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L'ACCIO DIRECTA 

'Una conclusió sincera, raonada, es 
r1esprén després de totes les més pre 
<'(mes reflexions sobres l'esdevenidor 
(Ie la causa catalana: el plet de Cata
!tinya no's solucionarà armónicament; 
Ilo té solució jurídica. 

Es que una conclusió és afirmació 
rlt convenciment malgrat les externes 
ilP:triències, el polítics catalans que 
hatal1en per l'encarrilament del nostre 
¡llet nacional, per la via legal i efusi
va, la repeteixen en els moments 
d'abstracció o de descuit polític invo 
1Untari. 

No hi ha a Catalunya un català, 
11litjanamcnt clarivident, que també no 
Se la faci seva. Sols la política pertor
hadora manté l'equívoc de la efusió. 
) la política novella, política d'ètica () 
sinceritat, peró al fi i al cap política. 
~juda amb la seva posició intermitja 
I emboirada a eternitzar la confusió. 

Si Catalunya no té altra solució 
qtte el dilema de renunciar a la seva 
llibertat o bé guanyar-la pel sacrifi
ci, preguntem: oe què serveixen les 
~h:ccions i els parlamentaris? No és 
ftr mal a la causa de Catalunya tota 
altra orientació que no siga la de l'ac 
~ió directa? Perquè, llavors, o no es 
It· valor per ana r h i o es enganyar . una 
v<'g'ada més al poble. 

Catalanitzar Ull diari, és cosa lloa 
hle. Els elogis no es perdran per nos 

Nac~'o1talt'tat per la cultu.ra? No Id ha cultura 

pOjs~'ble allí Oil 110 IH' lla valor m' esperit 
de sacr~'jict·. 

altres. Realitzar una tasca catalanit
zadora està molt bé. Són coses que 
amb diners i per poca voluntat que 
es tingui es guanyen. P eró cI valor 
patriótic és sotjar l'abim i més quant 
l'abim s'obra als llostres peus i sa
bem que fatalment, inexorablement 
l'hem de saltar o caure en l'etern lli
gam de l'opressió. 

El plet de Catalunya té un pervin
dre fosc. Es aquesta fosquedat la que 
fa mal a molts patriotes. Peró, com 
deia ara fa dos anys, l'amic delecte 
Salvat Papasseit, Catalunya no serà 
alliberada amb una reverència o bé 
amb una losa al trau. 

Cal (1UC la terra catalana es regui 
amb sang dels defensors de la màxi
ma lliheració. T és aixó que causa ho
rror a molts catalans que es diuen 
nacionalistes Tot seguit oiren les ex
nacionalistes. Tot seguit oireu les ex
clamacions del seny i de la prudència, 
com us surten al pas: 

- Seria Ull sacrifici inútil. No és 
encara l'hora. 

Aixó no és res més que Ja poca fe 
amb Catalunya i Ja manca de fortitud 
patriótica. 

On s'ha vist que cI sacrifici patrió
tic, fos estèril? Anar al sacrifici s'hi 
pot anar a ulls closos; i fins sapiguent 
que soJs es té de sofrir una derrota 
·llltuediata. La sang dels herois és 
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l'esca que fa encendre les flames on
dejantes. Passen les paraules, passen 
els è. ·its parlamentaris; peró la veu 
de la sang no s'ofega, ni l'acalla el 
\ ent de les variacions de la política. 

Sacrifici inútil! Sacrifici inútil! '. i 
tinguessim d'esperar l'hora útil del 
moment heroic, ja es podriu tancar 
amb pany i clau el llibre de la Histó
ria de la PMr;fl . 

El mal patriota, com l'home gan
dul, no troba mai bé l'hora d'cmpcn
cIre la feina. 

Si els sectors diversos del Nacio
nalisme Catéllú, no es crel1en amb va 
Ior de començar la feilw abnegada i 
cruenta. que deixin a lllans de tots 
els patriotes la decisió. Que es faci 
un plebiscit i si la majoria dels na
cionalistes catalans opina afirmativa
ment, que els novells líders del movi
ment català ocupin el S<.'l1 lloc. 

