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Per la França 
Catalunya~ fins pensant :amb 

ella mateixa, no pot ésser sorda 
a les commocions de la vell (1 
Europa. 

I el Nacionalisme Català, dCl! 

intervindre en la polèmica inter
nacional, sempre en aquell sen
tit que sigui contrari al poder 
que detenta el voler lIiberatiu 
de la Pàtria. 

I si aquest sentit s'escau PI ('- . 
cisa ment en una pregona sir..
patia com la que sempre França 
ha inspirat a Catalunya esdevé 
ja un doble motiu de gran efi
càcit1 . 

Catalunya ja té contrets sa
crificis per la causa de França . 
Quan Catalunya ha ~lnat contrél 
França, ha sigut una Catalunya 
desnacionalitzada, una Catalu
nya espanyola. Quan Catalunya 
s'ha rebelat contra Espnnyél; 
q1lim C-Jtalunya s'ha sentit pos
~cssiol1élda del seu valer nacio
nal, ha mirat a FrançA; en de 
manda d'una ajuda eficaç. 

Si Catalunya ha rebut greu
ges de França, no ha sigut del 
poble franl ès, ha ~igut de les 

dinasties de· França. En canvi 
Castella, eregida en directora 
de les terres hi :-pàniques, hi) 
Jgreujat Catalunya sempre de~ 

del rei fins l'últim vasal!. 
Per això en aquestes hore!-

una mica plenes d'engúnia eñ 
que la pau del món sembléJ so
traguejar-sè novament i les es
pases de l'imperial Germànl I 

tornen a desenvélinéir-se ES· 
T AT CATAL A es fa ressò de 
la voluntat d'éJque4\s herois ca 
talans que en la gran guerra 
donaren la seva sang per la 
causa de la Fransa eterna i 
uneix el seu clam junt amb 
Aquells voluntaris de N ord
Amèrica, qui per boca del co
ronel Owsley han dit la seva 
paraula d'adhe&ió. 

El nostre · nacionalisme no és 
certament un feixisme, ni som 
uns ( camelots du roi». Ps anti
imperialista i fondament demo · 
cràtic. Pugnem igualment per 
la llibertat de la Nació, com 
per la llibertat dels homes de la 
r\'ació. I per això no podem so
lidaritzar-nos amb un Estat que 

ha detentat llibertats de poblf's, 
que els ha anorreat bàrbara
ment j ha volgut inondar ~d~ 
sang els camps de les nnciOI Js 
llatines , ara i sempre lligades 
per raons naturals ü la vida de 
Catalunya. I si l'opinió genernl 
a CatalunYA fos encara favora
ble a l'Alemanya - que no ho 
és - nosaltres com a homes dig:
lles ens rebelar{em contra "Ia 
raça que assassinà Liebknecht i 
~osa l. uxemburg. 

Contraris a l'acció frances " 
sols ho poden ésser aquests es
claus, que des de la Casa del 
Poble de Madrid combaten en 
nom de la dignitat proletària et 
nacionalisme català i l'acció de
fensiva de França a la conca del 
Rullr. 

Són esclaus de raça i per això 
la seva psicologia s'avé més per 
l'Alemanya, espill de totes les 
csc lavituts, que 110 per frança 
mare de totes Ics democràcies. 

Ja ho sabeu, patriotes. Per la 
França la llostra voluntat i el 
llostre esforç. El Nacionalisme 
Català és ja avui prou fort i po-



tent per a aixecar el seu clam 
de justícia per Ics capitalitats de 
Europ¡1. Si alguna fa l'I sort a la 
llostra veu, ilO !:ò'afehlirà el nél
cionalislllc, ni \I1orirú pas. MCI:
tn'tant diel11 la nostra paraula, 
d'acord Hl11h la nm,tra conciència 

= 

i per la nostra conveniència. I la 
llostra paraula és cxactamcnt 
igual a la del coronel Owsley: 
~i ens "cicm obligats a ar/op
tar un p'l1rlit, adopta rem 
aquell que actoptàrem dura llt 
la guerra. 
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Col·laboració a un estudi 
sobre sports de muntanya 

((jpv ;,l~ (k 11 Nei' lIt ,llili/ ,tire S/,orlive - PalÍs, 1<)24) 

Si en algun jorn C'atalull)a L~ \'~t1 
clllp<,:<a a !lila guerra de lliberaci('., 
Hl'atf) ¡ot'!' l' lIeJa\ al1t Ics ordres que 
cn J:l11ill llei g cap!'> del c1l111all.aII1'~ l1t, 
:tut( 'I' ;\Z;¡t s , !Je1'(', nt'c <¡ue pel lt10de 
d '~~sl'r 110S\ re. !>erà més eficaç la 
IllIita dt' guerrilla i t'111\¡(J~cada, uc 
:¡';lltcia, SOl'pre~a i audàcia. que 
lal1l~ 1,\111 . re,,1I1tat~ tllÍna, 

I.a priJpia illiciati\'a :-;er:\ factur 
i1llpU1"tal1tí~sil11; aixil1lateix la !llu 

"ililat li energia, pen') arribarit a és~t'r 
d('cissil1 aquesl [airlor si ~'aut.:'ll1enla 

la flll'l,;a ('l/nlhalel11 dels \'()It111tari ~ . 
'll 'tjanl<.;anl algun!'> l'om i ,,-'ll1enls 
de [ortiflcacicí de Call1pall) a. mines. 
,,¡'stacles, elestmcciol1s i sobre tol 
\'firúria dl'l tir. 

