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L'O PR ESSIÓ 

Aquells catalallS que 110 esdevenelJ gelis 
s\lsceptibles quau se'ls parla de la sotmi 
sió de Calalunya a Ull poder estrauy i tro
hen que és unll utopia l'ideal d'alliberació 
de la Pàtria, els convidem a resseguir els' 
fots que continua ment es desenrotllen per 
tota la terra catolnna . La llostra paciència 
és ilimitada. Dubtem que f:S trobi uu altre 
poble amb analogies semblal./ts a les nos
tres i .que exerceixi tant admirablement el 
do d'aquest& virtut pacielltíssima. 

l és que al caure a la desnacionalització 
el catalans hem caigut també a l'indignitat. 

Perquè solament per dignitat, els ca
talans, hauríem de dt:l:lf~r de les argolles 
que la lligueu, aquella ganiveta de llescar 
pa que d'euçà de 1640 resta aferrada a 
les taul es de les nostres llars. 

Ja s'ha arribat al comble de la passivi
tat, amb aquesta bonhomia iudolent que 
marceix als catalaus . 

D 'ençà de 1714- ui en elE> períodes in
cipients del catalanisme, - l'agressivitat es
panyola no havia arribat, com ara, al mà · 
xim del greuge i de l'odi. 

Ha dit el senyor President de la Manco
Illunitat de Catalunya, en les seves decla
lUciollS Oil fil Ull capitol de cürrecs al Estat 
Central- ells passem la vida feut capítols 
de càrrecs-que els temps actuals són sem
blants, a tot ésser-ho, amb els que precedi
ren 11 la revolta dels catalans de 1640. 

Llavo's com ara, un català renegat, 
tramet per damunt les centúries, l'heredi
tf\tge degenerat dels .catalans de 1640 i 
1714, concretant amb la persona d'aqueU 
Comte de Sallta Coloma que se'n dnu la 
maledicció ullàl1im de les gèneres de ja 
seva Pàtria. 

En 1640, Catalunya iniciava la devalla. 
da de la seva antiga esplelldorositat. S'a114. 
va perdent l'integritat de l'esperit nacional 
dels catalans de llavors. Per això aleshores 
sorgien els traidors-els primers traidors 
antecessors dignes d'aquesta fauna inde
cent que acapdillen els Fourniers i Mar
qués d 'Olérdola. De traidOl:'s n'hi ha hagut 
a tots els pobles i a totes les nacions. Però 
si voleu sapiguer el valor d'un moviment 
uacional, ell carni de deslliurança, cal fixar
se amb ('ls traidors que té. 

Dissortadament, Catalunya té encara 
masses traidors. 

Hi ha catalalls que traeixen el deure 
digne i inexorable de la raça, i hi ha ca
talans que traeixeu l'essència alliberadora 
de la raça, que és pitjor. 

Els primers neden en la impunitat. Els 
segOlls se' js hi ha arrabassat la bandera que 
fa massu temps ostentaven indignament 
i l'arrocegaven pel llot de Ja baixa política. 

Aquests catalaus traidors-uns i altres
no són res més que una argolla més B la 
lIal'ga cad.ena de l'esclavatge. Aquests ca
talans traldors són una prova méf:l infalible 
de l'opressió degradant i cruenta a que ens 
rcmet l'Estat dominador. 

L'Anglaterra va enviar al Egipte i a Ics 
Indics, dUl'llllt mig segle, cargameuts d'ol. 

Es que espereu qHe les cadene8 caiguin 
pel seti propi rovell1 

Maurici J okay 

cofoI! i de dones rublertes d'avariosis, pel' 
a sotmetre per sempre Inés a l'esclavitut 
dtnigrant a dues races. 

Tot el detritus dels barris baixos de 
LOlldres- soures inhumanes del capitalis
me londinenc- feren cap fi Occident. 

Els estralls foren grossos; l'allau allibe
radora es deturà uns instants en la marxa 
dels segles No obstant, la força de la sang 
retomava viótoriosa i prop de les munta
nyes, on serpenteja el riu i cimbregen les 
pal~eres, natura sorgia amb un magnífic 
.'pectment d'una raça jove i forta. 

~spany~ no ha llençat els prostíbuls del 
baIX Madrid, perquè el baix Madrid la fia · 
menqueria espHnyol9, s'ha llençat 'per si · 
sola a l'invasió de Catalunya. 

De costat de la «LunaTÍlos» de concert 
de tercer ordre, hl ha posat un senyor Ra
ventós o Ull senyor Margués d'Olérdola. 

Més que tot un exèrcit en ordre de ba· 
talla, aquest exèrcit desnacionalitzado)', ha 
sigut el que ha fet més mal fi Catalunya. 

. ~ ~ mida que els catalans han perdu_t 
vmhtnt fisica, hem anat perdent la 110stru 
dignitat moral. 

Per això, davant les escomeses del ene
mic, sols atiuem avui oposar.hi )cs volu 
bles maquinacions del nostre pobre en
giny polític. 

Inventarem tots els subterfugis perquè 
no gosem treure d'una vegada elfl estres 
guerrers. 

Així és quan és possible- sota la caretn 
del pedode electoral pel' exemple- invadir 
viles i pobles maüser al braç, detenir di
putats elegits pel 'poble; registrar la llar 
violentment d'un digne couseller de la 
Mancomunitat de Catalunya- talment a 
l'Irlnnda, feien els agents de Oonstabu · 
lar,!! Police;-privar la lliure circulació 
de persones i carruatges pels carrers i ca· 
rreteles dels nostres pobles; impedir per 
medi d'una groêsa pressió diplomàtica la 
benedicció d'una bandera catalana a Paris; 
escometre a cops de sabre als patriotes 
que es manifesteu a Barcelona d'una faiçó 
en que els agellts de l'Estat no els hamia 
d'interessar per res. 

I !Jncara tot això no és gaire cosa al cos' 
tat de fomentar a Catalunya una guerra 
civ~l per les cantonades i deixar que im
punement s'assassini an aqu~ets bons i 
pacífics ciutadans d'aquesta pacient Bar
celona. Miri's allí on vulgui, a tot arreu 
veurà el català d'avui el fuet amenaçador 
que va caure damunt les nostres esquelles. 

