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com poble envilit i damnat a J'cscIa
vitut eterna! 

Deixem l'argument - que no és 
argument - de que cal contar-nos. 
Tothom que sap quelcom d'arts elcc-
1 Ot-als ; no dedueix mai pel 110mb re dc 
votants els homes de ideal que el can
didat exposa. 

A més s'hi oposa a l'intcrvcnció de 
diputats a les Cortcs Espanyoles: la 
més ferma i invariable i pura ortoclo
xia nacionalista. Quan tm pohle csta 
cansat de demanar - com el nostre 
cas de Catalunya - a casa l'enemic 
no s'hi va per res; ni tant sols per ma
leir-lo. 

El rompre tota relació amb ell, i el 
despreci més pregon, s quan més cs 
.:lignifica un moviment vcritablcIlH"l: 
uacionalista. 

Els diputats irlandesos del "Sinn
fein" jamai anaren a Londres. A 
l.ondres hi anaren els traidors d'En 
Redmón. El poble irJanc1és els va ele
gir; perquè constituissin la seva Re
pública, i més que diputats, forcn i 
són encara-algun d'ells cncara-fac
tors principaIíssims de l'Qhra revoltt
donària 

Gaudhi, auriolat de misticismc, té 
escrit en el seu Evangeli nacional: 
No accc l'tarcm càrrecs públics. 

Pcr aixó l'obra més pertorbadora del 
Nacionalisme Català, ha sigut la po
lítica elcctoral de la "Lliga Regiona
Iista". La política electoral ha sigut 
la que ha desviat i ha pervertit el 
catalanisme. Corrupció interior i co
rrupció exterior, 

Els rengles dels patriotes primitius 
foren ofegats per un allau d'advocats 
i comerciants que sota la bandera de 
Catalunya n'alçaren una altra: Aquí hi 
lw el pa. l els patriotes purs tingue
rcn d'abandonar la feina. Ja es tro
bava qui la feia ... i amb entusiasme 
Exteriorment, aquella política de ma
les convivències contreia el pacte amb 
l'enemic. Realment ens escruixim al 
veure que encara restcn patriotes de 
bona fe, que creguin amb els estres 
cI ec torals ! 

Eleccions a les Diputacions catala
nes. - J ndubtablement les eleccions 
que es diuen de diputats "provin
cials" presenten a l'actual nacionalis
mc català un nou problema a resoldre. 

J .cs Diputacions catalanes, relliga
des cn l'organisme Mancomunitat de 
Catalunya, són al fi i al cap una tenue 
ombra de govern català. 

Quina és la nostra òpinió - nacio
nalistes radicals - davant l'intcrven
ció all aquests organismcs catalans? 
Ferms al nostre criteri an~i-elec1.oral, 

ens oposarem a la probable tasca ca
talanitzadora que es pot realitzar, 
dintrc la M,t11comunitat? Rcsponcm 
an aqucstes possibles preguntes dels 
patriotes intel·vcncionistes. 

Si els diversos partits fjllC' cs diuen 
nacionalistcs t ingllcssin solvència pa
triótica, no dubtarie111 ni lm 1110111C'nt 
d'ajudar a l'ohra administ rat iva i al
hora cata1anitzadora cic Ja M ancol11U~ 
nitat. Cada patriota des del seu sec
tor quc s'aving"urs més a llur pcculiar 
ideolog-ia donaria aquC'st aroi. Anirícm 
a la Mancomunitat, rom organismC' 
aprofitahlc pcr Ja causa allihe1'a(lora i 
purament transitori. M C'l1trcstant, 
l'org-anització dc l'Estat Catal;\. no 
qucdaria en aqtlcst cas endarrera i en 
l'hora de Ja victoria, l'Estat Català, 
devingut g-overn provisional, traspas
saria el nom de Manconll1nitat. Peró 
és que en aqucst cas de catalanist('s 
radicals . .io ha seriem tots. Aqtlí rall 
Ja dificultat. M rntre els partits, tant 
de dreta com d'esquerra, sig-uin sospi
tosos en son nacionalisme, cal ahsten 
dre's en ahsolut de tota partidp:1.('ió 
electoral. 

N;-és pas molt llunv rnr;¡r~ l'in f-, 
me resposta ntle fI senvor Puirr i (':1 

nafakh oon<1 als r0111issionats (1(>1 
"Centre At1tol1omista ell' n nrl (' i 
de Ta T." amh motfu nrl n1rh;sdt 111 

cionaT. 
~i tm n~triota (lr s;rrnifiC:1rio ''',r1: 

cal Ctintr(' rl Nndonalismr n('r "011111-
t;¡J dels SC'tlS cnmnatr;ds nI'l (listricf(' 
o ae Ja C'Omnrra. el ol1;('n :1 nrl1D1r f'1s 
('scnns nr h M:1nrnmll11if;¡t h", 1m 

hadem moll hf Prro a;xo no vol (lir 
('Jt1e C'I nar1nnél1is111(, l'an;r;¡l o no h; 
fÏllP'1H~S nC' n('n;('ar r~n nrefl'r(\nr;., 
El nrdl('at' 1111a atenció (''{('('siva :1 ~s 
StT111pt('S e1C'cl'onl1 s nnrta rh fl1 s nos 
¡ r('s rr;fYles sl1h;C'ctl's ne snsn;t()s n., 

tr1otis111r ; 1"(>l1;-¡h"rrirll ~lh';¡ vnlt;¡ l('s 
ronctm;s('(>I1r1('S ncrson:11s nI' tot~ 111(' 

na. El s;ste111;'f rlr('tor:11 h~ siO'nt l'a!' 
ma (111(' 11<1 fC'1 mfs mfll :11 111nv1m(,111 
relv;nnl(':1 (lor n<? ("'a tn11l1wa, 

L'Fst:1t onr(;'sor ('I1S l'h~ rl(>;~:¡t "1 1(1<' 

110strrs 111;¡nS r0111 Tm~ 100"11;na: i a111h 
ella hr111 (111:11 l11;'ft:111t 1f'nt:1111rnt , S('I1S 

. ""-l1ns-('n. r1 v('!-;hhl(' r>C"""1';1 ,1 

l-(";vin r1ir(1 cio nacional. 
El r:¡I~I(1n;S111r, norl;; "lhst;m1r("c: 
mnlt hf nf' tOt8 n;¡rt;r;n<1r;ó r1('ctoral 
Es '.(1 anar (1 l('s (>l('('rions 11n nernllf. 
rnl1vin!!ll~S al mnvim('nl r;¡t<11A sino 
n('!- ;nteressns <?xcf'ss;vamC'nt n~l rtir11 
1<1 r; st('s. 

A vni. rl nostr(' nacion<1 li S111(' tro
naria tma g-ran tasca GC rfltalanitzél
ció realitzaaa i les nostres escales -
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en vinculcm amh més hraó el nostre 
dcsig de vicloria - posseirien t1na 
puixança, qnc avtli no tcncn encara. 
Dels rengles dels catalanistes purs, 
sorlí sota denominació humil, l'obra 
grandiosa de l'Associació Protectora 
de l'Ensenyança Catalana. Peró la po
lítica electoral, absorhia la màxima 
atendc) dels patriotes dc llavors i la 
tasca secular c]uedava endarrera. , . s 
Avui, ens 1 rohem que aquells pohtT C, 

han fallat i l'ohra de l'ensenvança ca
t<11alla - tot i essent t111 è;it ,'crita
hle - és encara, dintre un període eS
cipiellt. 

Es veritat, que les nostres cOr]x)ra; 
ciolls púhliqucs, han suhvcnciot1f 
ohres de .mcritori patriotis111e; Co111 a 
susdita A. P. cIc l'E. C'. - ço que .11(1 

hagucra signt possihle, sense l1na In
(ervenciú electoral. 

Peró hem de dir que aqucsta ajt1~ 
da a l'ohra ca1ctl~l11itzaclora és tatl

l ., l '¡'b' (111) 111111sa 1 qt'C no g'l1arc a equI 1 f1 . 

les probahles vcntatges quc el NaC1 

C' 1, I l' t (11 nalisme ata et laguera o )t111gtl , 
(livcrses hatalles 1;er la naciollalit7.~: . 
"ió clels catalans i vcrs la màxima I 
bcrtat de la nostra Pàtria. 