Es de veure quc a mida que {'I 
l'l'cohrament de Catal11nya fa via, 
hi ha qui es preocupa d~ls estudis 
tcf erents a qüestions militars. de 
111()(k q11C 110\ tracla aquí . elc donar 
il1 "trl1l'cions als quins tenl'nque 
f(\l'Il1ar demà llostre!; trope~, :,'11(' 

~('n7.illarnent de donar una resposta 
"pràl'tÍl'a" a la campanya el'odi ele 
la prc1llp'a de l'Estat opressor, 

l'l'l'anti sols dedicarem Ulles pa
"aules a la fortificació de campanya; 
plltser més endavant. si la call1J1a-
11\'a ('1I11til1t1a hi tornarem 11lés ex 
tCI1.;a1l1('l1t (ocant la major part dcl~ 
punts es~el1cials de la llostra futu
I a guerra cic l'Ehre i del Segre, 

Servei de campanya 

Fortificació lleugera: t·" q uabe
\l1lla <!isposiri(') <!·e11.'in.\'eria. dcs· 

tilla<!,L a augl11t:n\ar d poder de 
ruminI( de Ics tropes sobre el camp 
ric balalla. o a ocultar-Ie~ o d·isi1llu
lar--Ics, 

La situació de les trinxeres: es
tà afectada: a) per la línia gel1eral 
que deu ot'llpar-se; b) per cOllside
racion,s tàctiques; \') per le~ nll1-
di\:ions del terreny, 

La línia general: \ e determinada 
pel C0111ana111 'lll de les forces en 
call1pal1ya, p.l;!rò el (omanaments 
cie s~('i()ns ;.¡ón els Cjue poden fixar 
la sitll<lei(í preei;.¡a, tenint en C011lp
te la clirec(';(') <lel [fiC i Ics conclicill;l~ 
del terreny, 

El l'1'I)(luis I dóna idea de l'ill1-
portàll~ia que té una eleCl: I~ acer
lada clel lloc, 

La trinxera \,' de la l'resta 
militar domina lot el prillter pla; 
men.tre <lue la tr:nxera H. deia 
cresta topogràfIca deixa un enorme 
espai l110rt (el puntejat). 011 l'el1('
mic pot reunir-sc amb seguretat i 
descansar per a llençar-sc fl1lalmcnt 
a l'assalt de les trinxeres. 

La cresta militar té Ics avel1tat
ges: el seu domi1li del camp. la 
gran \'isil¡ilitat del camp de tir, el 
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que l'enel11ic til1gui que pujar, es
l'alant. i l'oferir h()t1es comunicaCIOns 
a1l1h la I",~rag-uarda, Un inronv~
nit'11t. gra11 per l'ert, «', la ('t'esta 11 11 : 

lilar i és que està expo:-;ada a! [.ol 
<le l'artilleria enemiga fins J' 11 1t~ t11 
l11inut. sen:-;e perill per la ~eva IU
fanteria, 

c." l 'l'' 'l' cic ;1'1 a cresta 1111ltar e~ta [In , 

la g'c(lgrúfica, els tirs dc l'artille rta 

enemiga, que pas:-;in "Its, desfara ll 
les eOl11l1nicaciones a11l1> Ics rescr
\ es, 

Traçat de treballs de camp 

En la línia general que té <jut' ,(.~~r 
ucupada, hi hauran clct('rt11lnat~ 
punts més propis per a o\¡res de' 
fcn;.¡i\'cs <juealtres. Aqul'sts [lUI1~~ 
tenen clue formar l'esquelet. el <¡lt1

11 

e:-; completarà omplint els int¿'n;¡b 
amb trinxeres eJ'enUaç, ,\quest p~í~ 
s'amplia miljançant ,la l'onsll'urrl\) 
dt: "punts lle soport", que tene11 q l1 ~ 
¿'~ser projectats per defensa CIl tot e 
seu \'ol'tan!. quests punts de ~o
port. tenen que estar situats h,e n 

apr(¡ jI dl' la línia principal de trtU
xl're~. amI> l'ohjel'le d'uferir 11~"~ 
irreductible resistència i des fel 
qualse\ ulla atac que puguI pent:
trar !!n les trinxeres, 

Trinxera per esquadra 

Pot sUJlosar-se Ull (use ll l'l'I' 1I1t:: 
tre de front, així per una esq t1,adr:~ 
la projecció horitzontal de U'I1P'C

ra necessària és la de la figura (2) 
Per a ulla c0111pally,'a completa k" 

trinxeres foren les <Iel croquis 3, 

flancs d'una tri nxera 

Ell t'I l'as del croquis -t. eb 110111l' , 
que ocupen el Oane perdel1 el se U 
fill' cap al fronl, estan exposats ;1 

l'enlilada i són inútils en l'as d' utl 
atac cic flanqueig, 

Construcció de les obres de cat11P 

El Cl'O(luis G indica la fll1'1I1a tí
pica dels parapets, <1\ ui ilO t'IIlI'Jea" 
<la, però Cjuina n0111enclatura és in
lt:rcssanl rl'wr<lar, 

Revestiments 

La ralllpa illteril! l It· <ll1c Je\CS-
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A.-Sentlnel la noctuln 
8. Senllnell. dlum 
C.-Emplaçament de n11elr al1a tora 
D.-Nln .o: per a ametral'ad , a 
l'. -So.t,e de laulons. Cnm! 1'1 p or a primt/es 

CUtUl, arreg10', ft C. 
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Prov~ de bomba 

~ ,-Rell.u 

8 -DominI 

<:'- P(úleccló 
1-2 Glacis 

2-3-4-; l'uso 
S-ú-7-S-9 Parapet 

9-10 T""che,a 

J 

CROQUIS 6 

-¡;'¡l1xeH'f d", ('0I')1VI1IC4c¡ò 

CROQUIS '5 

('orrecf..r 

1-3 Co Itra 'Ic. r¡ a 
4-~J Es-arpa 
6-( Ramp~ exterior 

7-8 Rampa SUI erio l 
8-4 Rampa int.rlor 
<) 10 Banqll' ta 
5-~ Ber,na 

~ _ .. _~ -
~- -

tir-se pel general. <;('¡ que e,; pnt fel 
fit' di f eren.tes maneres. 

l)er a obres semípermanen ts pot 
el11plear-sc, "gabions", ·~spccie cie 
cistelles cilíndriques. desfondadc;; 
ql1e s 'omplcncn de terra. 

Per a obres permanents 5'el11p1<:<I 
el ciment, ohres cie m:l11lposteri; ' 
etcl·tera. 

Per a obres accidentals. tellell 
que usar-se els materials dispon;
h·les ell el lluc, o que es tinguin m{>~ 
:\ mà. 

Enrte çò més cOllegut, figuren el·s 
--acs de terra, o sacs terrers, qtH> 

per la seva flexihilitat i fàcil 1l1¡¡ 

ne'g són molt recomanables; 1e,. 
ieixines, fustes, bros. a, troncs, b 

harzers, etc., també tenen lal SC\';! 

l1tilitat, i el mateix si s'en disposa, 
]e" planxes de cer. 

Traverses 

Les traverses protegeixen l'en (I 
bda, és a dir, c\ iten ab tiradurs l'I 
tirs de flanc. 