En nom de Catalunya jR no podem de
manar res ni fer prevalòre res. 

'rot ço que és caiolà es veu combatut 
per l'enemic. 

L'Estat es diverteix; melltre Ca1aluuya 
clama endf'bades. Tot ço que els sobra a 
la seva taQla ens ho envia. I aquí restem 
esbategant inútilment pe' sortir d'aquesta 
cleda q?e e1l8 assetja . Sofrim una guerra 
a la qUIeta . Una guerra ('u la que- hi per. 
dem Ja digllitAt i Ja riqu esu de Ja raça . 

Aquests burgesos catalans que davallt 

,L'ESTAT CATALA 

el mot d'Independència hi alcen les xeme
neies de les seves fàbriques , com una coo
traposició, veuran com les seves riqueses 
serviran per a pagar les bacanals disba.u
xes de la bagassa sifilítica. 

Aql.ests burgesos catalans, que quan 
s'alça la bandera lIibéradora van excla
mant: No, no taut, no tan lluny! ~euran ~tl· 
sorrar·se poc a poc tota la vida econòtnJCa 
de la nostra Nació, arrossegant en la debacle 
nn ells mateixos, penalitat meres('uda per 
les complicitats traidores amb l'Estat que 
detellta el voler nacional. 

On ' SÓn aquells catalans del sl:'gle XVIIl? 
Fins els mateixos catalaus ja desnaciona
litzats de la passada centúria trobem ,li 

mancar. No podien tenir Ulla orientacIÓ 
o Ull veritable talent polític; però sura pe~ 
damunt d'aquella política de barricada I 
d'aquella confusió d'idees una més alt. 
austeritat d'ideal i una dosi més grossa 
d'energies . 

Darrera aquelles cançons de carrer i de 
taverna hi havia sempre el fusell a punt. 

Iaro ja.fa vint anys que esmolem les eines. 
Se'ns dirà que el poble català tot ço que 
ha perdut eu virulència bo ha augmentat 
amb intel·ligèl1cia. Molt 'bé; però cal que 
ells fixem que hi ha pobles que aquesta 
intel'ligència la posen al servei d'una dinà
mica alliberadora. 

No trobem altre medi per a combatre 
que el mitjà electoral. La renaixença pa
triòtica s'ba acomplert abustament i cal 
clonar els primers passos de la voluntat 
patriòtica amb decisió i energia. 

Deixeu fer, catalans, i veureu com serà 
l'enemic mateix qui ens senyalarà el caUlí. 
Cada dia que passa se'ns estreny més l'ac
golla . Menys llibertat política i més abao, 
dó d'aquells negocis que pertanyen a l'e$
elusiva competència de l'Estat central. 
No es fa res per Catalunya, ni es deixli fec 
11 Catolunya. Podíem ésser nau lleugera 
i som lastre de corcada baluerna. PodíeJll 
EOtjar lliurement el blau del mar i se't:s 
fa ruol!la uI casc. 

Patriotes! 

Els estudiants en el període 
de vacances .. 

Els dependents de comerç. 
A tots aquells que'ls hi sigui 

fàcil la lectura en llengua fran
cesa' que es facin enviar el llibre: 

~on, form~, un Ii,~n, 
Preu: 1 '50 francs 
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t'ESTAT CAATA 

S'ha dit que és X01'C el vessament de sallg 
quan no repo,'la el triomf. Enor; .fp'an i 
p1'ojund err01', 

La san,q que ,qenerosa ?'l!ga la te1'ra Pf?' 

amm' a nobles ideals, la /econda i la p?,('lJam 

al menys per a que en ella hi jlo?'€,ixin i hi 
fruitin un dia o altre, nous i més a!m·tuna(s 
esclats de sam'ifici pels ideals mateixos. 
D'he1·oiqul.'8 exemplaritats en va plena l' [[is· 
tòria pe?' a esfirmd de l('s 8uccessiVf'8 (J(·ne 

racions . 
M. Folguera i Durall 

La nostra 

miserable condició 
... l va UllU tlltra vegada; Ol:lll:llullya acaba 

d'eixir de la febre electoral; quatre setma
nes de neguit conscient o inconscient, du
rant les quals s'ban desgranat una silrie de 
raons polítiques, velles o noves, però que 
110 passen més enllà. de l'ambició o vanitat 
d'uns ninots procla mats i investits per cert 
egoisme polític; s'han fet mítinga, s'ha par 
Jat i s'ha escoltat, i eu l'intimitat de In 
taula de casa o del cafè, han brunzit i xo
cat les idees (cup esquifida i tota redemp
tora) ... després segueix el temps desfilant 
fred i imperturbable, espectador i regula· 
d~r de tantes tragèdies, de tantes farses, de 
tantes virtuts (?) que han passat i pas8aran 
ocultes o descobertes, alabades o vitupera 
des, en cada plana d'hi~tòria o en cadn 
vida d'un dia; aquest temps fred i imper 
turbable.~que'ns assenyala cada moment un 
treball i una acció, d'aquesta lluita contí
nua per viure, bé o malament, nobles o 
vils, lliberts o esclaus, aquest temps que no 
és tal temps perquè el som nosaltres, indo
lents o actius, forts o febles; aquf'st temps 
que mai passa sinó que passen els homes .. 
ara l'bem sentit esgarrapant-noI'> les entra
nyes, tantejant· nos Ja voluntat i la cons
ciència .. , I bé, què ens ha dut? .. , què hem 
Babut sustreure de la seva prodigalitat? ... 
Solament uua rutina degenerada, perq uè 
ho sÓn els seus manteneUols, forts i insen
sibles, i que sab~n ésser sensats perquè no 
e,l'!timen la sensatesa, prudents perquè no es · 
\tmen la prudència, justos pel'q uè 110 asti · 
men la justicitt, doncs abusen telTiblement 
~'aquesta sensatesa, prudència i justícia, 
lImitades en cada un de nosaltres, i més 
encara en la oCol'lectivitat, que viu i pensa i 
fretura esclavilzada darrera d'aquests vir
tuoso,) de partit i de Pàtria, d'això que sols 
h~ conegut, fins ara i fins sempre, l'única 
\1lrtut el esacrifich del benestar i de la 
Sang; guaiteu· lo el nom d'una PMria que 
ha servit només que per escambell, guaiteu 
els que mai haurien cregut en la veritat 
Punyent de les castes, corn ofeguen la lIi
hertat de Catalunya; des de dalt de la seva 
hestifllitat instintiva i vivificadora, oviren 
tots els seus 88pectes i neguits; des de dalt 
de la seva nulitat no senten l'empenta 
~erma d'una raça, de la que'l} són paràsits 
I cucs de la més pestilenta descomposició; ¡I seu major desfici pren volada en la bri, 
lantor luxosa del seu nom i de la seva fa
mília, raquItica i defectUOSA; a l'entorn d'a
qUestes inmundícies humanes, les realitats 