1 'en En resum cstem p enament cOll \ 

'tlt s que les lluitcs elcctorals sols p;~\ 
'len portar a l'icleal lliberatiu elc 

P ' ' I ., (lll~li1 llostra . atna una pcrto!' )aclo. 
no t111a rcculada. .-' 

1· it.; Les lluites clectorals, els ple w~cI 
(" 

populars; sols els trohem 1>é Cll ¡. 
nacions constituidcs o cn els pohles ;\ 
'cscent constitnció esta tal. A l1í on ~; 

ha (lcbats intcrns si; però mai cot11 ' 
arma alliberadora d'un pohle. Un. P(;¡ 
ble que aspira a la scva llibert~t. "1 

. l " l' I tc t111 ' ,'C'1"1t<1 h ement n es (lg-nc, so s en 
d'arma. La (]C'l sacrifici. Fcr poJít~C;l 

, SIll electoral, cnca ra quc aqt1csta S1ga . 
. hI' vt#':1 cera I 110 e, scrrt tot ço que es 1 . 

, ,. 11'1 l'oh l· 
1)C'ro Il() sera mal a 1 )crar un . 

. 'ha,(1 
No sahem qnc fent eleccIons s (~. 

. . htt"l mai alliberat cap 1l<Lcionahtat 111 :-

[li0111 fat ni una teoria social. Tots S;¡-
• CC!1 

hem les grosscs rC1l1t1ncractOns . 
,.' I I . clIn 

l1011lHltlCS que costcn es e eCClOnS 
l C¡ll 

t re l'Estat Espanyol. T tots sa) . 
. I (k~ tamhé les dossis d'energIa quc ca J' 

I t r't ... · 
l)lco'ar en les campanyes c cc o (. 

:-, N '!l'' DOllCS hé, cn l'hora actual del (Jt J" 
nalis1l1l' C'a1alà, CJue té plantcjadcs (I 

1· qtl:¡11 
\ '('1-<;('<; campalwcs a l'ca ltzar. . . . - te 
l'es forç dels nacionalistes catalans. r(¡ 
d'ésser un esforç suprem de rebc

11
\_ 

('ont ra tot ,o quc ofega la nostrc i 
l)('rtat nacional i contra les molteS 
el ivcrscs formes oe desnacionalitza-, r-
ció dels catalans, trohem que es pe 
cIrc temps, dincrs i cnergies, dcdica(' 
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Sc en aquesta fcina , quc opinem se
cundària. 

Sovint se'ns retreu que és una co
~a excel-lent llnntindre's pur, restant 
allunyats del fang. Hem de dir, quc 
la Unió Catalanista, nucli més visi
hle del nacionalisme radical , ha tingut 
adherits i té, encara, quc clesempe
l1yen càrrecs públics. Els seus c.' pre
sidents Folguera i Duran i l'Antoni 
Suñol, han passat per la Diputaci{) 
de lJarcclonél. Si purs i honrat s entra 
ren, plens d'honradesa i pur pa.trio
li 'llle n'eixiren. D'ells n'és la icIea ma
triu d'aqtiesta omhra de govern nos
tre que es diu Mancomunitat de él

talunya. Hem de dir que l'idea pura 
dels autors de la mateixa, qne encloia 
una idealitat patriótica integral , fou 
nI0dificada, sancionada i posada a re
gateix amb els ministeris d'Espanya, 
Per la majoria regionalista de la Di
Putació Provincial de Barcelona. 

L'integritat moral i patriótica d'a
(¡llests catalanistes ha sigut, donc,"" po
sada a prova i a la seva convicció 
apolítica n'ha sigut més afermada al 
eixir dels cercles, on els h i havia dut, 
ço que en diuen representació popu-
lar. ' 

Avui, els nacionalistes radicals ca
talans, passem el mateix call1í, on ca
tninen els homes idealistes de tots els 
tnoviments alliberadors. 

La materialitat política, ve darrera 
llOstre ratificant els nostres pa sos, 
A.vui "Acció Catalana" té un ideari, 
qUe dur-se amb l1ealtat - és semblant 
a la Unió Catalanista de I9I5 - en 
els temps del nostre inoblidable doc
tOr Martí i Julià. Quan ' els idealistes 
COlguin sota la llosa de la tomba del 
"soldat desconegut", llavors "Ac
~ió Catalana" ja serà francament se
Paratista i creurà en l'cficacia de la 
violència esdevenint els seus compo-, . 
l1ents ministres de la Nació Nova 1 

els faritzeus de la "Lliga" obtindran 
ja llavors un contracte de comerç 
al1lb .. spanya. 
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Sortirà quinzenal 
Subscri pció a Catalunya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a es
tendre nombres francs 

Soldat de la Pàtria 

verdadera 

Si toth om scrvés l'obligació integral 
d'aquestes paraules, m'atreveixo a dir que 
totcs les qüestio ns societàries estaricn 
resoltes ; i per ésser aquest soldat, no és 
pas gen.s de prccís, l'agressiva i marca
da actiü1(1 del militar, al\1b tota sa os

r.{, lltació poca-solta , quc si hé llueix a 
seu detr:'ls la puresa vivcnt d'lllla Pà
tria, la quina extcrioritza ell amb un il11_ 
po::.iment d'intenció, no és aquclla altra 
sinó la invcntada per la migrada cultura 
hUll1ana , que encamina fatalmcnte a sos
ti ndre le. múltiples i riques diferencia
cion s per la força de les armes, i que 
hagi homes que en facin d'aquest elemcnt 
destructor un " senlÍment" "una ideolo
gia" i Ull " ofici" :hol1orable, dintre la flui
desa d'Ull roman ticis1l1e, que sol des pa
rrama tota monarquia, però que la única 
Ctnalitat é ' l'extermini d'una vida, j i pen
sar que tot això rad ica en la sola volun
tat de l'home incuIt! Soldat de la Pàtria 
\ erdade ra; el nostre de soldat no viu 
cn aquesta brutalitat eixorca que és el 
militarisme i si porta una convicció no
hilí sima, aquesta és màcnla de tota altra 
doble intell,eió. [)er ésser-ne Ibasta només 
tindre concit\ncia plena, i !humanitat arre
lada i cada persona pobre i rica ha d'en
trar en la seva actuació profitosa que és 
servir en tots els seus actes la voluntat 
d'una raça, d'una Pàtria, la verdadera, 
la Pàtria d'uns per la de tots, la Pàtria 
,d'un poble per la de Itots els altres. No 
ho enteneu prou clar? Cregueu que la 
veritable Pàtria pot ésser la dels acaba
lats sense con.ciència i sense ,humanitat o 
la dels polítics putxinel-lis d'una Societat 
deshallestada? Per ésser soldat cI'aque ta Pú
tria es ncccs<ari sentirIa -pregonament, I(al 
~om é;;, humana i sincera talment els seus 
fmits i pai ssatges; el qui més s'hi acos
ta és el Poble, gràcies al pur n.timent 
que el domina, el s més apartats són els 
sustentador!'l de les passions més haixes 
i mins, morals i materials i que no estal
vien "obstacles" per ufanar-les després. 
Aquests són els rics que la fatalitat o 
Ull egoi sme inhumà, els ha posat al mar
ge de lola realitat. La esfera en la qual 
es mouen és la comoditat i l'interès més 
palpable, man cats de <:onciéncia i senti
ment, no senlten la pruija d'un neguit 
beneficiós per tots, inadaptats a tota 
idealitat ben factora, divideixen massa 
cruament la inexplicable "casta" huma_ 
na i C0111 siga que conscients o incons· 
cie'nts destorben tota, aproximació, es fa 
"explicable" la lluita social. El poble que 
posseeix la part ;nés esse~,cial que és el 
sentiment, no te educaclO cultural, 10 
que és al revés amb els ri~s que .si ~ene~ 
això els hi falta en canvI lo pnn CI pal I 
llavors la seva intel-ligència és a base de 
les seves concupiscències infinites; i jo 
dic si tot11Om mirés profundament les en
tranyes de la Pà tria 110 podria existir la 
desnivellació aquesta, és impossible, no 
veureu cap català enamorat i coneixedor 
de Catalunya fervorosament ric O pobre 

que pretengui amb tota la serenitat de-
guda demostrar lo contra,ri.. . 