Trinxeres de foc 

Quan es tingui Cjue eXCéI\'ar una 
trinxera, ~ub d foc enem:c es co
!Jlençarà excavant una estreta ca
nal. que aniràà en fonsant el soldat. 
l'f :,élnt-sc cie genn1Js i finéllment 

fi ·et. 
¡)espré' ,~ construirà un p,'tc;sat~<.: 

-er.da rrera. pd que pugui paos.s.a,r un 
hOI~,'è sense destorhar el foc de leo; 
tropes i sense que el seu c~p s')hn~
surti del parapet. 

Croquis 8.-Excavant sota el frx 
elJem:c. 

1... prou per avui; si la 'Campanya 

(~oQvtj 1 

con.tra Catalunya persisteix segui
¡('tel aquest camí. trehallant lo. jur
nada patriòtica ric les :l..J hure3, el" 
1(', quals n'hi h an una pila a ~'Ol1l 
!.ra. 
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De federalisme 
AI mateix 'temps quc nostre jo

\cnt, i amb ell tot~ quants estimem 
I propia dignitat nacional. accen 
túC(\ ~Oll cntussiasme per ,la pkna 
ulJirania de la Naciú Catalana, al 

guns repre.,entants d'antigues eS('l) 
le,-, tut alahant les tendències au
tOllomic;(es de la .. Lliga Hegi()nali~
ta", les emprenen contra no,;altn's 
per no ('sser partidari; ' d'estahlir 
\1n pactI' federal amI> l'Estat l'spa 
ny()1. 

Es ¡[(lnc,; l'un, enient, quc, cies 
pl"'~S de fer la sah l'lat de (jl1e, qui 
haurà de fallar aqucst punt cn de
tiniti\'a serà el poble català, fem 
constar nostrc criteri cI'una manera 
prou clara per a quc no quedi gens 
de dubte. 

Nosaltres, així C0111 ad11letc111 el 
lliure albir del individu com a font 
i fonament de tot poder, re<:onúx..em 
a tota mena cie cullectivitllts el dret 
Indi~cutil>le a la pròpia llibertat. 
Això \'01 dir, qUl' si drets té el ciu
tatl:t, drcts tambl' tenen el t11unici 
pi, la com.arca i la regió, i quc per 
a harmOnitzar-los és indispensable 
l' 'stabliment d'una sèrie de pactes 
(lue començant per l'individu, finei 
xin en l'Estat. 

Creiem que a4uest!' principis S<) l1 
l'ssencialment federalistes i pel lo 
tant nosaltres, d'acord amb els 
ideals més avençats i amb 1c!'Y tra
c1:dons de Catalunya, som decidits 
I>artidaris de que l'Estat atalà es
tigui con~'ituit per una \ rritahle 
federació de 1l1unicipis plrfl,l1llCl1t 
autònoms, essent per consl'güen t 
nostra Pàtria, una Repúhlica fede
rati\'a. 

Encara anem més ellllà ell nostre 
federalisme: la ('atalul1va estricta, 
no és l'únÍt' territori p<;blat per la 
raça catalal1a . L'esperit lIiheral de 
llostra ni~,.,aga, ha donat a Valèn
cia, a les Mallorqucs i al Rt<;sc l1ó, 
fesomies prou caracteritzad s per a 
110 admetre una completa uniú amL 
llosaltres; per això aspirem a rcu 
nir-nos amb els germanívols pac
tes d'una Confederació Catalana. 

I si temps a venir els trontolla
ments d'Europa i els desvetlla
ments. na,ciunalistes ho fessin possi
ble, glrancm els ulls al Nord i ens 
con f e<lera ríem amil el!; nost res ger-

mans cie raça, p('l' a c(jnst ituir els 
Es~ats Units ue la ()ccitania, pro
fetllzats pI'ls poctes d'alllhdúco.; \ ('s 

sants dels Pirin l'US. 
Amb 1.'1 mateix criteri, aniríem 

lIosaltres a altres l1aç()s confede
rals, si. sens perju<lici per a l10stra 
,.:u]¡irania nacional, ens hi p()rta\ en 
It-s corrents lI1U1\dials. 

Pen') \lO l'S pai:, nixèl el ql1e \'olen 

els clue l'S qucixen de llostra mallca 
d'e..,perit fedcratiu: devallt'1l de la 
j~lea e~pcct¡Jati\'a a la realitat pr;'tc 
tlea, I per a r{'wneixe'lls 1l0'Sitra 
cU1Hlir,i('1 d'a\ ençals, ens exigeixen 
que $lgUCll1 paltidaris dc f('<1('r:11' 
l'a~alltn!'a amb Espanya. 

hl1 \Irtul cic què? 
Per tat'> de naturalesa, llo hi ha 

pas el motiu, perquè avui el 111el1ys 
lletrat ~ap <[uc la raça catalana 111) 

tt' re,; d'espanyola, i si encara ('n 

4ucda a.l~un que ho dubta, no ha 
de fcr més que consultar (jualsc\'ol 
tractat d'Etnografia per a ~aber 
que si els catalans som llatins, no 
pertenei~ell1 l1i a la branca espa
nyola, ni a la franc sa, ni a la ita
liana: Sll11l lol1l;lJ1ics i occitans. 

Serú, pul!:ier, per ral') ge()gràlica? 
Les divisiol1'i geo¡{rà.fiques maÏt han 
ti11gut cap im/lOrlànci;¡. ~Jira1Jt les 
coses baix el punt de vista injust 
que avui predomina, ningú pot lIC
gal' ([ue de ,línies divisòries lI'han 11'0-

hat tots el~ imperiali~111e:-; <[t1(' han 
\ulgut fent-les passar per allà Oil 

ha preferit el més fort: El Rosse
lló cstà precisa111cnt sots el domini 

. francès per la ignorància de!." di 
plol11àtics espanyol~, que no \'an sa
her interpretar hé la línia fixada t'n 
el Iradat rle pau. Demés. Catall1 
11} alt' lí111its perfecta11lent marcat s. 
1110lt 1lIé .., \ isihles dels que, dintre 
la Península ibèrica, tenen Portu 
gal i Cihraltar. Però si examincm 
~a qiicstiú haix un altre aspeC'te més 
Just, CO!l1 les nacion s acaben on fi 
lH'ix el grup ètniC' i com la seva ma 
nifestaciú exlerna l111~S evident és 
llur manera de parlar, els límits na 
tural s no els a",senyalen els rius ni 
1(';; l1111ntanyc!';, sillr') que els marca 
el ser humà, acabant una naciona
litat allit on s'acaha lln idio11la. 