alliçonadores llO arriben a tenir més valor 
que una importuna naturalitat. 

I ara l'acabem de veure la insuficiència 
d'eixa gent que ta arrelat de mica en mica 
en el cor del nostre poble; aquest una ve · 
gada més s'ha inclinat a la ferotge vergas
sada de l'enerr,ic, qui no ha estalviat medis 
per a imposar la seva lIibèrrima voluntat a 
la nostra; el partit traidor que volrepresen 
tar els sentimenls de Catalunya, s'ha cre
gut pQtent i respectat de ,l'Estat opressor, 
gallegant contínuament del seu catalanisme 
fi varici6s i jueu, i Ja respectuosa considera 
ció dels seus «hermallos» ha sigut cnoble 
y sincera, com ho tenia d'ésser per la ·Illa· 
teixa manera de procedir d'ells jugant amb 
la sort dels seus germalls veritables; lo pit. 
jor és que bo paga el poble, befat i enga· 
nyat, i que ha dOllat cooperació a les gola-
freries de la Lliga, ' 

Els h Olll'ats treballadors i pagesos del 
pla i de la muntanya, porten i!Dmaculada 
l'essència ,Pàtria' tal com és i deu é8Eer 
se!)tida, i els mercaders del ideal s'aprofi 
ten d'ella falsejant los-hi la veritat amb 
mira:nents interessats i egoistes, i m"\:nlre
tant segueixen pagant contribucions sellse 
to ni so, veient-se privats dels seus tills 
que se'n van a «servir» així mateix a la 
emadre patria' que ells no coneixeran ja· 
mai n.i per la 'padrina, que'ls hi fa veure; 
i mentretant ens apostrofen cada dia in, 
juriant·uo:! i befaut-nos en 10 pregó, i meno 
tretant, posant'llos trabes a tota expansió, 
fan córrer llostra sang pels carrers de la 
ciutat, amb el .beueplàcit del senyor «cas 
tizo» (exemplar fidel de raça) que digué fu 
poc i ,311 cert establiment: «nosotros en Ma· 
drid, desde que en Barcelona hay atenta
dos, tl'abajaln09 mejor», mentre bevia un 
x:a\o de cmanzanilla. pura' i es fregava els 
llavis amb uu gest olímpic de «bizarrada». 

l mentretant coaccionen la voluutat del 
poble i a les seves autoritats revòl ver en 
mà i a cops de culats, fabricant i llogant 
pistolers corn a rrorroella ue Montgrí, que 
per «salvar el 6ufragio» diAparnven a tort i 
a dret caçaut els ciutadans pllcífics, i men · 
tretant es 811bJeja a Ja multitud indefensa i 
moguda per un afany de justícia; i encara 
té barrala Lliga en treure el cop? ... 

Prou, prou i prou; la revenju nOt:ltra serà 
implacable, uo hi haurà compassió; hem 
donat per endavant la nos tro. vida en holo
causte de la Pàtria, i la llostra raó l'hem 
posada absolutament dintre el canÓ de la 
pistola ... 

I nosaltres, que per convenciment i pa 
triotisme estem al costat dels obrers, fem 
avinent que la seva missió no és estar al 
marge del seu deure com a catalans, i molt. 
menys quan cert sindicat, fugint de l'espe 
cialitat precisa, els distreu completament de 
tota catalanitat, donant·los-hi eu cauvi la 
sensació d'un altre esperit que'ls hi confón 
tot límit, accHptant d'aquesta forma i de fet 
l'esclavatge d'una nació estranya i despò
tica, tall dolorÓS per l'humà ideal com 
qualsevol altre; per això ens convé posu\' 
cal tanto. de maniobres c0nscientes o ill
cOllscientes, però que afecten als llostres 
obrers com a Catalunya mateixa, que da
vant dels explotadors del ideal d'aquí hi 
estaran els soldats de Catalunya, com da
vant tota classe <1e e pistolers, sense cons
ciència ni dignitat i que comencen per és
ser espanyols d'instint i de raça, hi estaran 
també aquests soldats". I passarà lo que 

passarà, no volem obstacles al nostre camL. 
Ja era hora que el catalanism\;J tingués Ulla 
definició concreta, qu~'l1S encamini a una 
sola actuació; està molt bé que's facin ma
nifestacions, on s'hi exhibeixi l'ideal na· 
cionalista; lo inconseqüent és 111 poca vid
litat dels seus components, exposats a rebre 
sempre les fúries dels enemics que's rabe
gen satisfactòriament damunt una multi
tud espontània com desorganitzado, l'en
demà nilJgú es recorda <.le la feblesa 
vergolí'yal1ta; Ja feina diària allo.úitza ente
rament a tots aquests decidits mansois, ï 
els fets es succeeixen i l'història. s'escrIu .. , 