Si el fill estima a la PatrIa, no per 1\1-

terés sinó per substància, i sent absolu
tament la seva Glòria com la seva dissort 
i treballa per la seva Pau i Benestar 
prestant-li tot el seu ajut pos~ible o t?
tal, el posseidor de fortuna ~ el1!tre?~na. 
tamhé íntimament al poble 1 sent1f1a I 
pensaria com. ~n sol(~al d~ l~ verdadera 
Pàtria. Tot alxo que es lleI dll1tre el sen' 
tit humà és verosimilís im i ncce~sari. 
Aqucsta "casta" no pot pas romandre en 
l'estabilitat rutinària i danyosa, que man
tenen "satisfets" sOl11nían!( amb governs 
SUl1tuosos amb l'arist ¡cratis1lle hrillant, 
<.Iel saló de la cort <!ltC sap coronar es' 
plèndidament un.a l11on~rC[uia; tanta c~
mèdia i tant fing1l11ent, l tota la fastUOSI
tat vana els fan odiosos i cecs sigu.ent 
una llosa a l'Humanitat destorbant-l! el 
camí natural j dreturer. l el traspuam~nt 
d'aquest baf "d'aigua. mo~ta" i i,l1fecclO' 
sa s'ovira en el nacIonalIsme d aq.ues!a 
gent, incapaços del sacrifici que redImeIX 
i segella; per això si algun d'ells pretet1 
sentir el catalanisme és solament per ~11 
personalisme "casta-racial" quan hauna 
de copsar un sol motiu que és de la raça 
sense diversitat. . 

l la Pàtria verdadera fuig avergonyl' 
da als braços del poble d'on surten els 
seus millors homes en tot.s ~ls, or,dr~s, 
del treball i desinterès herOlc, 1 d alh son 
els ardits soldats ofrenadors de la seva 
vida per defensar-la. 

l d'aquesta Pàtria ve;dader~, que per 
nosaltres és Catalunya n hem d esser tots 
soldats. I l''' 

Siguem tot cíut~dans del Poh e, UI1lC 

amb dret de posseIr una Pàtria i d'aixe_ 
car la seva bandera que ha portat sem
pre a la victoria. 

Utl soroll a la p.orta. A la retxeta brillegm 
dos Hlls sobre ~w fons negre ... Els records 
dels tem/,s f eUfos desaparei_~et~, i torno a 
zlettre'm dil/s la celdGl opressora. 

Dc vegades me posava prop de l'estl~fa, 
de ~~WdO que el ce/ltinella no pogt,és veure'm 
Pogu,cllt-lo fer despacieHtar, jo estava con
tent; però lla'vors ja hauria sent.t els seus 
dits teclejar la porta. Això de dia per asse· 
gurar-e de la presència del pres; .de nit per a 
ve~ere si dormia. No es pot arrtbGlr a com· 
pendre l'horr01'osa inq1,.etut que se,nt un d~_ 
t.ngflt als primers mesos de preso. Un d~ 
vaig posar-me a la finestra. Gotes de PluJ~ 
rebotien contra el vidre. El vent gemegava • 
la pluja s'oia com queia torta. La ",eva ~. 
ginació evocà la tenfpesta dintre. la mar .". 
mensa. 1 se m'ocorregueren caprttxoses ana_ 
logies. El n,eu, l!sperit era blanca gavtnC1l que 
sotja'lla les Sltperfídes encrespades di la mar 
remorejanta ... Llibertat, llibertat ... Tot d'un 
co/', vaig oir, tremolant: 

-¡Eh, t1l" baja de OlM! ••• ¡fuera de la vet'· 
tana! 

Tremolant, vaig descendre t vatg roman
dre dintre la penombra de la c.elda. Me va 
semblar qtte Ul1G1 llosa pesanta em colgava 
per sempre més. ../ 
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El setge de Berg-op-Zool11 (*) 

Força i coratjc, valent~ ciutadans; 

els enemics 'im'adeixen nostra terra, 

foragitem als traidor i als tirans 

t¡ue a nostres lleis venerades mouen guerra. 

Oa111s cie lluita l'orli d ven't, 

lla vicloria es certa. 

Aixequem di somatenl, 

l'arllla al >braç i alerta. 

Berg-op-í:oolll. 

Foc i fum 

quc'ls canons udolin! 

Braus sol<lats, 

als com'hats 

que'as traidors 1remolin ! 

-També nosaltres al cor ClI sentim 

aCluest amor a la l10Stlra almacla terra; 

al ~:o:otat vo~tre les dònes vell im 

portan.t en braços alls fills que criden guerra I 

-Ql1e ~,em de fer-R,i 'dins la llar? 

quan sc hat de fora! 

Fills, cs Ihura de Illuitar 

que la Patria pkml. 

Berg-o[l-Zoom. 

Foc i f U 111 

sense pau ni treva. 

De i.Ïran" in'human;; 

ll iura't, Patria m eva. 

Braços enlaire forts gl>avis hrandant, 

que sen.s pietat dels traid0rs els cors tras

els nostres crits ~a ciutat aixordant [passin; 

hrava i ardida en la ~luíta avui la facin. 

Embcstim sens defallir; 

nostra raça es forta. 

Au! a vèncer o a morir; 

terra esclava es morta. 

Sol i llum .. 

Uum d'amor fa viure. 

Traidó astut 

t'hem 'retti~, 

nostra Patria es Qliure!. .. 

German s ! 

Salut! 

(' ) Reprodllhll aque,ta cançó vlbranta, qae la «Joventut 
Cal.lanl,ta de B.rcelona. ,'havia .proplat I la Clntova en le. 
'evet ueunlon. per I .. muntanyu del. Pàirla . 

e. alxl COID voldrlelD I.s aOltru poosles patriòtiques: ler 
mes I enardidores. 

Tots els 1I0liru ucol.nts poetes, no han PO¡¡ut produir uoa 
composició que arborI als catalana de Doble I santa rebeldia. 

Els èxits 
Hem llegit un cditurial de "La Publici

tat". Lloa les virtuts cIc la convivència de 
tot~ els ,{l.ttriotes cn lln mateix agrupament 
pa.triòtic, , iguin quines siguin llurs opinions 
polítiques. sO<:!<lls o cI'altra mena. La <{¡n
s llit'nria n.at!tlral é~ <[uc tols l1Is patriotes 
han Id'ingressar a l' \cció ,Calalana. Par
iel11¡-nc. 

Es evident que la convivència amb gent 
de {Iiferent pensar cn,senya la !W)hle virtul 
cic la tolerància. D'acore!' Evident, tamhé, 
~¡ue sen.se aquesta tolcrància fóra il11possi
'ble la c{1nvivència de gcnt de di f erentes idees 
en les organ,it;¡;a'Cions professionals, ('ultu
rals, artístiques o científiques; impossibles, 
aixímateix Ics rc'laciOl1s de família i d'a
mi~tat. 

L1un y <It! nosal l res ,tola host il itat i rracio
nal. Pel'(') ,l<lucs.[{:s Itcories lan senzilles. 
veiem C0111 ' \': ci,') t 'atalana les .ha portat a 
la prúc tic:t. , \ccic'> Catalana t'llS diu pràcti 
.:a1llcn~ que eb S"l1 s C()'11pOne1l,ts, t"S qui S~ 
cpar::rell de la I Jiga i a'l'gú que ~e'l s és 

a,kgi[ , 1111 ingr<.'s , aren pas a l'Ulliú ('atala
nisla, \("11 agrupament patri(')tir S{'t1.~l' l{'Il 
dl'Il~" il's Jlolítiques, religioses () s' I1.'iak For
maren Ull agrupalllt'llt exdusi\'a1l1enl pa
tri(¡tic, s í, pen'" alpart. 

Es que l'Uniú Ca :dallista tt:, 'per V<:lltu
ra, Ulla !'iola c1aucli{'ariú en la ~<.:va hi"l(¡ria 
qne <.:n sl~pari els palrioles cie bona vn1un.tat, 
C0111 ha se.parat als patriotes d'. \,·ció Cata
lana de la Lliga Hegion.alista, un havien ac
tuat tant tell1ps ? 