Al redós del punt concret de la 
nostra llibertat nacional sún notes 
marginals i variacions sense positiva 
trascendència totes les altres act Uél.

cions que es realitzen i les qt1e pro
bablement s'inventin per realitzar. 

Tot es farà, menys l'anar de dret 
él. les batalles definitives. 

A la "Lliga Regionalista" no se 
n'hi pot fer retret. Ja ha dit ben cla
rament la seva opinió. La "Lliga" 
no creu amb el separatisme i per con-
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seqüència amb cap acció de revolta, 
que ja per endavant ha condemnat. 

"Acció Catalana" hauria d'haver 
dit concretament la seva paraula. 
L'hauria d'haver dita; peró no és fà
cil que diga mai res sobres aquesta 
declaració. Acció Catalana es va cons
tituir per encarrilar el moviment na 
cionatista, que era pretèrit amb les 
lucubracions regionalistes. Per aixó 
abandonà la "Lliga" i feu nucli apart. 
Ço no ha privat no obstant de que 
els elements de la "Lliga" apoiessin 
electoralment i sens reserves a "Acció 
Ca talana" . 

Per ço repetim que és una pertor
bació, totes les altres actuacions pa
triótiques que no siguin relligades 
amb la tasca d'alliberametn nacional. 

Es aquesta la única ruta inexo
rable que haurà de seguir el movi
ment reivindicador català. 

Donar la batalla amb l'acció direc
ta, no vol dir sortir al camp vint mil 
homes o els que siguin, amb una or
ganització completa i amb una no
menclatura regimental. Donar la ba
talla d'acció directa, vol dir guanyar 
els combats de poc en poc, i guanyar 
el terreny de mica en mica. Els com
batents d'aquesta batalla no serien 
formats al llargs de les serralades, 
ni farien la marxa al toc d'aires mar
cials. Esser combatent de l'acció di
recto, vol dir tenir una corda a punt 
per a que el traidor no es vengui per 
segona vegada la Pàtria. Esser com
batent de l'acció directa vol dir que el 
que públicament hagi ultratjat Cata
lunya de paraula o obra, perdi per 
sempre més les ganes de repetir l'em
presa. Esser combatent de l'acció di
recta, vol dir imposar el browning en 
mà el respecte a la dignitat de la raça, 
siga allí on siga. 

El combatent de l'acció directa té 
d'ésser convençudíssim, que és prefe
rible començar així, abans l'enemic 
no prengui l'iniciativa. 

Tot ço que siga estorsió, obstacle, 
pertorbació i més encara que dificulti 
l'enemic serà acció directa. 

Després, més tard, en l'immensitat 
de les nostres muntanyes, l'eco llu
nyà, dirà finalment als catalans ço que 
és acció directa. 

Ara mateix una reacció espanyo
lista es congrua contra tot ço que és 

sentiment de llibertat nacional i de 
òignitat civil i humana dels catalans. 

Tornem a repetir; perquè volem 
que cada patriota fos posseit d'a
quest convenciment. 

Què farem de la nostra acció ca
talanitzadora si revólver en mà se'ns 
obligarà deixar-la? Una explicació, 
potser, més clara. Què farem els pa
triotes si amb el nacionalisme català, 
l'Estat central segueix una conducta 
semblant o segurament pitjor a la que 
seguí amb la di solució de les organit
zacions del Sindicat Unic? El movi
ment patriótic alliberador nostre, sols 
té aquest camí. El no escometre'l amb 
decisió i gosadia entenem que és un 
greu mancament a la Pàtria. 