De totes les nacionalitats oprimides, la 
més perillosa per ell&. mateixa éR Catalu~ 
nya; el seu sentiment és materllÜItzllt per 
l'interès massa remarcable de la seva g'Jl1t, 
qui sembla desconèixer l'heroisme preme
ditat i obsessionant; fora de 11m' treball, ds 
demés actes de la vida volen les circuillR
tàncies i la rutina, al revés dels nostres ad, 
versaris que han implicat en les seves 
resolucions quotidianes i llacionals l'ideal 
aventurer i arriscat que'Js ha fet extrema' 
dament polítics, encara que ridículs, però 
que ban sigut Ja causa de Ja seva cl'eixeJlça 
políticament dita; i els nostres'bomes que 
sahen imitar de l'estranger tot lo bo i tot lo . 
dolent, són incapacitats per assimihu·se el 
pat::iotisme heroic i desinteressat; un in
signe poeta ha glosat eu un discUls l'espí
ritualitut de la pàt1'Ïa, que aquí a Calulullya 
tan pocs senten; en podria ésser la causll 
l'esclavitut de segles i segles que privareu 
als catalans de tota empresa nacional seva, 
esmortuí:nt-los·hi l'orgull col 'lectiu de dig
nitat i de glòria que unifica tota acció mo
ral i material; llavors és menester que 
comencin per tragar·ee aquesta crosta des· 
naturalitzadora abaus de parlar de pàtria, 

I els idealistes que trenquin tot lligam 
social o familiar o que desin el seu pensa~ 
ment que no pot aconseguir la plenitut, i no 
poden tindre si no és així només que UllU 

personal vanitat opressora i cauallesca; 110 

vull p&rlar pas de la covardia i el.temor, 
pllrquè això és una il'luSIÓ falsa dels sen· 
tits, l1lentre que 1'egoisme í l'interès és ulla 
realitat embrutidora de l'ànima, doncs és 
necessari per a donar el pas que'ls aparti 
definitivament de la miserable condició, la 
grandesa del sacrifici, i sàpiguill vèncer's a 
si mateixos, fugint del Hoc infecte per a 
saber morir, i viure a la vegada, estrenyellt 
cada instant més l'enlairada convicció, com 
l'arma a les mans, justiciera, 

I aquí vos esperem a 'tots, catalalls que 
estimeu, aquí i fi fora, per a demoétrarho; 
no villgueu per això els qui precouitzeu lli
bertat i sou esclaus de vosaltres mattlixos 

Esser o no ésser: ésser catalans disposat!! 
a la lluita per la llibertat, o no ésser l'es, ni 
bèstia que soJs viu i actua per instint i ne
cessitat, quan l'llome no sap viure per raó 
i pel' dignitat? 

. Sense la passió, l'home és sols una força 
latent que espera una possibilitat, corn el 
foguer el cop del je1'ro, per a produÍ?' cstel¡;s 
de llum. 

Enric Frederic Amiel 

Disol en 'la teva prudència un gmm de. 
jollia. 

Horaci. Od. lV 
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Tenlperanlent accionat 
Jo no sé quina deu ésser aquesta força 

que impulsa a l'home a lluitaT per la lli
bertat,.que fins el ser més indiferent no 
pot !:lustreure's de sentir-In, i, vulgues o no, 
tJS veu forçat a canviar la passivitat per 
l'acció afirmativa de lluita. 

Des de que el món és món, se veu qne 
l'home ha sigut una acció contínua de 
lluita, que al no ésser així uvni no estaria 
ni al començ de la seva deslliurança, en re
lació a la superioritat raciollal de les es
pècies_ 

Tot lo del món és esclau d'una llei de
terminada, i l'home, esclau també d'aques
ta llei, no pot resistir a la pressió que' I 
sotmet, i la lluita bé a determinar el cas 
propis.ment seu. 

Les grans acciono de la vida col'lectiva 
les han començades, com és natural, els 
sers més ardorosos, i les han termenades 
aquells que, en principi, fugien espantats 
de ses conseqüències, i és que l'home està 
posseït de qualque cosa que no logra des
cobrir, i que sols se ma'.:.ifesta en determi 
nats i difícils moments de la vida. 

Els gran's pensadors francesos que pre
pararen un dia el camp de la revolució, no 
hagueren impulsat mai al poble, en l'bora 
justa, perquè els homes que en filosofia es 
preocupen de les coses humanes, sols VeU'lll 
reviure l'ucció ell Iu sublimi lat de l'escola 
per ells profuuditzada, per quan preveuen, 
en In br'lltulitl\t in :luta a l'home, els efectes 
també brutals, quina causa en ell mateix 
se determina, i en canvi el poble, el que 
llegeix, el que en la ciència hi cerca la llum 
que l'ha de con~uir pel cami de la seva 
deslliurança, i que pel' l< mperament no 
veu, en la filosofia escrita, Ja moral de la 
paraula, sinó que hi cerca en ella la cruesa 
material de lli frase encoberta per la bella 
imatge pulida per l'artifici de la ploma, no 
té ::.Itre medi que entregar-se, i l'acció de
termina el fet, compliut les lleis fatals del 
medi que l'envolta. 

D'una manera o altra ,'boUle ha de con
tribuir al progrés confitant de les idees, afir 
mallt que tot lo de la vida li és per a ell 
interessant i necessari, i no deu refugir 
mai de la força impulsiva que el fa mome 
per a lluitar en el terreny més acomodI! t al 
~eu temperament, per l'èxit absolut d'a
quella llibertat que ha d'aportar-!i el seu 
beuestar i la seva ditxa . 

La pa8sivjtat degenera a l'Lome i 1'aco
~ Jda a l'escJavitut, i com que aquells que 
en la vida social se creuen superiors als 
altres, en la p&ssivitat bi veuen impolèn 
cia, s'afirmen superiors, i com a tals s'im 
posen i resten amos, mauant a l'borne com 
qUi malla a la bèstia sotmesa en ell per su
perioritat d'espècie. 

El temperament accional és una força 
que la naturalesa dota fi l'home, i aquesta 
fOlça, conduïda amb seny, no és la pertor 
bació flgressiva de la lluita inconscient on 
l'home degenera a ¡'estat de bèstia, que la 
forçA, quan és manada a cOllsciència, en 
lloc de pertorbar ordena, i construeix tot 
lo que l'home necessita per a la seva des· 
lliurança. 