No; no é" I1hist'<lria cIe l'Unió, lola (k 
sm:rifiei per Catalunya, el que els ,ha ill1pe
dit entrar-hi. Es que l'UlI,ió no hauria anat 
a. les clen'cions. I a:I dir això ho diem ~el1-
se segona intenció, car . 11 o salI-t res estimem bé 
l'honradesa dels ,1lom~ clue demà h.:ció Ca 
talana posarà en les seves can.didatures. 
L'Unió Catalanista difícilment hauria anat 
d. les eleccions' i Acció Catalana surt pr'-!ci
samenl per anar-h1. 

l en Ics d cec io n,,; , sí que ja no hi ~ap la 
convivència <lue ens glosa "La Pul,li('itat", 
N ostrcs rcpre . .,cntaJJts als municipis, a les 
Diputacions "provinoials" i a la Man'Comu' 
nitat - e1011:cm pcr e1escomptat que I\.cció 
Catalana no a ' pira a convèncer els espa
nyols- nu poden ser exdusivament uns re
prescntal1,ts na'l.'iol1aJ.iSttes. No podran pas 
inn,iJ¡ir-S<! quan es planleg'i una (lÜcstJió po
lítica, so('ial o religiosa! 

En el mateix Ajuntament de Barcclona 
hem vist com un pressupost de cultura, il1,:i
lúat .ell, la més S.'1I1a catalanital, era rebutjat 
per una pura (IÜ estió de tendència per re
presentants catalanistes, per repre~(,llta11ls 
qui, ahir encara, eren els amics de mo,lts 
elements d' \cl'ió Catalana. Crt u "La Pub1:

citat" que Il ~ tenclt'n{'ies socials de llurs r<: 
presenlants 110 deuen interes~ar ig-uallmcl1l 
a un proletari que a un capitalista per ,pa
triotes que siguin,? 

D'eleccions a base del nacionalis11lc ex
clusivamenl., 5::'1\ podcn fer unes davant de 
circumstàncies que les motivin; però 110 

s'hi poden, fer totes. Solidaritat Catalana 
es C0l11p1l'n un cop; ,però 110 es compri'll una 
So]'idarit;ü Catalana persistent ('OIl1 a pro
grama eb,toral d'u\] parlit. 

L'ESTAT CATALA 
------- ~-:: 

de partit 
Nosa.ltres li direm a "La Publicitat" i li 

'direm a l'A':ci,') Catalana quina és la sola 
força patriòtica que pot aplegar la col-I~
horaeió de tots (45 nacionalistes. sense ferir 
III urs pati, icu ' a rs tendències socials, políti
C¡U~S o religioses, perquè no hil de re~oildrt' 
cap Illt's qücstió (Ille la de la llibertat de 
'Catalunya: fos l' OrUCH¡;t::aNiÍ de l'Eslat Ca
lalà. 

Preparar l'adveniment de 1',Estat Cata'lú. 
pot fer- sc independen.tment el ·tola tenell'll
cia. Administrar els municipis i les alt re ' 
corporaüiol1¡s públ,iques sense crup orienta
ció social, 1,X)lí,tica o rcligiosa l','; a1>surc!c 
l,a LI,iga s 'ho proposà i no tardà en clew i1 

tar-sc clarament a la dreta. Acció Cata1an<l 

ni ta1\ sols li farà de contra-pè~; feta allÒ 
cam cie la l-1iga, 110 tardarà en ""sser lan a la 
dreta ('om dIa. No scrà així com s'atraU' 
1';1. els lrehalladors al n,acionali';l11c. No ser;'l 
a ixi C0111 sc farà l'unió de f()t~ els ca'ta'lan~· 

I \ .¡- aix(') no ('n5 diuen rc:; a tH)s:al1tres el~ 
èxits ck 'l' \Cl iú !Catalana. Sún èxits dc 
partil s<'n5e cap eflcà'l'Í<l pàtriòt ira. T "hi!;t~
ria cic la Lliga l'S un rosari cI\"xi¡.., i. dt
gUCU -110S, què hem gl1anyat' els ~'ataht1~? 

'Amh ¡\l'l'ió Ca[.aQana veurem ('() ,· ti'lll:tr" 
"e ds t'xits; els t'xits hrillants (k partit, 6-
tl'rils per (·alalunya. 

Que en cad8 poble, 
Que en cada vila, 

-

Que pels suburbis de la Ciu
tat s'hi escampi per a ésser 
llegida la fulla: 

[ale[i~me ~el iove ~alrioll 
Edició, 20.000 exemplars 

a dues tintes, 

PREU: 2'50 el cent 

EN V I~N tM: 

C. D. N. Sant Honorat, 7, pral. 

Unió Catalanista: Canuda, 14, pral. 

L1ib. Naciollal Catalana: Corts, 613 
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Fornits atletes, a proa s'hi cap, ' 

deixeu l'Estadi pels fadrins que es fan. 

Preneu els estres de viure e~ combat 

per Catalunya: Una passa endavant! 

Fornits atletes a proa s'hi cap. 

5 ,~ 

." 
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La bella llicó de l'Irlanda , 
La handera verd fosca de la He 

pública Gae1ica, torna a onejar a mig 
pal davant l'immensitat del Atlàntic. 
Dn alt re capclill "sinn-fcin", ha cai
gut occit, per delació clel germà de la 
lllateixa patria. T .iam Lynch, qui se
gons les noves referents an a(lul'sta 
capturació, fou detingut en cls 1110-

l1lents precisos cn que agonitzava, 
tnortalment ferit. 

Cada veg'acla que ens assabentem 
d'un fet dolorós que recau cn perju
dici dels patriotes republicans irlande
sos, no podem amagar també el nostre 
sentiment. 

Quant tota l'Irlanda lluitava con
tra la dominació anglesa, seguiem 
pas a pas les vidssituts de la lluita. 
Ara seguim aquest rosari dolorosíssim 
dels patriotes republicans. Ens ale
grem de les seves victories i deplorem 
les amargues noves que els hi són 
des.favorablcs. Una pregona simpa
tia se'ns endú per la seva causa. Ens 
sentim lligats amb ells per una I!0ssi
hIl' comunitat dc pensaments i d'i
deal El cor, ens diu, que també com 
ells, ens haurem ele batre contra els 
llostres per salvar "l'integritat" de la 
110stra llibertat nacional. 

Els patriotes irlandesos oferiren, 
davant del món, el grat espectacle de 
tot un poble que es llençava, en deli
rant i noble bogeria d'amor a la pa
tria, vers el sacrifici. 

Els patriotes republicans, que eren 
el nirvi de les anteriors batalles con
tra Anglaterra, ens diuen, ara - en 

l('s hO\1:es de les transaccions infa , 
mants - com 1111 partit es bat, abans 
que entregar-se ignominiosament a 
l'enemic, <[UC ha costat tanta dolor i 
tanta sang a 1'1 rlanda. 

I,i<lm 1,)'I1Ch, descansa en pau. A 
traven; dels pobles i dels mars que ens 
separen, caurà damunt la tcva tomba 
cI record generós dels nacionalistes 
radicals catalans. 1 un crit encara; 
surt de la nostra ànima. Es per vos
altres herois que feu el quadre al re
dós de la bandera de la República. Un 
crit que us aconhorti en la pregonesa 
de la lluita. Es per vos, comtesa Mar
çie-witz, que batalleu també, damunt 
un corcer blanc i per vos De Valera, 
que malgrat s'hagi dit que vos veniu 
ç1e raça espanyola, la nostra simpa
tia és amb vós; perquè sou ben digne 
de defensar una causa heroica. 

Quin fàstic! 

S' ha rcu".t a Harcelo1ta U1lS set1yors que' s 
diuen reprrsentants de la pr('msa de Cata-
lunya. ',' 

. No volem saber qU1 són. En tenim prou 
amb vel~re que entre ells Il. Ita els de lJJJ Aso
ciacióll de la Prensa Diaria de Barcelona" 
per a decantar-nos amb fdstk. 

No 'l.Iol{'m Irades amb confidents, semi
cOllfide-nls t manttnguts amb la tributadó 
dri joc. I d'aquests n'hi IUl1 a quast totes les 
redaccio/ls dels diaris de Barcel01ta, SJ no 
qlte Ito dÍ{]ttt¡l els P érez, Mainars, Carras
tos, elc., • demés productes d'importG!Ctó es
panyola .. . ,; 

Ui,.r! QII+I~ fdst~! 

SECCIO OFICIAL 
• 

D'acord amb les declaracions que ata-
nyen als treba.lls d'org.anització es prega 
a tots els patnotes reSidents fóra de Bar
celona que es reuneixin i es constitueixin 
en grup. 

Un cop reunits, la tasca a fer serà ]a " 
següent: < 
¡ , 

I. Nomenament de comissari o de " 
legat. 

2. Nomenament d'un secretari i re -
caudador de les cotitzacions. . 
b 3· Nomenament d'un altre comissari 
i secretari recaudador en caràcter de su ' 
plents en cas d'inutilització dels primers. 