Tampoc crec qtJ(' )Iugl1in fona 
111 en tar-se en raons històriques, 
dOllCS, ('0111 tot lo que ha junyit Ca
talunya a Espa1lya han s igut C(l1l\'C

ni¿'ncie~ dinàstiques i la definitiva 
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('()n<¡l1ista d'un l'ci ah~()I\1t. nO 
neie11l ctt1(' rap pCl'~üna d'Ull critc 
l'i 11)ig- lIiheral pug-ui admetre 
aquc:;ts fets consumats COI11 arg l1 -
11l('nl~ per a defensar la neccssitat 
cie sl'guir de hracet amb l'Espa' 
1') a. Tol aixe" no recordant cap dà, 
agravis quc registra b r rislòria, 

Serà d011cs per C(lll\ cni<"lIcia? 1'('1 

('on\ cniència Jlolítica no pot l'Sser 
)l,l'S. clom'SI si amh lots els sigles que 
l ~spaJ1ya compta d'cxistència 110 ha 
produit ni un ~()I governant que 
\' .. I¡!urs la Jlcntl, s.i l'h 'st()ria de to\" 
els se us reis fa 111~S 11:'lsti ma quI' ' 
goig, si per tot arreu on ha pogll t 
anar ha volgut im]losar-se per la 
llei de h força ¿ còm podel1l confiar 
que precisament ]'enclcnHt d'Ull pac
te federatiu canviar ia cie mancra 
<l'ésser, de pen sar i d'actuar? 

Le~ c()lweniènci~s econ!J1l1iques. 
tenen per nosaltres 1110lt poca im
portància: la primera condici6 que 
deu tenir un poble é~ la virtut dcl 
treball; mentre Calalullva cOlls,t'r vi 

~()I : c. p"rit treballaclor, 'no li faltant 
rir¡uesa. Si pel fel de la seva lliher' 
tat ha de perdre el,; mcrcats d'E:;
panya, tamhé Espanya per<lr;t el 
seu a Catalunya, i les estadístiqut'~ 
dC111o~tren ben ('lar que més prodt1 C-

te.; comprem nosaltres a Espanya, 
que no pas n'hi venem des d'aquí. 

Dcmés e.l M ón ~s 111r.lt gran i el 
111ar ('ns ohra camí per ;t canviar )<1 

qlle ens ~ohri amh les c1el11~~ na' 
cions cIe la terra. 

- -- ---- - ==~==============~ 

Pr/' l'a.~.mr Irm/>s, 7'IÚ.r¡ rOJl/rl/COI' 

a r .mmillar la rl'III1. T(,I/ia spt passos 

d,' llargada; cra !fl/ x~r alta. l ,a 1Íl/i

r(/ fill/'stra l'sla'llU guardada l'I'/' 111111 

rri,m dI' [l'l'ro (!roi:mda. l'a;g /lO/III'· 

IlIlItll/~, q7/r Nil 111(1!i.m rslr('/a /'('1' /I 

/'(j.urjar-JJ/'J¡j. rI'lIJ1 (aJ1tó a l'ollrr, fil 

.'i0/1I orl1l'al'i¡) qllr dr l'rolli/'/I' l'III 

qlll'i/<L7'a. l ,es pa l'l'I s ('st07'r J1 (O{II'(

/rs d'il1uriprfol/s mig /1orra¡{rs . {,li 

1/1// />1'1'7 ,i.l'Ora i/I'/ {fI/ordià !tavia riw¡tl/ 

1'.1'111('111 dI' [('r-ll's d(',mparl~I:,\'cr, ./\'0 

olislalll 7'O(r¡ lograr " 11'{fir- IN' 1/l1I/. 

qlfl' cm 111111 al-llls;¡í a la Pàlria IIOfO, 

PAUL()WSf{J', 
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!II!I~"mlllllll~IIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111II1111111II11111~11111111111111II1~11~"~III"11II111111 

Bandera novella 
bflnder~ de cO\nbat 
de lluny, de lluny (lvenç¡l 
per cami tot just fressílt. 

Ara devalla la serra 
ara puja l'ençre&tat. 

Les c~res colrades 
i els pits esbufegal1 ls 

i les canonades, que clíllllen 
per Ja Llibertat. 

IIlllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11lllll11III111111111II1111111l111ll11111111ll111l1111llWIIIIII~llllllIIlllllmWIIIIIIli;¡ 

~~~====================~================:=~==~~====== ---~==.= 

LA DONA HEROICA 

El míting s'ha\'ia acabat. Els 
Patriotes desfilaven davan1 cI 
~·apdill. De prompte, una c1pllé-l 

jOvc es fcu pa~ cntre els que n\
dejav,t"n all En Fran.cesc Macül i 

,la seva veu. forta i decidida, in
terrompé els lots comentaris. 

-Senyor Macià-cri,l<~ iL' t!(" 
lla hcroica-, soc don.), i t I1t( 
¡il/s. Mani de mi; jo m'ofereixo 
scncera pel' la llibertat de 1:\ 111e
Va Pàtria! Mc clic X, visc al ca .. 
l'l'er de M., etc. 

Tots els presents cmmudiren. 
Algú - aquests sentimentals -
Va plorar. El delegat de p' 1 ,·ia. 

· 'illí pl'eSClll, va contraure 1'cJ'v io-
S~lI11ent les celles i es mossegà els 

• 1!avis; alió era invencible J 

· aquell delegat espanyol, agarà el 
· harret i s.e'n anà, segurament, 

pensant (jue una causa així és 
lt11pos'sible de vèncer. 

"Fou d'aquellc.-; dOlles <¡ne 
contragnereu ull a virla mi se ra
hle fin s l'última gota de sallg; 

Jler 1111 ¡ll11 n r l11és alt, per nil 
¡UllOr més pur i foren radiallt ~ 
ell ¡'heroicitat". 

Mme. de Sevigné. 

Oh 1 d()n~l heroic~. clona cata
lan.a heroica; poc saps t~l la fe 
i l'esperança que has infiltrat a 
la nostra ànima '! Deixa, c!,)na. 
que en 11001' te\'a escriguem 11IlC -_, 

ratlles i posem-parlant de tú
una mica de poesia en aquestc:
planes, serioses, grises. com ttn~\ 
"zona" de reclutament. 

Sí, la nostra caus.a triomfarà. 
Si algun dubte teníem i aquest 
dubte fes referència · a l'esforç 
de les dones catalanes, queda ja 
clcsvanes.ci;1t. Aquest ha sigut el 
n)és admirab1e dels exemples. La 
sang de la raça retorna a vibrar 
fehrosa p.er les venes dels fills 
tots de la Pàtria. 

Pàl ria, (ú seràs lliure. Ulla do
llél avui ho ha repetit en un gran, 
en un sublim gest heroic. J ,(l ve
nerable "Unió Catalanista" tin
~,t1é la seya clona catalana, SÍ111-

hol en la persona de donya Ag
nès Armengol de Badia. "Acció 
Catalana" retrobà la dona cata
lana patriota a Ripoll. Peró per 
nosaltres, els obscurs, els anó
llims, els idealistes: per nosal 
tres la dona heroica. en Ja tasca 
rcvolncion¡'lria; per nosaltres, la 
dona que es clin X, quc viu al 
carrer de M .. etc ... 

N osa1tres podem aportar al Na
cionalisme mundial, el nostre na
cionalisme perfecte i complet; en 
el sentit que l'integ,ren totes les 
condicions, mentre que altres na
cionalismes sols en posseeixen al
gl,l.I1es. La manifestació particula
rista del Nacionalisme Català, té 
l'adaptació feta ja de temps entre 
la raça i el terrer. Per més que 
successivament hagin vingut noves 
ra,ces a modificar, amb el temps 
s'han pssimJlat i s'han convertit poc 
a pQC en conexes de la raç¡ indíge
na; aquesta condició actual de la 
nostra raça és la que ha determi
nat que el renaixement català tin
gui els elements indispensables per 
a que el nostre nacionalisme sigui 
completament particularista. 

Dr. D. Martí i Julià 



6. 

Lletres obreres 
.;¡ 

Benvolgul amil' Il.: La leva lletra 
d:t!'rcranll'nl rc1Jucla cm con\'ic!a a 
parlar-te' c1c.:..les di~cl1ssi()ns quc t1.11 

elia si i un altre també es producl
xell en els nostres "escenaris". si fa 
o 110 fn tan plens cie ca rà,ter -
f lIL11al~. greixo~(Js, d 'horrihle'SI pai
:-atges terrestres i 1l1arítims en els 
l1lurs, - com el "teu" bitxo. 

Es evident que h llostra gent ha 
can\'iat racli·calment. La propagan
da nacil)l1alista continÍta, persistent 
eles de la premsa, el llibre, les con
ferències, . el mitin; la celebracic') 
exagerada de tanti'i i tan ts certà
\l1ents literaris - número ohligat 
cic totes les festes majors de lots oCIs 
pobles que s'estimen una mica; l'ex
tensió ellorme CJue ha ass\)lil la clall
,a naciona,1 cIe Ja sardana, i, per dir
ho seni'e embuts, orgullosa i allívo
lament, la tasea formidablement pa
t riòtica del nostre aimat ESTAT 
CATALA que tantes donciències 
dormides ha desvetllat, <[ue tants 
homes clJratjosoi'i eslà en camí el'a
plegar en una acció triomfal, èpica, 
verament digna de la independèn
eia de la nostra Pàtria; tasca (lUe 
ller a fer-la mereixedora de les més 
;,obles, elevades i sinceres lloances 
sols calia (cllir ell compte l'odi que 
inspira a la prl'11l'~ estrangera dI' 
la capital d'Espanya, tot això dIC, 
hfl motivat Ulla atenció per part ue 
la classe o!Jrera ('Iw('rs la causa de 
la l1iheració de Calalunya, que gai
rebé pot dir-se que està a punt de 
l'on verti r ('n entussiasrne ,o q uc 
abans era ne més que una freda in
diferència. 

Jo hi pogut observar gairebé dià
riament entre molts dels meus C0111-
panys, el dCi\ig que experimenten 
cie poguer suscitat' una discussió 
relacionada amb el moviment rei
vindicador català; la satisfacció que 
senten quan se cIesenrotlla una 
con versa al en torn dels fets nacio
nalistes i de la ideologi;¡, CJue in
forma l'actuació cie <]uisct11\ dels 
agrupaments patriòtics. 

Naluralment que hi ha com
panys i companys. Vui dir que per 
a algulls d'ells, tot el nacionalisme 