E~ dolç i bèll n1òrir per la pàtria. 
Horaci. 

NACIONALISTES! 

Propagueu en el cercle de les 
vostres relacions el follet de , 
divulgació i de proselitisme. 

fi [ate[i1me ~el iove Patriota 
PREU: 2'50 pessetes cent 

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

Unió Catalanista: Canuda, 4, pral. 

L1ib. Nacional Catalana: Corts, GB 

SECCIO OFICIAL 

Una aclaració als patriotes 

La Oirecció central de l'Organització patriòtica 
es creu en el d .ure de fer present als seua ins
crits, que l'objectiU essencial de l'organització 
110 pot éssel' preCisament -l'anècdota tumultuària 
d'unes hores irisòrrles sinó la finalitat suprema 
de batalles si no triomfantes, més decisives-

No ob -tant cal felicitar-se; perquè cada di:! 
·que passa es referma més la vocació abnegada 
i heroica i l'anècdota esdevé un pas més vers el 
camí Iliberador . 

No hem d'ésser un requeté o una colla incen· 
diària; però cal sapiguer-ne fins a 'la superaci6; 
perquè en defensa de la dignitat de l ' ideal de la 
Pàtria tot és honorable . 

OliS del primer de Juny, totes les assoeiacions 
patriòtiques I tots els inscrits. la Organització 
Nacional «Estat Català,> podran torna ' a disposar 
dels carnels mesals de cotització. 

Es Ilrecls que ho sol licitin per 81davant, deixant 
an aquestes Oficines la demanda per escrit i el 
dia que es passarà a recullir ho. 

Poden fer·ho també, baix sobre sempre, i indi· 
cant Oficina Organització Estat Català, al lloc 
socipl de la U. C. 

Els talonaris són de 25 talons a pesseta ca
da un . 

Es preferible que s'entregwin els diners per 
endavant 

Cal que tots els patriotes pensin que sense una 
base eClnòmica no és possible fer res, en benefici 
de la nostra causa alliberadora 

S'ha rebut el següent comunicat: 

NOSALTRES SOLS 

Comité Català 

Mendoza (R A ) 

28 de Març de .1928 

''k En Francesc Mncià.-Lleida 

Honorable compatrici: Rebuda la vostra 9 d'Octubre 
de l'any passat. la q\1!I1 uo us ha sigut cl>nteatada. a 
son degut temps pel motiu que 6SperllVem constituir 
ele diversos Comités en aquest sector de l'América, els 

L'ESTAT CAT ALA 

quals tots responen 1$1 ideari de Repóblíca Oatalana 
que vos i els demés amics companys de rebeldia pro 
pagueu . Com us déiem en la nostra, tenim la satisfllc 
ció de comuoiCr.lr VC1S que h!lvoIU aconseguit la com· 
titució dels aegï1ents organismes: .Nosaltres SoJs', 
Menuoza; .Nosaltres Sols" Bahia Blanca; <Indepen
dents>. Hoeario; .Nosaltres Sols>, l'ueo de los Libres 
(Corrientcs); <Nosaltres sols', La Plata; <Llibsrtst " 
Buonos Aires. Amb aquestes entitats i el Casal CatR1~ 
de Buenos Aires, Centre Clltnlil de Mendoza i .r~os
sorgiment. formem un nucli de nou institucioos que 
por sa solvència radical poden ajudar ben eficientment 
per la constituoió de l'Estat Català. Es necessari qae 
ens I¡OSem continuament ell contacte per a la m~jor 
difusió de la propaganda entre els catalans m~EeJls 
que romanell per aquests indrets, puig la intraos;gèn
cia, la persover:lncia i princip!llmeot la const:lncifl fan 
miracles, oo.olt,·es podem respondre per el Que tocs 
a Mendoza, 011 bi han radicats trenta cinc mil espa
nyols, que oi valent so ele tots els oÜcialismes no' hRn 
pogut ofegllr la nostra proteats de rebaldia , ants al
trament, l'havem intensificada amb més dalít i més 
energia fins al punt que podem dir que el8 menys. 
s'han impoellt als més; tant de bo els de Buesos Aires 
ho hsguessiu fst lIixí, que comptaríem ja amb uor. 
força abf.istament poderosa per a fer front a qualsevol 
eventualitat que es presentés. Eo aquest mateix corr~li 
escrivim li l'admi¡¡istrlldor de l'<J<~"tllt O!ltaHv per 11 
que ens allisti 11mb deu suscripcioos semostrals qual 
import de trenta dues pessetes II acompanyem, ensems 
totes Jes fulles de propaganda que dongueu ala pu b!íci 
tat ens en trameti una bODa quantitat, per a repartir.la 
a objecte de propaganda, i el qual import se li enviarà 
a volta de coneu, en fi, tot quant Bill que respongui al 
nostre ideari UB preguem que ens ho trllmoteu pUi1 
els catalans d'ADlhica podent donar 11mb nostre im' 
puls un bon l,jut a la República Clltalllnll que tlln t 

anhelem. _ 
Us f -licitem por les vostres conferències alO. de 

D. del C. i de III l les quals han inHuit per li sixecllr 
l'edperit de molts cal&11108 indecisos al radicalisme. 

Tenim l'esperança que encara que els llostres en' mk~ 
posin en joc el renaix~ment dels atemptats so<:Íalij I 

altres procediments per a ofegar les nostres campanyes 
i que aproximalLt -se les noves eleccioos cerquin aquell 
pretext per a sospendre les garanties, el nostre triomf 
serà inevitable· 

Alentant-vos per a que seguiu la vostra valenta i 
patriòtica actitud, considerant· vos l'lIpòdtol mllrtre de 
les nostres reivindicacions, volgueu rebre la noslrt' 
més pregona admiració tot psbent vos vostre i de ('1\

talunYlla11ibcr»d.\. 

J. 1' .IOll:S BI'f<OL f:lecretari Geneul 

Comissió ExocutíVII de Torn. 