4., Fer el cens dels inscrits. 
, 5. Aixecar acta de ço att:j.foat ·i · en- ; 
viar-la a n'aquesta Oficina <ï:entral d'Or ... :: 
~anització personalment. 
, 
¡ Per a realitzar aquestes organitzacions 
ho ~al que els patriotes de cada poble ' 
vagm amb precipitacions. Cal assegúrar~ 
fe de la fermesa patriòtica dels qui desit- . 
gen inscriure's. L'actuació local dels. di
r,ect~rs de c~da grup patriòtic, serà a 
~ albIr ,dels directors de grup i es de'sen-
rotllara en comp~:t~ autonomia. ' 
~ ~ls grups patnotic¡; dels pobles i ,viles, 
~mr~n mes tard a la organització comar
~al I aquesta es sumarà a l'Organització 
tracional alliberadora. 

l' 
I 

'. '" , l .. ,. I.. • ~.J. 

. -
ESTAT CATALÀ, 
divideix la seva tasca, donada la 

variació d~ assumptes que li seran " I,. 

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 POficimr ' . 

respectiva, segons l'as~lIJ1lpte que ' ' 

hi tinguin interès 

• 



Oh dona catalana! ... 
El!'! meus llavis amarats <Ie la 'Paraula as

pra i dura del guerrer que frisa per la Uui

ta volen parlar-te, oIh, dona ~atalana!. .. No 
esperis pas d'ells la dolcesa atractívola del 

galant enamorat i sí tota la franquesa i !Cor

dialitat d'un germà; els meus [lavis .porten 

una altra dolçor, molt mé~ sublim, molt mé5 
intensa; i el meu cor portà ulla altra passió 

molt més gran, molt més pregona; escolta

les amhdues i sentiràs la virtut d'un. altre 

amor que enforteix el cos i dignJfica 'l'ànima. 

Fa molt de temps, quan la pàtria era un sím_ 

bol auguuit, i el va,tor un IhOnrall patrimoni, 

la dona creixia en fortitut i bellesa, i la seva 

persona vessava ,la feminitat i l'!heroisme; la 

vida era un sagrament i l'amor una 'Plenitut 

sublimi·fi ada. El seu pit h09tat~java la fe 1 

l'esperança, la seva intel-ligència, la raó i el 

reconeixement l1()1ble. l cada cosa restava il

luminada a la daror feconda de sa mirada; 

l'!home sà d'esperit i de cos s'agegantava al 

seu /Costat. La pau era una n,orma dins el 

seu seny pregon, la guerra una inquietut del 

seu patriotisme. l era tanta sa dignitat que 
oc~ia al fiU i a l'aimant traidor i covard, i 

era tanta sa cOll,vicóó que \desafiava la nu

ditat del punyal i l'ardèniCÏa Inclement de les 

flames ahans que consentir la profanació del 

seu cos i l'esclavitat de Ta seva vida. 

Ttmp~ era temps quan no !hi mancava mai 

l'aJbnega'Ció d'una J udith o la virilitat santa 

d'una Joana d'Arc. ol ara?.. 

,Fa molt poc de temps que una Pàtria que 

és també un símbol august i el valor un so

breixament de condència, veié amenaçada la 

seva 'Pau i Integritat, i es redreçà airada, i 

oh grandesa eterna !... també sorgí la dona 

fQrta i ibella que senyalava el (leure a.ls seus 

fins, que havia donat a 'Déu i a la Pàtria. l 

en l'estrépit esclatar de >l'es hataHes s'ovira

ven com una escam:padiça de flors !blanques 

i oloroses rublertes de clarors celestials uns 

àngels vestits. de dona que escampaven arreu 

la benaurança. 

l tancaven els uUs a'l's agonitzans eshlai

mats i fregaven suaument les ferides dels 

trossejats, i sabien reposar tendrament les 

seves mans fines i delicades, damunt del pit 

i 'la. cara del desfigura1t !horrible, o sota l'ai

xeila del' mutilat convalescent. 

01\, Pàtria pastada a:mb sang, i amb !he
roisme, feta amb bocins de tragèdia dels teus 

fiUs, bella il-Iusió, bella e!~rança, no mori

ràs jamai... si en ,tos. \planters s~li crien d'a-
• 

quelles flors, blanques i oloroses, mblertes de 

clarors celestials, i són uns àngels vestits de 

dona... Temps serà temps 1.. .• no mancarà 

l'abnegació d'una Judith o la virilitat !'anta 

d'una J oalla I(I'Arc? .. 

Fa molt poc ,de temps. que Ulla altra Pà

tria que es també un símbol august i el valor 

:;cu Ull pri vilegi de 'Raça, Iha recobrat la seva 

personalitat que estava encongida de tant es

clava, i li sona l'!hora de sa Hiberació. 

Diuen que allí la dona també és forta, 

també és bella i com céllp altra encisadora ... 

però jai! que és una mica incons¡CÍenta, li 

SOIbren gràcies i li manca una resolta voluntat. 

Alguna no para esment en rebaixar la seva 

dignitat des.preciant la seva Hengua, la seva 

ànima. la seva Ptria, dIa que 'l'~la ·fet {orta i 

I¡eilla i com cap més altra encisadora. 

Els '1wmes, els seus ,germans cie raça, sen

se c1Herenciació, calladamenlt es van aplegant, 

i nus,en el cor amh un jurament; l'amor, els 

fillL!1, els pares, els veuen pla bé, .per això ma

teix que la Pàtria és 'Pastada amb sang i he_ 

roísme, feta amb bocins de tragèdia dels 

seus fills; i aquests homes esperen un mo

ment, el decisiu per donar-li el seu de bocí, la 

desferra del seu cos Hl1itador i ,la ,1lealtat 

eterna de la seva ànima. 

l ai! de l'hora que s'atança ... l1bas capit ben 

bé, oh dona catalana ? ... 

E1s meus Havis i eIs de la tota joventut 

que espera, són els qui et dirigeixen la pa

raula dura i aspra, ¿ no sentiràs en ,l'estrè

pit de la bata~la la teva mà henefactora ... 

que els !hi aduqui els uHs del seu cos agonit

lanlt ? .. i 'fregi suaument Uurs 'ferides per 011 

s1hi escaparà glops de mbertat ? ... no occiràs 

en aquella hora a l'aimant traidor i covard? 

gosaries juntar el teu cos al d'ell ? ... seràs 

capaça d'occir a 11' enemic que ara t'embru

teix les orelle'S ? .. i per més occir, Uavors ¿ no 

t'occi'Càs a tu mateixa abans que con,sentir la 

profanació 'del cos i l'esclavitut de la teva 
vida ? .. _ 

rSi és així, després més tard sí que senti

rà:s la paraula !Càlida del galan.t enamorat, que 

serà Itota aquesta joventut ardida i sapada. 

Si és així ... veuràs. que dolça i atractívola 

serà la paraula, sempre més en quant hauràs 

sabut divinitzar-te als seus ulls i als de Ca
talunya ... 

REDACCIO I ADMINISTRACIO: 

Sant Honorat, 7, pral. 
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ESMENTADOR 

De RESSOROlMENT 

Revista de Buenos Aires 

El tràgic dilema del poble català 
Ningú 'que hagi repas'sat enc que sigui 

lleugerament els fets de la lhii sltòria, 110 po
drà negar que l'esperit d'equitat i justíóa 
:ha dominat per sobre tota altra qualitat en 
l'aICluación del Poble Català com a nadó. 
Aqueix esperit s'ha 'fet palès en, totes les 
seves manifestacions, ja internacionals, ja 
socials, ja religioses, en les èpotlues de lla 
seva plena sobirania. Per a no .ésser carre
gosos amb abundància de cites, recordi's 
solament com a fets cahdals en cada Ull 

d'aquests aspectes: 1. El respeclte als cos
tums i lleis autòctones dels territoris cOI1-
(lUerits; 2. La solució abans que cap altre 
poble ,del món, del problema çle la terra, i 
3. lLa tolerància i respecte en èpoques d'ull 
fanatisme relig,iós exacerbat com a l'edat 
mitja, per al8 jueus i ma,ho!l1etans, els sa
cerdots dels quals po;dien, defensar les seves 
relig.ions, dins malteix de les e~glésies ca
tòlilques si es donava el cas d'ésser atacades. 