l'S l'escamot del ex mindstre del rei 
d'Espanya. Cam b() i els cassadors 
tartarinescs de bolxevics fantasmcs 

del Uertran i MU :-i itu; l1erò els al
t res SÓ" l¡en c()lleixedors de lei' 0r
gan.ilzal' :{)ns patrie)tiques. . \ aquests 
darrers, malgra,l no vulguin do
llar importància a l'actuació dels 
hons calalans, negant-nos en 110111 

d'ull interllaciona,1,i5flle erroni la bel-li
gerància a que tenim dret com a 

. soldats d'un exèrcit arrenglerat en
front de la mateixa tirania que a 
elb també els combat a sang i a 
foc, saben prou bé la valor actual 
de les legions patriòti(lUeS, l'espe
rit lliberal que inspira llurs 111ovi
ments i la ideologia francamcnl 
humana i netament avençada que 
professen en 10 que afecta a les 
justes reivindicacions de Ja classe 
¡>roclu ¡dora. 

Els altres, no. Els esperits sim
ples, aquells que no s'enteren de 
res; els que han arribal a les 'ocie
tats obreres l1ensats a les mateixes 
des de les entitats lerrouxianes 
portant el desengany enorme mar
cat en la faç com \lna bofetada do
nada per un atleta, ah! a aqueixos 
d¡r-los~hi que no és d'ara que el na
cionalisme, CJuc els vers partits pa
triotes catalans, no (L'avui, sinó 
d'anys enç~l s'han . preocupat del 
henestar del treballador, de la jus
tícia de les reivindicacions a les 
quals tenen indiscutible dret, és 

descohrir-Ios-hi el Mediterrani. 
Cata.lunya independent, Igover-

nada per .la gent de la. Lliga? Ve't 
¡((luí ulla pregunta que hi oit mil 
\ egacles. 

l'er 110 fer-me més llarg, un altre 
el ia coneixeràs la meva resposta. 

Salut. 

EL DIA 15 DE FEBRER 

sortiran le~ fulles de propaganda: 

(aferiJme ~eJ jove patriola 

L'Espanyol 

ELPREUSERAPERCENTENARS 

Es posaran a la venda en totes 
les Ass·oei;.eions nacionalistes 

que ho sol'licitin 

L'ESTAT CATALA 

El front 
, . 

UnlC 

Entre Catalunya i Espanya no 
hi ha més que una qi.iestió de for
ça. I ra fracassat tota col-Ial>oracit'¡; 
no resta altre camí que el de la "io
lèl'cia. Estem d'acore! en això lnt,; 
els nacionalistes: els llaciollalistc~ 
racJ.i<,a lis , els d'Acció Catallallil; "La 
Tralla", "La Puhlicitat", L'ESTAT 
C¡\ T. \ L. \. Per a fer-nos forts i vèn
cer per la lluita violenta ens aple
gàrem sorgí la idea del front 
únic. 

En aquest front únic semhla que 
ja hi ha defeccions. Ens referim ;¡ 

l'Accie' (·atalana. 
1~ osaltres parlem am b tola c Ia

,e lat. Ens agraden els editorials ele 
"La Publicitat"; són un s cartells 
de propaganda què ens vall lllolt 
bé. Però ens <1espl·au força la sego' 
na intenció que ens descohreix 
Acci6 Catalana. 

Cal que Acció Catalana es con: 
venci d'una cosa. Ella se'n podr;t 
endur, perquè compta amb mil1ms 
elements, la opinió de Catalunya; 
inclús sc'n podrà endur el cos elec' 
tural; però la gen t decid ida a llui la~' 
per la llihertat de la Pàtria 110 sera 
ella qui se l'endurà. ¡\cció Catala
na podrà clonar .Ja sensació d'ésSiCr 
una organització separat ista; ho 
podrà fer veure aquí i a Madrid, 
quan els scus representants hi va
gin a explicar-ho i entornar-se'n. 
Però Acció Catalana ha de pensar 
([ue el moment de la lluita vindrà, 
que la qües{ió de força s'haurà de 
resoldre per la força, i que en aquell 
moment es veurà qui haurà laborat 
més per l'independència de Cata
lunya, si els qui hauran anat a fer 
iI firmacions a Madrid o els qui, sen
~e exhibicions pet la "meseta", a 
Catalunya hauran orgalJitz:ait l'exèr
cit català. 

A ll avors es "eurà que, si el front 
únic pot servir a algú per una pro
paganda electoral, l'únic front con
tra ,[' estat opressor és el delis \'0' 

luntari s de Catalunya. l els volun; 
taris de Catalunya s6n amb nosal
tres encara que l'Acció Catalana se 
n'emporti els vots dels àntics rC' 

gionalistes i els d'algun i1~lús de 
bona fè que s'hi afegeixi. 

Una vegada per totes: I :únic 
front cie Catalunya és el del s qui 
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estàll di~po!'iat!'i a lluitar per la seva 
independència amh les armes a la 
l1là. El demés ~tÍn jocs i passatemps 
quan no sún cosa pitjor. Temps 
vindrà que ho haurà de veure. 

MOT D'ORDRe 

Contra ço afirmat per En Cambó 
per a assolir nostra llibertat nacio
nal sols hi ha un camí. 

La lluita violenta i heroica. 
SPHINX 

~~-========================== 

ESMENTADOR 

CATALONIAN NA110NALIST 
CLUB OF NEW -YORK 

Declaració de prz'llújJ¡'s 

·\quest Centre. com a entitat ca
talana. ce l'ra rOlltrihu i r. des cic 
~{)va York. a la major grandesa 1 

!J:llgré~ de la pàtria catalana. Per 
aiXÒ és nacional ista : per creure 
qUe solament en sa llibertat nacio
nal pot trohar Catalunva els ressorts 
II'ilquest progrés i l;lajor grande
~a. 

Es tamht' 11al'ionalista perqut'. ha
Vent estat ('l't'at per a és,ser ell te
rres lIorclamericanes la més gcnu':'na 
rC}lre~entaciú espiritual ric Catalu
nYa, Sols :essent nacionalista pot 
~e)lr~sentar dignament l'esperit cie 
('esl1ulracil') que al present anima a 

atalunya. aquest mateix e~perit 
~Ille ~l,a resultat en crear aquesta si
U:telo entre ella i l'Estat espanvol 
Ilt es coneix arreu del n)('111 a;l1h 
