
l JaSl.~i<Í. (Jue abrandi a lots el s 'cata

kms ell els principis nacion,alisle~; ço 

mateix deia En Rovira i Virgili en 
l:lIa rèplica a En C;ahriel Alomar so
bre l'intensitat del nostre sentimenl 
l1a~:ional. ço mateix és el principi per 

~l fi llal nosal I res propugnem. 

Cal. ralalans, (lUC. per damullt de 
tt¡ ta llei cI'accidentls, proclamem la nos

tra fé en una clt1gl11a. ql1e'l1s uneixi a 

tds per da III l\l1lt de ]r,l diversitat de 
parers: la Independència de la Pà
tria. 

Vosaltres, lots aquens Cjui us sentiu 

plellamcnt Gltal<ll1s. que cOIl11>rcgncL1 . 
Iltlcionalís.tir;1I11ent parlal1lt, ell els nos
tres idea'ls, vosaltrcs (¡ue pot ésser per
t:lllyCLt a divers>Ïtat cie nl1c1i~, d'asso
c:aciQn,s, cie ('["iteris li i \',ergents entre 

~ í. l'al que coopereu a una obra a tots 

l 'l/mUlla: L'Estat Català. cal que amIl 

tuts els prejudicis de clas~c, amh tots 

cls niteós diferents amh que JlogtH'l1 

lllatitzar l'I vostre JJacúmalisme, inte

greu els rengles comU1l S cie l'exòrcit 

d~ la Pàtria. car llU duplcJl1 en vostra 

ferll1:t aclitucl de nacionalis.ta ill,trans)

gent i, Ja Ipàtria i el seu orgue, l'Es
tal Català. fòrmula d'tmifil:élció de 10-

tc~: les vOSJtres f mecs, dcu ésser f illa de 

les aportacjoJ1.' culturals de tots nOS
altres. 

Cal tIt1C aqlH!s.ts Iluclis fixin l'acti
tud, principalment el;; polítics, davant 
Espanya i ,davant >Catalunya; un.t 'c

j);Jració eSlperitual anli existeÍlx entre 

-L'ESTAT CATALA 

una I altra unitat; cal, doncs, un se
p~,ral11cJlt el1tre els col-lahoraciol1 i ste~ 

a \lna política gell,eral espanyola. i cl~ 
qll(' rcrolleixen la l1e~:es:;ila~ d'Ull or
gal1 i ~l11e representatiu de tots i diri
gent del n(~stre dogma, d'ull' criteri pa

triútic l1aciul1~d. oposat a tata furça cn

front de la nosolra. 
Si Ull pli'n't de contacte ens uneix a 

tots els catalans, la neccssi,tat de la 
Uihertac1 Nacional, cal propugnar per 

a crear órgans adequats a: aquestes 
a S'j) i raciolls; tot mo vimenl deu ti n,d re . 
convergint-hi necC'ssàriament Jler a la 

seva proplll~ió. aquest órgan cie quc 

suara parlaven; Ull criteri nacionalis
ta indcpcn,clcntiSlta, fem aquesta das
si f¡l'ació <lavaJlt certes. teoritza~:i1Jis quc 
retornem, després d'afirmacions pura

ment naciol1alilsl.es, a e1cqu1Jraciol1s 

acol1lodatícies, cal cbmal1lar-l0 Iper a 
quc. cn tot ço que 110 sia cartl, dcls 
seus principis pollítics, en fwixi deixa a 
ulla iJJstitució 'supera dora j representa

tiva dc les, f2rces nal:iona!s catalanes: 
J".Gslat Català. 

••••••••••••••••••• 
Català: Si et sents prou patriota 

i prou home, envia t'adhesió per eS
crit, amb ton nom, cognoms i pro

fessió, al Secretariat d'organitza

ció, Sant Honoart, 7, pral; Barce

lona. 

-
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Sortirà qu inze nal 

Suscripció'" 8 Catalunya 3 pessetes semestre 

S'adm~ten donatius per a estendre nombres francs 

Anlonl Lopez, Impressor, 0101,8. Barcelona 
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