Aqueixes proves d'un alt sentit d'equi
tat i de justícia donades pel nostre poble 
en. les seves relacio11s internes i en les re
lacions amlb els altres pobles, semblen a 
primer cop d'uH un senyal de superioritat 
moral col-lectiva, envejable per altres 11<1-
cians. Això, np obstant, no !ha apol'1tat a la 
nostra Pàtria una noble corres.pondèocia 
el'aquells amb qui ha hag.ut de tractar en el 
C0rrent de la seva. rWstòria, i en lloc d'ésser 
pres en el seu veritable sentit, ha estat in
terpretat ~om una mostra de feblesa, clo
nant per resultat una Itendència a l'opressió 
que ha semblat moIt fàcil, per a pobles 
menys sensats, més amlbiciosos, més bel-li
cosos, men(Ys respectuosos, en 'fi, dels drets 
dels altres ide la dignitat humana. 

A voltes tamlbé, aprofitant-se d'un altre 
d~fecte (que nosaltres creiem, abd mateix, 
qualitat) la llostra 'franquesa, s111a11 valgut 
de la hipocresia per a presentar-nos com una 
cosa justa i lleial ço que np era sinó una 
camailetéll per a fer-<nos caure. 

Les qualitats, doncs, que nosaltres esti
mem més; aquelles que !Creiem ens donen 
un ,lloc de preeminència entre els 'Pobles, 
han estat el punt dèbil de la 'nostra consti
tució nacional; s'han tornat una armélJ apro
fitable per als nostres enemics. Fiats en la 
di'guitat dels demés perquè érem ben segurs 
de la nostra, ens han fet creure coses que 
deien i que no eren més que als seus lla
vis, però mai a'l seu pensament ni al seu 
cor (si en tenen). Per a fer-nos canviar el 
t1~stre digne nom de Catalans, ens han dit 
cspañolcs, i ens han assegurat, ri·rant el pit 
enrfora, que seríem iguals i tindrÍlem els 111a
teixos drets que els demés españoles (per
què ells per a enganyar-nos s'lhan avingut 
a deixar a un recó el propi 110m) i entretant 
mentre els altres conservaven i enalbien la 
llengua llur (a la q ual ara, seguint la ma
teixa tàctitca, també H !han canvia,t el nom), 
deprimien i bescantaven la nostra; mentre 
ens imposaven les seves lleis {sempre am1> 
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el nom canviat com els articles sospitoso~ , . d I 
a les Duanes) arreconaven per anlJ1qua. es . 
inservibles les nostres " mentre ¡protegIen I 

. "1 fi emparaven els seus connaciol';als I?~tl s, . ,-
cant-los a tots els forats de I admlnlstra~lO, 
els nostres n'eren exclosos; mentre omphen 
cls centres d'ensenyançl1J (?) amb ge~t dels 
seus, - perquè ¡per en trar.lh i s'1havlen, d~ 
fer els concursos a Madrid, en castellà, I 
havien d'ésser jutjats per casteJIlans, - e~s 
estombraven a nosaltres. Varen fer mes 
¡¡eis a gust seu i ens les varen fer p~ndre 
per bones a n05alltres que no intervel11etn ~ 
fer-1es (teníe)11 414 diputats. contra 400 I 
tants). Els nostres tendres fillets, .que n.o 
sabien una paraula de castellà, es velen dblL 
gats d'apenclre en l1~ua forastera totes I~s 
disciplines, rebaixant amb això, cada dl~ 
més, el grau de cultura del nostre pob~e 1 

fent veritat en la pràctica aquclla ternlble 
màxima de la letra con sangre entra, frase 
que només hom coneix en la pedagogia na
cional dels nostres enemics. La Història que 
en~~enyaven a les escoles, era la d'ells. i si els 
nostres infants sabien el nom del CId o de 
Cervantes no coneixien en canvi el de Jau
me ni el d~ LluU. La qual cosa no els ha pri
vat de dir com encara segueixen dient, que 
fados som~s españoles, i tenemos los mismos 
derechos y los mismos debcres. 

Si un dels nostres dbrers, un dels nostres 
pagesos, a qui eHs han negat el més mínim 
grau d'instr1,lcció, es ¡presenten davan~ deI 
jutge parlant l'única 'llengua que cOllel,xen, 
són. castigats per malvolença o per n? esser 
enteso~ am'b raó o sense, i aquests dles, er¡
cara, un diari digne d'eJls, "A BC", dema
nava que es retinguessin a file.s els redut~s 
catalans fins i tan.t que sahessm el castella, 
(IUe ara han motejat, com deia abans, d'es
l'miol, per acabar d'arrodonir la ~va hidalga 
hipocresia. Si un moribund vol (J¡etar la.scva 
ültima voluntat, es troba amb Ull notan que 
no l'enren i tergiversa el se~ti~ de les seves 
sagrades disposicions, i per <l'IXO .todos SOJJWS 

iguaJlcs ante la lcy, execrable lleI qU,e no re~
pecta ni la suprema hora del tra~as defini
tiu! 

Però lla vingut un dia en què els homes de 
Catalunya s'han adonat de que les 'Paraul~s 
no estan d'acord amb els fets; que 110 es 
veritat que tots som ;guals, que la igualtat 
~eria tenir tots el mateix dret d'e:¡qpressar-se 
cadascú en la seva Hengua, de dictar-se k:5 

seve!:i pròpies lleis, d'esCO'llir els s~us propIs 
scrvidors, de triar-se els seu propIs mestres. 
dc confiar la seva fe i darrera voluntat .. Ull 

home que l'entengués; i aJllavors els homes 
de Catalunya s'han dirigit als home,s d'Espa
nya i els han dit : Nobles homes d Es,p::nya, 
vosaltres aneu, sens dubte, equivoca·ts I vos 
creieu que en realitat ens tracteu com a 
iguals . però si bé ho observeu veureu .que 
això no és pa~ la germania, Si110 I.a servltlt~ 
11,0 sit ra i la senyoria \'o"tra. Vel1ll1l, don~l>. 
a demanar-vos el compliment amb fets, e 
les vostres paraules; no volem res de ço 
Vostre l)CrÒ deixeu-nos a les nostres mans 

, . h d" iguals ço que cns pertany Sl em esser . 
Però... els nobles ~10mes d'Espanya, arron
ccn les espalmes I murmuren en to de ment;
preu: a Htí qtté 11Ie cuc/lias? Així despre;le~ 
els nostres drets i així e'lls, cls 1wbles e hI: 

. òpia .paraula 1 dalVOs, despreC1en la seva pr 

ohren, '(:om diucn el1~. COlli a perf~tes 'l"

lIal/os. 

'Mes ço que ells prenien per feblesa, no. 
ho és: el català no abaixarà el calp davant 
l'insult, el català ha pensat bonament, amb 
tota bona fe, que hi havia un error, mes no 
un engany, una mala intenció; més quant 
s'ha c01wençut del veritable engany, llavors 
no demana-, llavors exigeix. l aquesta és la 
tràgica equivocaóó, que dum sc.gI'es, del 
pob1e català: la seva eterna credu)¡,at en la 
dignitat i noblesa dels altres. 

El poble català demostrarà a,ls seus e?e
mics i dintre poc, que la seva condescenden
~ia no és covardia, que la seva tolerància no 
és por; el poble ea tal à-i aquí està el tràgic 
del seu destí-el poible més enamorat de la 
sana raó haurà d'apel-Iar a la força i a la 
violència' com ha hagut d'apel-lar-lhi altres 
voltes en defensa cie la seva dignitat nacio
nal' el poble que més creu en l'equitat i en 
la Justicia, haurà de tornar-se cr?~l i ,v!o
lent ~1.3.urà àdhuc, de cometre ml)UstlC1es 

, "fi I l' ~).(lrcials; com tot esser pacI C quan Ta ( ar-
ribar a Ja violència, serà m~s terrible que 
cap més; al que voldría 'haver convençut 
amb raons, l'haurà de degollar en el paro
xisme d'una desesperació quc ell havia cre-
gut illnecessàr~a. . . , 

IPoble Catala: ilO dubtIs que hI hauras cie 
arribar i prepara't bé, fes-lho bé de fer mal. 
fes tot el que sàpigues, que els dimonis si
guin àngels al costat teu, i quan . triomfis, 
que la caUSa és justa. con que hauràs hagut 
de triomfar amb crueltat i injustícies par
rials, necesàries cn la barbàrie de tota lluita, 
vulguis I:}ne siguin aquestes Ics darreres, si
gues incrédul de les paraul'es dels pobles, 
~igues desconfiat .... orgullós amb els altres. 
per no 'haver d'arrmar mai més a l'exaspe
ració i con.vertir~te en una bèstia salvatge. 
oh paradoxa!, per a resgaard de la teva 'hu-
mana dignitat.. P. 