Soj1'im els mdls a'u7ta llarga pau, pe1'qf,tè 
els vicis són més c1'udels que l'est1·èpit de les 
armes. 

Juvenal 

ESTAT CATALÀ, 
divideix la seva tasca, donada la 

variació d'assumptes que li seran 

sotmesos, en dues oficines: Ofi

cina de Redacció i Oficina de 

Organització 

Preguem als nostres comunicants 

que sempre que ho facin per es

crit, baix sobre i indicant l'Oficina 

resvectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin interès 
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DIVISA 

AI punt vibri pels aires el crit de ¡Via fora! 
i la bandera santa onegi a nostra vora 

" serem potents i indòmits; com vents desenfrenats 
si acàs morim la ulòria valdní molt més que' I viure 

h 

la Catalnnya lliure . . .. 
I SI VIVim, veurem 
formant la sardana del poble lIiberat. 

Roses de bardissa 

No fa pas gaire que En Jaume Bofill i 
Matas, en uua c~)\)ferència que donà a Sa· 

"badell, que titula si mal no recoròem. «La 
Patria de cada dia, feut referència a la 

tasca humil deia: «fil ar¡u"sta obrR , l'llU' 

militat és la virtut fonamental. .Jo poso en 
lloc secundari el patriota, l'apòdtol decla· 
mador que és sovint UIT 1l0U convertit amb 
ressavis espanyoli¡,tee, Prefereixo la vellet a 

humil que ens tramet el tresor de la pa 

raula viva .... ' 
Parrafada brillant on sota l'inspiració 

de Ouerau de Liost surt la freda concep
cij d'En Jaume Bofill i Matas. Però 110 

sabem veure la diferenciació que es 

preten. 
Nosaltres conceptnem aquesta humilitat 

fonamental per un valor igual a la de la 
velleta humil al del patriota o de l'apòstol 

amb ressavis espanyolistes. 
Es la velleta humil qui tramet a travers 

de les generacions l'ànima de la raça. Serà 
el vell, que amb tot i el cranc que li rosega 
la CRra, callta encara la cançó rediviva, 
umb UllS lla vis on no hi han florit mai 

cançons ci' ostrangeria. 
Però ilO és la raça que retOrDll, uo és 

la raça que triomfa d'aquell català que ja 
em perdut i occit per la iuoxticació exòtica? 
No s'acompleix amb això el mirllcle me· 
ravellós que dóna oCl\sió la força de la ra· 
<;a? També nosaltres, com el delecte Bofill 
i Matas, fleclem els genolls en terra i ve

llerem el jaio i la velleta humils. També 
uosaltree, ebris d'emoció sentim fins cuu 

Ca(la u t,it, en el, altres 

i fotB, en (' Illa 11; 
batrà, el COI' l'n n08all!'fR 

(Z'mt ,q!'an alé comi'. 

Novalia 

I e'ns les lIilgri mes cara a vall la tOllllda 
pura de la eallçó de la muntanya, Perrl'lè 

sabem que aquesta és l!l força més formi· 
dable que posseim i que contra la paraula 
viva i aquesta pura i dolça melodi¡I, (:1 

món no ha inventat encarii cap exèrcit 
per a I1batre'ls. 

PerÒ la nostra fe es referma dava ut del 
fet inexoralJle d'aquest retorn-d'aquest 
retorn humil i allònim -que sobrepuja en 
virtut, al cas de l'home vell que ha guar· 
dat a travers dels anys i de les centúries 

l'esperit del poble. 
Ell l'ha guarit com una flor d'hiveruacle, 

Cap tempesta l'ha f~t trontollar, ni el vent 
d'estrangeria ha marcit i rebregat les seves 

fulles. 
L'altre esperit és el ,qu.e ha sorgit del 

fang; tots els vents i totes les tempestes 
l'han açotat. Rosa Je bardissa on aprop 
d'ella Ilrribava el bar de cap torrentada. 

No obstant ha resistit. Venerem també, 
patriotes, aquesta virtut humil de l'home 
que ha retornat, que ha volgut tornar «a 
ésser» i s'ha integrat a la llei natural de 

Ja llostra raça. 
En Jaume Bofill i Matas s'equivoca: no 

són ,.,Is pat1'iotes; són els polítics a qui no 
cs deu avantposar a l'esperit humil del 

poble. 
Sota tots els noms dels politks i dels 

homes de guiatge hi La la força heroica dels 
anònims que empeny i Ilixeca l'ideal fins 

a la victòria. 
No són l'escuma de l'onada platejada, 
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però "'ÓI1 Iu força dinàmica alliberadora. 
Ells SÓn l'ànima de la raça; car ella vibra 
en el cor d'aquests entusiastes, d'aquests 
anònims de «bona fe'; d'aquests rebels de 
totes les rebeldies; d'aquests «retoruats» 
a Ja llei de Ja natura. 

Per això l'esperit selecte, arislocràtic de 
micer Bofill i Matas, enemic i refractari 
de totes les turbulènciçs, ha anat a collir 
al caire del marge, la flor quieta, El seu 
esperit-comervador amb eecreix-uo de· 

vallarà a la bardissa; ni descendrà torrelJt 

avall on bullen i s'amonteguen les aigües 

remorejants. 

Catalans, homes catalansl NOmf-8 cal 

t1'eure'ns aq1,U!.~t ai?'e de ocnçr,ds que ens va 

']¡¿edm'. Eduq"em i jm·tifiquem els »ost1"('$ 

.fills pCI' a que flin.Qui un dia que pl Sol tm'ni 

() ússer la nost?'a estrella. Que el joc de pà

tri 11 no ha de mori?'. L' hi.slÒ1"ia ens diu que 

»0 hem de tèmer la batalla per les canse· 

qi¿èl1GÍes de la derrota. 

Perquè cent cops que fóssim trepit
jats i vençuts, si ho fó~ sim amb glòria, 
cent cops els nostres fills i els fills del'i 
nostres fiUs tornarien a dir: 
- Encara i sempre encara. 