e nllm de Prohlema Català i que 
fUls pot resoldre definitivament la 
n,lepencl¿'ncia de Catalunva. ' 

t 
r és tamhé nacionalista ¡)er creu

e s I¡Ue, essent-ho. a l'ellsems <JUt' 

serveix al progrl's de Catalunya 
per.\'cix també al del mún clltel 
\ 111)( '1\1(' ('n la implantaciú uni· 
versal del principi naciunalista hi 
ell l'únic camí per a.rrihar: 

ti IJ.ril11l~r. A l'aholiei,') de l'impe' 
a(¡~tne . 

\a~('g-I)n: .\ la supressiú dl' la ri
Hat elltre els ¡¡ubics de la terra; 

Tercer. A l'harmon i tzació de 
llurs peculiars civilitzacions, en 
profit del programa hUI~l,à; i 

Quart. A la c('ssaclO de les 
gucl'Tes. 

Però, sobretot, per l're\lre que el 
sentiment de nacionalitat és més 
fort que la voluntat dels homes, al 
mateix temps que manté en eJ1 s 
els sediments espiritual s de la tra
dició, font de les més nohles acti
vitats humanes. 

Però proposant-se '¡Iquest Cen
tre t'sser la més genuina represen 
taciú de Catalunya aquí. 110 pot dei
xar de mantenir el tradicionalis1l1(, 
lliberal i democràtic de Catalunya. 
ni. per csperit de j1lstícia. eleixar ell' 
recollt'ixer en sos cstaments ohrers 
els servadors més purs de les qua
litats que tipifiquen el caràcter de 
nostre pohlt:- a l'ensems que el fac 
tor més valuós amh què pot comp
tar per a l'alliherament de Catalu
nya si ('n la llibertat d'aquesta hi 
1'I:ohen garantit el henest:tr que es 
mereixen. l'er ço que aquest C('n 
tre proclama tenir per finalitat: 

Primer. Contribuir amb tota ~a 
\'oluntat a la Tnrlepenc!<"l1c ia \T a
rional de Catalunya; i 

Segon. L'estahliment ('n llost ra 
p;'ttria c1'un règim polític. e\'olutiu. 
que tingui per principi la igualtat 
eront1l11ica de tots els estaments 
productors (única igualtat \'('rita
hle). o SOll 11sdefruit. per igual. cie 
la riquesa de Catalunya. 

Nova }"u"'¡', IS n01'emb, ¡ço!: 

t.:STAT 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 pt.'r l'S

crit, baix sobre i indicant l'Oficina 

respectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin interès 

7 

SECCIO ()FICIAL 

Està (: ()ns titui1l1 -~e la CtJ11I is,j(', 111 

ganitzac10ra dl' la nllstra Crl'u Hllja 

\"acional. , \<jt1'i:~ta set111ana prllbabk-
111ent q11l'daran fi nits els trehalls pre
liminars dl' la nova organitzari/) fl" 

1I1enlna. 
Ja s"hallt rdnlt moltes adhesi()~ 

l'1\tussia~tl'~ d<.' llllies i dOllcs rata' 
1apl's; qUl' rom.' spOlHlrt'111 quall <1~:: 
finiti\'alllent la Comis~ió intensifiqui 

pb SCl1S t l't'halis. 
I~n el pruper 1l1l11lbr(' de llostra 

pl1blicaciú. puhlicarem el Reglal11ent. 

Oficilla d'()rfJall~t:;(/.cj(í. - P~r 

,' édbes i11lpn·\'i,t6 le:; c()titzaciol1S 

'1lK'I1S11ab ,eguicn 1111<1 marxa <1nor-
111(\1. ,\1111, S{'g\1rctat ,[ue la 1ll l \,: or· 
g;'l1itzac j,'1 pusar;\ {'n ur<1rl' t:il que 
l" la ha,e ¡OI1'IIlH'l1tal lle la llos tra 

ta'l'a pat ri(')t ica. 

Tamhl' (, lIllt i Il 11(' 1\ els t l't·halls de 
!'ll1'ganit ~ ¡tciú <].e pat riotes qll(, ]Juja 
a lIna xifra i11esperada. 

() ficill(/ dI' Ncdacc;¡Í i l'ro taf/c1I1IIa. 

___ S'han rdehrat ja algulls acte, 
d(; propaganda de l'ideari de l'ES
T !\'!' C .'\ 1'.\L.\ . . \I(uesta oficinal té 
l'n org-anilzac'ú altre, ades a ~ant 

Feliu de L1l1hr'!'gat. ~Io]ins de Rei, 
Hoda de Vil', al Cine l\luntal1ya d('1 
l']nt i al teat re tomJal, de Barcelona. 

S'han celebrat tamhé a Mataró i 
Calella \'iatg-l's de propaganda. 

Eb patriotes (]{o les Cllcontra(ks de 

l ';,talunya que ho sol-liritin. scran 
aÍ':sos, devl'nt fer constar en la pro
Jl()~la si es desitja la c" .. kbradc:' 
d'un acte 11 miting- o solament un 

viat'g-e ,]e propaganda. 
!'n al(ul',t;11 {>fi"ina de }{l'dacciú i 

l 'ropag-a nda s('ran posades a la ve1lda 
.- a preu insignifirant - ulles fu'lles 
I ]":speria lís" i m;~ rad kal itat. 

1,:1 pri111era. titulada Hil 'at('ri~1I1c 

del jove patriota", sortirà bell ~\'iat. 
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Passen els temps i una convicció 

profunda, romàn scmpr~ {ermél i 

poderosa; l'esclavitud és una ver

gonya, i ha de desaparèixer. Els 

orbs, els endarrc"; ts, c ' desespe

ren davant el fet ineludible d'una 

propera "independència dels es

claus". Però una tendència natu

ral és sempre santa, digna del nos

tre respecte. I la Nació ho és, una 

tendència natural. Perquè la Na

ció és la vostra llengua i el vostre 

cor, els vostres ulls i la vostra in

tel-ligència. Qui nega la Nació vos

tra, ncga en realitat tot això: lIS 

nega la vida la vida vostra. Us 

mana que veieu amb uns altres ulls 

i que entengueu amb una altra in

tcl-ligència. 

Didac Ruiz 

- --

COMENTARIS 
!'arlant de t\lt <.:~ 1<.::- fIlITl" S que 

¡j eucn contrihuir amh 11111" e ~ i()rç. 

i l'er llur a~pccle netament naci(l 
lIali ... ta. a la c()lI stituci(í dc l'I,: ~tat 

('a talà, hé podríem. ('11<.' quc 110 

• 111lb tota ('X;\l .. itu\. I\T-l1e Ull re 
CIIII1ptC gener;>!, 

1':1 mitjan , l'er a conduir \lI' " ,I 
11\J~t ïa J ndepcndència :\ <lrillnal. 

, :; 1'111 dos, un d'ells po"siJ¡}e de rt'a
litzar t'11 un poble 011 el sentill1ent 