Manifest 
L'" Acció Radical Catalana" cie París: 

llença la present proclama amb motiu de 
!'a constitució legal, com a prova de llur 
exisltència i norma de llur actuació. 

ALS POBLES LLIURES SALUT! 

ALS ESCLAUS, CORATJE l GER

~fANOR!! 

A.L NOSTRE EL COR l EL BRAÇ, 

L'ANIMA TOTA!!! 

L "Acció Radical Catalana" la cons
tituim una joventut sodolla de llibertat, 

freturosa ci acció i pletòrica d'optimisme 
per a la consecució del nostre ideal su
prem d'independencia. Artistes i com
merciants, intel-Iectuals i obrers, arte
sans i dependents tots som uns, dispo
sats a tot, per la santa causa de Uibera
c:ió de la Ptria. 

Per a nosaltres no hi ha qüestió pre
via fora la de l'independencia; Itot altre 
qüestió és mediata, tot altre problema 
ens seria pertorbador. Acumular totes 
les energies per a rompre les cadenes 
d esc1avatge, és nostra obra fonamen
tal. 

N o som neòfits clel sacrosant ideal de 
llibertat patria; som una l1egió, fins ara 
esparsa, acoblada per l'esperit flamejant 
de l'independència íntegra de Cata'lul1iya 
que deu arborar el cor de cada català i 
que coessiona, l'abjecció d'una tir~n.i? 
histèrica d'un poble en descomposlclo 
política, que, vivint solament de records 
d'un imperialisme caduc, és orb a les rea
l itats tangibles que, sacrificant la sang 
i les energies vitals de l'Estat, depaupe
ra a gratcient les Nacionalitats històri
ques qu~ po;ta a remolc, ,arrossegant:le.s 
sota el JOu mfamant de I esclavatge Im
lui, estigma dels sumisos. 

No som exclusivistes, que si volem la 
llibertat de nostra Pàtria íntegra, la que 
la diplomacia no podrà jamai mig partir
ne l'ànima. la que té com a front.eres na
turals la llengua catalana, a.quelxa. glo
riosa llengua que com el Fentx renaixent 
i expurgada, la que no p,og~er~n ~atar 
les tiranies seculars d'ença n,I d e~lla. de! 
Pirineu, la que no l'arrencara mal nIngu 
perquè arrela en l'ànima .ancestr~I, per
què és el nexe de nostre esser, 1 expres
sió de nostre voler; així mate1x volem la 
llibertat de tots els pobles de la Terra. 

Que cada un reivindiqui son dret. 
()ue cada un I exigeixi si així s li plau. 
Cada poble en lluita de lI!h~ració .es 
nostre al-liat espiritual, per .alxo no dIS: 
I i ngim ni raça ni color, nt llengua nt 
pais. 

L'" Acció Radical ,Catalana" obra els 
braços a tots als que {acin prof~ssió. ~e 
fe de nostre ideal d independencla. unlc 
ohjcct:u del l1o¡;¡tre esforç. A r~dós de 
nostre profcssió de llibertat no h. volem 
febles. mitges tintes, ni dobl:s ca~e~, que 
no som ulla amalgama políttca Slno una 
llegió de convençuts, per a qui?s ~a Ili
berlat absoluta de Catalunya es Il1tan
gible. Aixís, seleccion~nl d'a\:e.nç, n~ 
Jlcrdrem temps amb óbvles clefi111CIOll.S nI 
1I11ites hizantineR. 

La nostra tasca és dura, el treball in
tens i el profit exclusivament a la Pàtria. 
Perque 110 portem llast de banderia ni 
marql1e~ de colors altres que, els de les 
Quatre Barres de Sang, al llindar de 
llostra porta ningú ha d'ahdicar. d~ .1J~rs 
iclces particulars. mentrc!; ilO Slg\J1I1 In

compatihles amh el dogma d'emancipa
ció. 

Amb ço quc és patrimoni de la con
ciència individual: llibertat absoluta. 

Amb ço que és patrim011i de l'ideal 
patri: intransigència .a.bsoluta. 

El fet de nostre ex1l1 de grat o per for
ça, eleva nostra espiritualitat per da
munt de totes les dissencions que la CQt1-

vivència a la llar pairal ocasiona naíural-
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ment, -eniPrò el, tremp ' és més {ort per 
• a excluir a simdniacs o faritzeus, fent 

un nucli sà i actiu, apte i capaç de la 
'sagrada missió i màxim sacrifici amb 

holócauste a Çatalunya, 
Amb nosaltres els abnegats! 
Visca Catalunya lliure! 

, : El Consell Directiu, 

Paris, Setembre 1922. 

',) Estatge social (Provisionalment) del 
"Acció Radical Catalana", 73, Boule
vard Sébastopol, primer, 

Premsa Nacionalista Radical 

ICARI.\ NACIONALISTA 

Ells són ells i nosaltres 
som no~altres 

, Si 110 existissin lc~ pàgines de la h is
tòria 'univen;al destriadores de les dife
rentes races o nacionalitats pobladores de 
la Península Ibèrica; si no existissin les 
particularitats geogràfiques definidores 
de difr:~e!1ts caràcters; si no existissin les 

.,p.regoll es . diferenciacions J1ingüístiques. 
manifestació extensa i vivent de l'ànima 
~Ie cada raça iht'rira <"jue marquen el co
lrer de les centúries d'una faisó perennal 
Ic~ modalitats peculiars dels diferents po-

. illes ih¿'rics. el més ]Jell i superficial es
devenimcnt contcmporani posaria ne re ' 

' lkll amil prou força i prou intensitat les 
diferències racials entre el que Castella 
ha con\'ertil ell Espanya, i Catalunya la 
¡¡:'tlri-n comú i í111ica de tots els catalans. 

Mure\ll .J'.oic1a a Ics veus ,lels segles 
passats, cloem cl~ ulls al" accidents gco

.gràfics. l<lIlfluem ks boques emmlldint 
les ,diverses [ollètiqucs i reclosos cn el1 
present i 111 11lerliat ; aillats del passal i de 
,1'csclc.\'Cl'ic1or r~g'tlarc1el11 serena111ent en' ~ 
çà i enllà de l' l':hre. 

Un senzill i natural acord pres per tina 
.Unió ric propietaris c\(',.;tr;a im1l1ediata
l1lent le" (lues races antagòniques. L'es
panyola cn'l1à de ]'J1jhre romenlta irònica
[1I('I;t 'l'ús del català. de la llostra parla , 
racial ell ulla de les nostrrs societats. 
Ceg-ats d'orgull. ilH'j1te;; seculars, ilO com
prellen l'acord 11 i ]'cstud ien. Broden al " 
\ oltant (l'ell unes nicieses més, palesen 
Ull;) ,ignor:lllcia supina. confonen noms i 

, darles infantívolament i s'aconsolen eon
\ crtint l'acord en una senzilla faisó de 
matar l'estona de rics desvagats. La Ca
talana ençà de l'Ebre celehra l'acord que l 
marca un pas lúés vers el recohrament , 
(Ie la' nostra per~ot1alilHt perduda i es 
¡)repara a nous acords. a Iloves 111anifes
la!-,i(1h~, a nous fets que aniran csI ructu
¡:ànt ordenadament la ' llostra futura ll i
hertat reconquerida. 

Ell§ per a cÒl1vence'ns de la germanor 
oferta continuaran hurlant-se de la nos
tra llengua ponderant enfàticament Ics 
excel-lències de la llur i àdhuc quan vol
dr'an acontentar-nos, de l'alt sitial rIel 
Govern. del poble ens otorgaran la mercè 
de l'ús casolà de la bella parla nostrada. 
tnostrant-nos la llur, senyora i majora 
de tola la vida de relació filla de les ci
vilitzacions de les gèneres passades. Pa-

raules pariones del gest reial oferint a 
una església del ~erritori marroquí una 
eo;tàtua de Sant Jaume com a prova de 
germanor a'ls rifenys, quan conta la lle
genda que Sant Jaume és el sant exter
minador dels serrains. 