Aquesta manca de violència amb 
l'enemic ocasiona greus perjudicis a 
la nostra causa. Cada dia que passa 
minva l'impetuositat del catalanisme. 
Mentre fem literatura i bells discur
sos dogmàtics, la Mancomunitat -
per exemple - va perdent la seva so
birania. Plet català que es du a Ma
drid, no obstant el seu caire inofen
siu i purament d'ordre económic o 
administratiu, és plet que es perd. 
Mentre donem la sensació d'un ma
tiç nacionalista més accentuat, les 
colles polítiques de la burocràcia ma
drilenya, inva~eixen la nostra terra i 
parlant en català - i inclús usant 
llenguatge nacionalista - van gua
nyant lluites electorals. 

Aquesta energia ausent del Nacio
nalisme, permet la confusió, la per
torbació d'ideal en la terra catalana. 
Anem passant temps; anem perdent 
el temps. Després de l'era dels Jocs 
Florals, l'era dels bells discursos po
lítics. Ja hem assistit a tots els mítings 
i a totes les efemèrides. Hem col-labo
rat a tots els plebiscits i a totes les 
manifestacions. Hem cantat "Els Se
gadors" per la Rambla i hem dut to
tes les corones possibles an En Ca
sanova i an En Clarís. Ha vingut 
Sant Jordi i una rosa grana ha oscilat 
al nostre trau de l'americana. El que 
més, sap el llenguatge "fidalgo" de 
personal de delegació policiaca. l res 
més. Res més si no ens decidim a 
llençar la vida nostra des d'una can
tonada, en holocaute de la Pàtria 
irredenta. Donguem la batalla amb 
totes les flors i amb tots els bells 
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ideals al pit; peró donem-Ja. Ai de nOS-
. t' altres si aquesta feblesa va segUJ11 : 

Ai de nosaltres també si al sacrifiCI , . 
no hi van tots els que es diuen patnO-
tes! Si l'acció directa és patrimoni e)(
elusiu dun sector nacionalista, cat! 
damunt del reste dels patriotes t1n~ 
responsabilitat grellíssima. Cau da

munt d'ells la responsabilitat de l'inU
tilitat d'aquest sacrifici. 

Com deia tm editorial de "1 aPt'· 
blicitat" catalani tzada, molts catala
nistes senten una adversió a la 
Ilostr:! obra d'alliberament i s'afigt1' 

ren a nosa1t res, homes abruptes, amI> 
d d o, 'Jla. cara '- c sorge e caserna espa ; 

Res :ant al contrari d'aixó. No ~0t11 
pos uns professionals de la violència. 
").3 Publicitat" mateixa se le..; ha" 

f rt'" \ia amb "La Veu" per ço que l 

ferència a la joventut dels patriotes 
que dirigeixen els diversos sectors 
del Nacionalisme El nostre sectol, 11(1 

ofereix cap càrrcc representatiu; p~-
, . , . 1 t'ngttl !1 ro a1XO no pnva que a guns 1 

càrrecs que apreciem d'un més alt hO' 
1, d .. . 'ablc nor que a qU1nt per una mlSCI 

papereta electoral. No fem pas J11~1a 
cara i som al fi i al cap uns somnJ~~ 
dors. Qui més qui menys té l'obsesslo 

romàntica. La nostra esperança, la 
nostra il-lusió és veure la terra (~t1;1-
lana, trencant la tradició no catalat1:' 

del vergonyant conformisme. El pO-
l , ¡c

mer foc a la serra o foratgiran et 
mic des de les finestres esbategadeS 
de les nostres masies, és tota la nostra 
aspiració. Estem segurs, convenCI;
díssims - la história vé amb n05~1: 

d ¡htres - que tots els moviments e 
bertat els han dut els idealistes. Oh; 
patriotes, com envegem a l'Ir1and¡l· 
Oh, patriotes, com se'ns revolta .13 

sang el dia - cada dia - que tell~Jl~ 
de baixar d'un tramvia avengony1t, 
de l'esclavitut; que fins un insigni~
cant 'cobrador de tramvia, cast~ll~· 
ens pot posar a l'observació! Ah, pOl~~ 
tics catalans, patriotes d'altres sector~' 
Quina més greu culpabilitat, adqttr 
riu davant la Pàtria, produint aIl c· 
rengles patriótics aquestes estorsiot1' 

ci · C' pertorbadores. Si que cada nu l . 