Pere Corominas 

COMENTARIS 

Els esdeveniments 
Servem, davant tota l'actual acció na

cionalista, una posició forçada. de no inter
vencionisme que, tnuLDllleix, és un neguit 
pel nostre cos i per la nostra. ànima fretu
rosa d'amar,se en ell, més que té la virtut 
de col'locar-nos en un posició de guaita del 
desenrotllament d'aquest moviment, demés 
serVllut amb tola puresa els principis no 
contagiats de les creences particulars de 



6 

capella. Això fa que fina ara hem maldat 
per ço que per nosaltres és l't'inic camí pel' 
la lIihertat de Cl:ltslunya. 

Aquesta actitud de gllaita, copsant 11 

diari els esdeveniments que en poc o molt 
afecten al nostre problema, ens ha con' 
vençut de la no~tra raó i continuarem 
marcant totea Iee febleses de l'edifici ~Il 
conetrucció, així com els mitjans a empnl' 
ell ço que deu éOAer la titR 1"1(>1 m0vim (>llt 
nacionalista. 

Suara, (lesprés dels esdeveniments pro 
moguts per la lluita electoral, podem Af'r(' 
nament escotir ela reE'ultals qne portaran li 
Catalunya. Deia [ja Vf'1t de Catalunya, re 
treient el cas de lluita fatricida d'Irlanda, 
cotes que per innecesshries no retreiem,. 
demés quan han LUerescut la strios8 res
posta d'En Soldevila a les planes de La 
Publicitat, mes nosaltres que el ·fet en sí el 
considerem de poca im portàllcia, volelll 
escatir·ne això que més pregonament apar 
abscondit, el simbolisme de l'arrnbassa
ment de la bandera de la Lliga pels adictt'S 
a <Acció Catalana,. Molts en això no veu
ran el simbolisme, mes nosaltres creiem 
que existeix, car l'arrabassament tindrà, 
sens dubte, significança, a no trigar gairt', 
de la puixallça J'Acció; d'ésser aquesta dn
nera, no en nacionalisme, la mà.xima re
presentació nacional de Catalunya, passant 
doncs la força de la Lliga a aquesta per 
mitjà de la natural ~tracció perifèrica que 
exercirà . 

Mee, tot comentari deu estaf obligat a 
no ésser unR sola cita de fets, silló també 
la lògica crítica dels resultats que llom 
espera d'ells. 

'l'ata cosa creada té l'evolució natural, 
precollcebuda i acceptada en UllS o altres 
termes per la majoria dels pensadors mo· 
<lems. Evolució, base de tota esperança, 
CAl' 1Josaltres creient en ella, esperem el 
capgirell que esmicolalà Espanya, clonant 
la llibertat a llostra Pàtria. Així creiem 
també que Acció serà, pot ésser, un de 
llquests naturals graus d'evolució del llOS, 

tre ideal, camí de la violència. Mes la fel" 
mança d'aquesta creença ens obligaria n 
romandre en uno. actitud espectaut,esperant 
que l'evolució fes camí per si mateixa, i 
homes Je políticjl reAlista, rebutjant tot ro 
manticisme que'us immobilitzaria en Ull 

budisme estàtic, maldarem, perquè tenim 
fé en que l'home, de la mateixa lO.anera 
que ha realitznt la eouquista de çò que 
a vui és orgull ua tots els pobles, pot fer 
esdevenir més viu i acliu el procés evolu 
tiu. Ven's aquí l'nctitud llostra irreductible 
da vant tot i malgrat tot. 

La feblesa qae nosaltres voldríem seuya· 
lar no és altra que la seqüència de nostre 
punt de vista, punt do vista qUI) és fill de 
la realitat amb que topem a diari en la nos 
tra convivència i també de la psicologia del 
llostre poble, no tan desconeguda com a.par. 
No tenim fe en els Cl080S patriòtics amb 
única base que la llibertat nacional, perquè 
això significa desconeixement de fets que 
Ja vida planteja, fets inajornables i que algú 
podrà dir que arreu delmóu són esdevinguts 
i que no han sigut obstacle a la llibertat dels 
pohlf's, com hem vist Jnrrerament. Mes 
aquesla. cita de fets, estem segurs de que 
prodnirà resultats favorables a la nostra 
opinió, umb l'única excepci('l d'Irlanda, po· 
ble l[uina psicologia desconeixem, i on ,,'ha 
realitzat el (et que suara esmentavem. 

t\lgú ens vold l'U oposar llavors, ja que no 
Iu creieu, l'innecessitat de maldar per 
l'Estat Català, mes això voldrà dir, ell 
darrer lloc, rlfl (jPflcoIH'ixf'lJlent del nostre 
(i que enclou totes les coses, com altrf' 
dia aclarirem. 

Aixe és que 110 per esperit de capel 111, 
sinó per creença particular, ens és desgrat, 
perquè la creiem negativa l'obra dels 
clos08 patriòtics. Afirmem la necessitat, 
davant l'individualisme del llostre carà.cter, 
d'enllaç superior, mes alhora servant les 
partic\llars cAracterístiques, no tancades 
amb pany i clau en la pregonesa de nostrll 
ànima, silló eixint a diari a la llum pública 
per a destriar els camps, perquè naciona 
lisme no !lignifiqui COS8 bibrida, perquè 
davant tots els fets diaris 110 sia obligat 
servar una actitud masella . per a poguer-se 
atranre totes les multituds disperses, sells 
uord ni b1 úixu la que signi els camins. Ac· 
titud obligada quan es conviu amb homes 
de tendències oposades, perquè és noble i 
Ileal el fer-ho, mes que t.:' la sola virtut de 
allunyar les forces antagòniques, aquí a 
Catalunya, per que ningú en llom del na
Ciollslisme els parla alhora d'això que 
senten freturança. 

Altres raons ue més pès, en nom de nn 
cionalisme, podríem objectar a Acció Ca
talana, mes és debades parlo l' ne ara. 
Vnlgui )0 dit com prova de nostra discon· 
formitat, no solament amb Acció, sinó ell 
els closos patriòtics amb una sola base per 
columna, sobre la qual cal fer les elucu · 
braciuns necessàries, sinó avui demà, ]Jer 
a mantind.e un equilibri estable. 