El fet de l'ús de la nostra llengua quc, 
és un dret consubstancial de tot poble 
que no s'oposa al lliure ús de la parla 
llur a la que tenen el mateix dret que 
nosaltres a la nostra, és considerat de 
pòls diametralment oposats per ells i per 
nosaltres. En el,s prohlemes quotidians 
la nostra fonamental disparitat de crite
ri és palesadora continuament; Catalu
nva hona o !dolenta té una Ifaisó de pen
s~r, plantejar i resoldre els problemes 
que a ella l'afecten directament o indi
recte que mai coincideix, que sempre és 
antagònica amh la manera de pensar. 
plantejar i resoldre els problemes que té' 
Espanya. . , 

Deixem als historiadors, als tradICIO
nalistes, que palesin cada dia més amh les 
recerques llurs l'existència destriaèla de 
al raça espanyola (castellana) i de la ca
talana, no parlant de la 'Portuguesa, de la 
basca, de la gallega i de la somorta ~r~
<Tonesa. Deixem als utopistes l'esforç Inu
ríl de volguer fondre substancialitats. an
tagòniques. Nosaltres. homes de realItats 
amb els fets de cada elia, afirmem no sols 
la diferenciació sin6 la incompatibilitat 
fonamental de les ducs races per a tota 
ohra cO~ljunta. QlIe visqui quiscuna la 
se\'a pròpia vida lliure pel hé de 1'~1tl
manitat i la justicia eterna! La rea]¡tat 
s'imposa. Ells són ells i nosaltres som 
nosaltres. 

L'Hermano 
caça pubilles 

El català, qua1l no està sa'/isfe/ de lo. seHl 
sort i li sembla qur els límits geogràfic,\' de 
la terra marc SOli massa' petits l'er a millo
rar la seva posició sOC11(/l, fa 1W cnl' de ral', 
i abandonant antics, 0111171'.1' i família, s'arris-' 
m dills un va.i.~ell, anc que sigui de fus/a .¡ 
Irm'eSsa l'ample mar ell busca de nO'l'es ferres 
i 1I07!a sort. Si aqllrs/a li és favorable, s'cs
lablei;!; defimiti'l'alllen/ allà nil ha fet fortl/Ha 
i al/rai/ ,com es, afegei.'\: al .l'eH amor l'er la 
pàiy.;.a catalana un I/Oli lamor l'er la terra 0/1' 

ha 'l'Mmt ¡, prosperat. que a'rri'ba a es/"'nar gai_ 
rebÍ' com la se'l'a propia .. A França, a Am(\. 
rbca • a altres païsns del mon trobareu gra-ll 
I/ombrr de cnla[(]l/s d'aqltesl til'us. Si, al cap 
d'olgulls an~'s, el ca/alà afm'orit l'CI' la' f 01'
tuna, quI' ha fet fructificar amb el SC1.t tre
hall molts COllS dur i semtre Iznllrat, seut 
l'awvnrallça dI' la terra ca'talalla )' s'ell et/
ton;a a Catalu.nya, no deixa mai de 'recordar 
Ill1lb agra~mcllt els a113's viseu.ls en Ulla, altra 
!l'rra i rl 110m d'aquesta és sempre per ell 
objecte d'antor i de 1'especte. 

El I/ostre "!leYll/al/o" de 1'00u'llt, el1 con
'L,i, troba sem l're 1W mm í més planer per afer 
fort/wa. Sen/illt cnm sellt WHa repulsió ills
I illtt'lla pel /l'l'ball , que creu "'uligllC' d'UI/ 
"¡idalgo" prnf'i solament del català plebeu, ell 
lloc d'arriscar la IJcl! en un v~xell i passar 
(a mar, cs 7m.rca una "recomendación" PN 
a quailsevol "hermano" que exercetx. auto-

L'EST A T CAT ALA 

r;tat a Catalunya, i sense altre bagatge qUC 
la seva il/sulsa vanitat s'en ve a la nostra terra 
ce buscar els sigroHs que 1. son dffícüs de 
trobar a la seva, 

Un cop aquí, n'hi ha que's conteu Ien amb 
UI! "e111tlco" que dOllguf poca feina, anc que 
dOl/gui també l'oques pessete"s. Dc tant ('!/ 

IaI/t, però. en trobeu aJgúll de més espabt -

lat que, !zabillat com si fos ten gran senyat'.' 
amb roba ql/e el pobre sastre no cobrarà 111~}, 
i amb la se~'a xerrameca típica conseguctX 
entabamar alguna noia. catalana de bona fa.
müw. I ja teniu al "hennano" en cam,í d~ 
fer fortuna. El pare de la noia és ga.rebc 
sen,pre un d'aquests catalans que havent naS
cut pobres, amb el seu enginy i la seva mor 
han pogut arribar a fer 1·ma, fortuneta. Aques/ 
hOl1le, anc que per fora sigui ric, colIserV(1¡ la 
parla i els mndals un x~c rústecs, i és clar 
''l'oralnria'' del "Hermano" l'enlluer¡¡a COlli 

en el mítmg e1úl/!ern.a al obrer català qtlC 

sc l'escolta. De la n;t al ma'tí, l'iutrús, per 
obra i gràcia d'1!1l casament es com'ertei,¡: 
seHSe altre treball que xerrar nwlt i molt, 
el¡ amn de la for/ulleta feta i l'astada en Stt01' 

de [ro 11 ! catalana. Vos'altres creureu que 
aqul'sl !zn1111' ser-m la més l'etbta grati/uI per 
aquesta terra? Ca! Obliga, no cal dir-ho, a 
la seva dalla a pceriar una aengua estranya: 
sellt l'odi mÍ's pre,r¡oll per tot lo que sigll t 

vida calalal/a, i aqurlls diners mta1ans gUj]

nyats aH/I> la .1'11171' drl I1'cball són g(JJStats ale
grement e'l1 'l'anitats i si a mà vé en cDln-ba
tre la causa de Cata.lu.nya. 

C 0111 />al1.\'s, ral fixar-sc el/ aquest imp01'
tant asperle de la invasió clIl'J//i,r¡a. La terra 
i la riquesa rafala"la passell així fàcilmel1t 
sel/se que nil/{JIÍ s'ell dongl/i comtte, a 1-/lat/S 

dels nos/res el/I'mics. No Sel'1'NX de res q1tC 
els homes es disposin a defcnsar-w si 't!tlla' do~ 
!fa 'la rc.C/ala. Ca,l qu,e la dalla cafalana es fact 

com a prim/I'r deure patriòlic ellln tellir alltor 
per cap rllemic natural de la seva Pà/ria. Per 
U1/a d01UIJ ca/alana snls 1(1/ pa/rinta català COlli 

a marit. Cal ill{illrar a la don.a cataJ.m/.(l U110 

màxt/na rl'pul,,:¡ó per a fofa Hllió que ultra 
entregar al 1'1I01/';'C term • bens w&zians 1';'/1-
gui a i1lttUl'i.r i(ar la raça catalana. 

Tasca positiva 

Una altre 7.1e{/ada que es vulgui fer 1111a 
excursió colec/1'1'a a França. amb la nostra 
senyera desplegada i amb l/il/rc m.anifestaci6 
del nos/re 7.!all'r. s'ha de prefarar l'er ellda
vant G41tb fhcrió diplomàtica i la ftropa
gatuJa. 

Havent d'fl/lerllaciollali'¡::ar el ple I de Ca
laltmya ¡ per a cOl1.~eg1{ir-hn te llim de come1/
çar dnnant cOllf erè17úes explicatives dc 1(1 
llos/ra sitll<Gri() , i de l'nrtuació dels govertlS 

l'spanyols a Catalunya ell les més impor
tants ciutals de Frmlça, Bélgica, Alemanya, 
Suïssa, AlIglall'rra i demés Estats a nn 'lJUl
t¡lIi escol/ar-sen's. 1117 dei."mnt la ta,çm tims a 
'produir twG. fonda agitació en les rnHci.èH
cies dels hOntes de l'Ht/rnpa ci'1,ilit::ada, d'A
mèrica. d'arreu dellllóll. favorable a l'bule
pendè1/cia de Caloltw)!a'. 

Si plalt als ¡¡ostres adherits aqlwb,~ pro
jecil', comcnçarell una subscripció per a aten
dre a les desl'eses l'recises. 

El C. ,. d'A, ,. de l'E. C. 

Imp. LA CAMPANA I l'E.QuELLA, Olm, B.-Sarcelol\' 
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