desenrotlli amb la seva peculiar p~" 
cologia; molt bé. Peró ai de nosaltt~~ 
si no relliguem amb el vincle del sac~¡
fici i no posem amb el nostre herol~ 
me el segell que rcf ermi la causa Iril' 
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ernal de la nostra llibertat! Heu dit, 
()~altrcs, homcs el'Acció Catalana, 

CIUe tots els camins eren bons No, Ull 

sol n'hi ha cie cnmí bo i és aquest: 
l'acció directa. 

~~============================== 

Que cap patriota deixi de 

propagar en les seves rela

cions: al taller, a la fàbrica, al 

cafè, al club deporti u, a la tre

ballada del camp, el 

del que s'ha fet una edició 

de 20.000 exemplars a dues 

tintes. 

PREU: 2'50 el cent 

EN VENDA: 

C. D. N. Sant Honorat, 7, pr al. 

Uni6 Catalanista: Canuda, ] 4, pral. 

LJib. Nacional Catalana: Corts, 613 
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L'ESTAT CATALA 

1 el Separatisme 
El senyor Rovira i Virgili, ha donat fa 

lloc una con ferèntia a Terrassa. El senyor 
Rovira i Virgili, ha aprofitat aquesta avj
nCl1tcsa per a rebatre certs arguments, deh 
(IUe ('s diucn cfesius, preconitzats pel se 
llyor Duran i Ventosa, en una an.terior con
ferència, precisament també a Terrassa. El 
Senyor Rovira i Virgili va estar magnífic; 
els radicnls, els insurgents de l'indomable 
b~ndera dc L'ESTAT CATALA ho apla,u
(h~n sincerament; però el senyOr Rovira i 
VIrgili en la ~eva magnífica C()nferència, ha 

aludi1t el criteri modest del nostre nucli ra
dical nacion.alista. 

Anem a veure ço que del llostre ideari 
ha dit el ~enyor Rovira i Virgili: 

"Per això jo us diré que 110 comprenc 
cert separatisme una mica estrany que s'ha 
manifestat, en els últims temps. No fa molt 
que un periòdic nacionalista, basant-se en 
l'anunciat dels punts, d'aquesta conferèn
cia meva, ha escrit que les meves teories n0 
eren prou radicals, prou independentiste". 
r aquests mateixos elements que m'acusen 
de la suposada claudicació. diuen: "Nosal
tres som separatistes, Catalunya serà lliure. 
i aleshores entrarà en el conjunt de la Fe
deració espanyola". Però jo dic que si els 
que _contenen aquestes teories es pen~en 
ésser separatistes, 110 'ho són. Aquest se
paratisme duraria una setmana o un mes, 
és a dir, el temps de separar-se i tomar-se 
ajuntar. " 

Nosaltres, homes humil~, que no hem 
donat mai conferències amb apoteosis es
plèndides, ni hem escrit en grans rotatius 
que paga la política, que som més joves que 
l'amic i company de causa Rovira i Virgili; 
però que som sota la bandera del catala
nisme integral ja fa temps, des d'aqueUs 
temps en que l'amic Rovira, romania en els 
partits que no pas~aven de "regionalisme 
autèntic"; hem de declarar que no hem 
escrit mai, ni hem llegit les afirmacions que 
ens atribueix el senyor Rovira. 

r si aquestes haguessin sigut dites o es
crites per descuit o confusió lamentable _. 
que confessem que ignorem - ~om a prova 
ferma de la nostra desaprovació de les ma
teixes, oferim al senyor Rovira i Virgili un 
gahadal immen~ (l'~rticles de liLa Tralla" i 
de L'ESTAT CATALA de l'època present 
i el text de parlaments en els "mitings" de 
di fu,ió de la nostra teoria separatista. 