PJuli cadascú des de la seva tribuna al 
poble nostrat, de Catalunya, però ensems 
parleu-li de realitats de la vida, que el 
noslre ~roblema és realitat i vida, mes al
tres realitats també empenyen per distints 
viaranys tots els e~!tall1ents socials de nostra 
Pàtria. 

Que no'ns diguin que amb la nostra 
oposició constant entorpim tota actuació 
pel sol (et d'estar allunyats de nosaltres, 
que tot lo dit és fill de la particular manera 
de veure el nostre problema, essent-ne, per 
tant, fill natural del pensament nostre, 
oposat, en moltes coses, a Ja forma en qn6's 
desenrotllen a Catalunya. 

Liautc.I1[,nt-Coloncl EMILI MA VER 

LA GUERRE D' IiIER 
DE 

L'ARMÉE DE DEMAIN 
PRIX: 6 francs 

.:. ':1 .:. 
.:. 

Librairic GAHNmR FRÉRES 

G, RlIc des Saints-Prèrcs, G :-: PARIS 

L'ESTAT CATALA 

( Fragment per Pierre Benoit, EH/o
rt'a/ Cata/alta, Barce!ona.) 

-Damunt les ospatlles del vell, M.. Ralph bi po~1L 
una manta i Ara només la seva testa tr¡~gica i rígida 
emergia. 

L'intendent sorU, 
No em bellugava gens ni mica, però ai ho hagués 

let el tumult del vent bauria absorbit 8Bns dubte el 
grinyolament del meu tamboret. El comte d'Antrim 

. restava també immòbil. Damunt la tauleta de nit, al 
seu costa t, bi hnia un vas de cristall brillant dins el 
qual s'afonava una llarga cullera d'argent, trencada 
pel mig per efecte de la refracció. 

Un bruit lIeug~r i M. Ralph entrà, acompanys.t del 
visitant, la vin&,uda del qual, en aquestà hora tardans, 
tenia l'aire d'emocionar d'una mllnera tan insc'¡lita el 
comte d'Antrim i el seu lloctinent. 

-Roger I Tu aquí! Aral 
-Milord, Milordl-
Aquell home, sense veure el seient que M. Rlllph li 

oferia, havia caigut de genolls al costat del lIít í cer· 
cava unll de les mans del comte, mentre repetia: 

-Milord, Milordl 
-Calma't, Roger, calma't - leu el comte. l diri' 

gint·se li Ralpb: 
-Deixeu nos.-
Els meus ulls, le. meves orelles, s'obrien per no 

deixar escapllr ni un gest, ui .una parallla. El gran 
dramll bavia començat. Qualsevol que fossin les reve· 
IIICioD8 que pogués aportar·me, jo sentia que cap de 
elles no seria més patètica. 

-Arribes de Berlín, Roger? 
-De Berlfn, sf, Milord. 
-Com arribes? Per què vens? 
-Eatava malalt, sí, malalt; acabava d'ingressar li unl\ccl 

cala d'e salut i és en aqueeta casa on fa quinze dies, el 
6 d'abril. vaig assabentar me que l'alçament esclatarill 
el dilluns de Pasqua. En l'actual estat de coses vaig 
considerar que el moviment projectat era una follia, 
i calia, per tant, fer tots eIs possibles por a impedir lo. 
Per això he vingut, 
-I el govern alemany, Roger, ha pOlat a la te'la 

disposició un dels sous submarins amb el 80111 de per· 
metre que vinguis a posar obstacles a una ineuueció 
que tantes raons hauria de tenir per a desitjar? Si, real· 
raent, és així sóc del mateix parer del comte Plunkett: 
el govern alemany és un gran calumniat. 

Sir Roger es retOl'çaV!\ les mans. La seva veu, els 
seus gestos, els 8eus esguards do bèstia acorralada, tot 
això a'sjuntava en una mena do ferotge desequilibri, 
en alguna cosa gairebé atroç de veure. 

-Milord, ahl no em tortureul 
-Calma't, noger, i explica't. 
-Explicar-me, Milord? SC, m'explicaré, ho diré tot, 

però abans digueu me que les moves informacions Eón 
falses, que aquest viatge que tal volta em C08tllr1L la 
vida és inútil. Digueu.me, digueu .me que no es {ar¡~ 
l'aixecament el dilluns de Pasqua. 

- Hi seriL, t'ho juro-digué el comte. 
El vleitant exhalà ua jtem!)c. 
-Ea uns. follia, és lIna follial-relletia. 
- Qui sapl- féu el comte d'Antrim.-Però és que la 

meva memi') ria m'enganya o no ets tu el qui va ca· 
criure: -El jorn que el Dostre primer camarada IIle· 
many desembarcarà a Irlanda, el jorn que hom veur:' 
el primer vaixell de guerra alemany fendir altivament 
les ones de la mar d'Irlanda 1.1mb el pavelló irlllndl'811 
la seva proa, aquell jorn molts d'irlandesos hauran de 
morir però moriran en la pau. de Déu, amb la certesa 
que Irlanda pot viure.> Si la meva memòria és bona, 
si realment aquestes paraules són teves, ja que, d'altra 
part, tractes de follia el moviment que va a esclatar, 
és que les teves esperanceH, Roger, han fallit, és que tu 
no ens portes l'ajuda quo ena be.vies promès sense que 
te l'haguesBim demanada? 

-No em tortureul-murmurà Sir Rcger. 
-Què has fet a Alemanya? - digué durament el 

comte d'Antrim.-Què bas prom!'s? Què t'hs.n donat? 
-No he proml>s res-féu l'altre amb un crit do do· 

lor-; no tenia dret a prometre rea, Pensllv/l obtenir 
de la Wilhellllstrasse que estlldiaria les aspiracions de 
Irlanda i que el jorn de la Oonferpncia de la Pau la 
qüeatió irlandesa seria internacionalitzada; que ... 

-Infanti - digué el comte.-Els alemaIlys baurien 
estat realmant ben bsjllnR ... 'f'han fet belles prome8es, 
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