1I.1ciollal sia gcn\:ral : viu, i. avui . p 'r 
di:-~ I ' lt. a Cat¡¡lunya nil est;'L cnca
ra prou <les\ t'll1ada la gcneral sen 
~ i\¡ilitat per a anar a un a.gav('11a
ll1cnt del..., c;\rrcg:; públics, dil11.re 
del paí.~ , cm,:! que podria conduir 
lloS en !Jora determinada al trenca
Inel1t d'<t11larn'<; de <¡ue ~ uara l'''' 

parlava; l'altre, ramí 11I{> :-; exp(lsat 
a Ie" contingèncics cic la di¡Lria 
11uita, és l'emprès per n(1:-;altre ~. t(lt 
i adl1wtent ' Ics po~sibilitat~ quc 
( llS puguin oferir l'altra soll1ci/J , 

\ql1('~la ,, ('gona ~ oll1ci(í CIlS re
porta n\ l'cxig(\ncia d'un l'el'l 1111 ptc, 
\'0111 "' uara deie1l1, de les force s <¡Ut' 

deucn aid¡\ cn el ll()~tle 1110\ inll'nt. 
\('n'ptant tl11a fÓrtlllJ1a ,!.!('Ileral per 
a t()t~, car Ull organi :; llle represc11 -

taliu de llits els 11uclis 1léu: it//lali s
le :-; , pcrlanyin a Oil pertanyin, s(lta 
l'exigència única cie l'acceptari('1 
d'aquc~ ta [úrmula gencral qut' 
deiem, Jlodrcl11 anar de dret cn\'cr ~ 
la constitució ric l' E~lat Català, l'S

tahlint prèviamcnt el.., cle!llcnts que 
poden i dtuen ajl1cltlr al n()~tr(' cs
f\¡rç, 

En tut I~~tat con stittlit el s ele
I11cnts intcgr;u\b són di\ ersos, su
l11ant-sc i acceptant-se l11ÚtUéLl1lct\l 
t(Jl~ ells ell aqucsta f()rmula <1<.: 
COllI 1I clleia gcneral, dOlles !llés 
d-eucl1 aCl't'pt;u-se el1 ,l'Estat per a 
qtlal c<ln stitució aidem. 

La ('()Jl\' ivèl1cia ll1utua d'cie-
m en b d i I er:sos exigeix el respecte 
a un orcle pre-estahlert, ttl<!s nece~
"<Lri qnan s 'accepta voluntàriament 
C()!11 a mitjà de tenir una força coar
citi\a que opo"à a tina atlre força 
Ihada i establerta i amI> ,i<la, si 
bt', mi serable, pròpia. 

Cal , dOllCS, r(ln ~ (itu ':- Ull l'en " 
general cic totes les agrupaciun s 
púhli'lue :o; i prÏ\'ac1es, de totes Ics 
!ler,\on e<:; <¡11e dCii itgin integrar eb 
;l lhtrC''i rengles, ('om elements ge
l1 c1"l1s amb que deu c/lmptar J'I ~~
tat Català, per a expandir la se\'a 
c,rg;lnitzaciú a tot :-; els indret ~ de 
la tt'rra catalana i allí 0 11 residint-hi 
un :111c1i dc catalans calgui tenir-hi 
un enllaç, prèvia l'aclhessió a ulla 
cosa única: Catalunya, l'Estat Ca
tali! per lots els ('atalan~ . 

Més <;0 que l'al tenir amb comp
te , l'om t'Iem en ls ind ispcn sa lllc s. 
PC!'<¡Uò ll1atitzcn amh Ulla i([eolo 
gia la vida . tot i no rebutjant cls 
CJut' !lO matitz;¡llt Ulla ideologia PU 
l:Jl1Jent política, ho fan ell altres 
aspectes, sún Ics forces polítiques, 
iIHlisp(,lI<:ablc ... en el nostre 111ovi
ment que, ho i superant -Ic s, arren" 
ca de la S{'l'a r Ci ncrel'i() sol>re 
b:L'C única . 
Tre~ grttp~ polítics Jlodríel11 <: S, 

tncntar dintrc dl' ('at.tltlllv<l, t itll 
lant-Ios, "ill{) pn\pia gel1t'~' I ~a 11lenl, 
('n cSj):tll )'ll li stc ..; . (' '' p:'n) i s Ll' ~ i na 
l'ionali stes, r e ~ pccti\ ament amb 
llUrs simpatitzants. L'Ull d'cI\;;, 
l'cspan) (lli sta, no pot inter('s~ar" 

ll(l ~ , car la S('I a I ida rau principal
mcnt Cll l'clemcnt que \ iu, :' Cll ~ (, 
t(,lIir-hi arrel :" de Catalul1viI. L'al
tr~ , sedor d'ill1jlortúl lo\: ia, -t'01l1prl'1l 
de..; (\(o una l"trt'lIl<l t'-,ulIt'rra sill 
dical a 1I11a drcta. lligaire: (J 1I1é::; bé, 

ulla exti"l' l11il dreta tradiciollaliSta ; 
la ~ (' \ a fOITa anirà l1lin I ant a mi(l;! 
quc les l1o ,; tre..; actil·jtat :-; "(ig'!1I 

l'I'cant cb org'ln ;" nH.' ''' que rl't'u lllll 

lc .., a s p i raci()n ~ particI11ars de qual
lJUl' '' grups d'ell s en franca fort ua 

nacional , C( III e ~de\ illt!r¡L a1111> cI~ 
grups catòlics i s indical s, () alll~) 
ulla acci(') d'intclJsa propaganda, ,I 
la ([ual ens ajudara1l (LlII b llur' 
etcrncs inclllituds els c s paJ1)'c;I~. 
el s gl ups fc(\crul s, repuhlicans aU
tonollli stes i dreles regi()naliste~. 

l\fé 'i ço quc (,11~ interessa són t'1~ 
grups marcadament narionalistc~.: 
Ul1i(j Catalanista, l'ccleracib J)c
l1lol'1'útira Nacionali s ta, Acci(') (!l

lalana, E squerra Catalana i aqucl!' 
que, con scrvant una indcJlcnMnclóI 
d'actunciú, més o !llcnys il lil11itada 

sus tenten senlblant idcari qllC lc' 
agrl1pacjol1 'i e:- mt'lItac\es. L'accCP" 
taci(') per aqt1(' ..; t~ grup!'; d'lIlI trl'l 
COllni que el s uní s a tots ('l1s ('11 
l'actuaci\¡ púhlica, ('11 rcf 'l'l~lIl'ia :1 
tol ço qu(' repr(, ~clltés 1l1iIlVanl~II.1 
cie l'accic') t' 'itat;Ll. st'ria el prinCIPI. 
la ¡';) ..;e ell' c()lhtitució (1c l'Es(;11 
Ca la Ih . 

::::::=======-=>-" 
Conceptuem l'intervencIó de ItS 

races infer'Ïors com un bé i no cofl1 

un mal. Per això enlloc d'oposar-se 
a n'aquesta intervenció, devem afa" 
vorir-Ia per tots els mitjans, el1tr~ 
altres raons: perquè l'explotació d! 
món i la pau general de l'humal1l-
tat, sols pot aconseguir-l'e mitjan: 
cant el respecte de totes les races I 

~l triomf del principi de justícia ell 

tots els pobles. 
J. NovícoW 

I~STAT CATALA 

Sor,ini quinzenal 

Su:bsCI'ipció a Catalunya 

3 pessetes se.tlestre 

'admeten donatius per í1 

estendre nombres francS 
._--...... _-------~--~ 

""Ioni J{¡pl'l ""p ('SSOr, 01111, R H;I/(rlol1" 
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