Però tant si es vol comprovar o no ja 
des d'ara no planyem la. feina de fer altra 
volta una declaració més: Nosaltres $Om se_ 
paratistes i si le, circumstàncies portessin a 
Catalunya a la victòria definitva, no tin
driem amh Espanya altra relació que els 
més alts deures d'humanitat exig-eixen. 

Entesos? 

DC'lI('m conreHar la nostra .ntcl-ltgèllcia; 

però també el nostre vaJol'. Es m'c~ssar¡ 

que Il. ¡¡ag. 1m fona""umt ractol/al en el 

nostre patriotJsme; però també és necessari 

qlte l(¡ raça 110 pCI'di viNt/at en ll's divaga

cions oratòr.es. Les protestes lírtqttes 110 ser-

7'ircw de res. Es precís domlr ro la joven/lll 

/0 sellsació de l'elltltsiaSJlIc. Però t-tn enlll 
.iÏaslJlc que no s'apaguf ell els arxius de les 

biblioteques; 11. es deforllli, 11& degradi pels 
e_wessos de les provocacions bèl-liques. Te· 
nim la missi6 de retornar WI poble a la sem 

alt/tgro vida lliure. Som ttllG l1ació gue té ulla 
Iristòria glonosa. Innombrables gCllcraciolls 

Irall llttitat pel danisme. Ara ens toca cl 

10m a nosaltres. Prosseguim la lluita. 

IIANSSEN NORREMOBLE-
(l.Ider nacional/lla del Sluvl, fuI/òndia del Sud) 

Convivència 

o assimilació 
Gairebé totes les nacionalitats que han 

hagut de lluitar per la consecució de llurs 
drets. han esdevingut Estat, gràcies a la 
con.vivència de tots els estaments nacionals. 
Cal, sin,ó, donar un lleuger repàs al movi
ment nacionalista d'ençà de la Gran Gue
rra i fixar-se en la llista C()J)siderable de les 
nacions que posteriorment s'han estatitzat. 

Ni la Bohèmia, ni la Servo Croàcia, ni la 
Finlàndia, ni la Txero-Eslovàquia, ni mol
tes altres de les petites nacionalitats que 
~ttdeixen actualment d'un règim gover
namental més o menys definit, hauríen pro
bablement arribat a feliç Iterme si s'hagués 
volgut estructurar l'actuació patriòtica dels 
diferents sectors nacionalistes. Els propis 
irlandesos, quin patriotisme no té parió en la 
historia universal, no hauríen pas soportat 
la seva heròica abnegació si els hagués fal
tat la unitat de front dintre el rengle nacio
lista. Fins els jueus, tot i estar desintegrats 
de la seva pàtria, s'han manifestat diverses 
vegarles en un camp comú. 

Sols els catalans som els que restem a la. 
ret aguar da de les reivindicacions naciona
listes. Per què? Perquè no som prou cata
lans: heu' s aquí la raó per la qual el poble 
t:.'\talà no ha fet efectiva la seva personalitat. 

Certament, els catalans, mai ens hem po
gut entendre en la nostra vida social i po
lítica. Si aquesta circumstància fós deguda 
a la diplomàcia de l'enemic, n'hauríem una 
perfecta exwsa; però, sobradamen.t !hem 
vist com l'enemic no ens ,ha donat altra pro
va que la de la !>eva torpe!>a; i això, en ve
ritat, cal aprofitar-ho sen-e ambig'Üetat i 
amb conjunció. 

Considerem, germaniS, la responsabilitat a 
que està sotmesa la nostra condició de ca
talà. Considerem que nosaltres ens devem a 
la Pàtria, de la mateixa manera que els 
nostres fills es deuran a nosaltres. 

Avui que lots els agrupaments cOI1,Clouen 
en que, tard o d'hora, s'ha de raure pels 
mateixos viarall<y~, !per què no conoretar ja 
una actuació de col-lectiva solidaritat? Per 
què deixar per a demà la tasca que avui ma
teix ens apremia? 

1 'el' cl('~gràcia de la no~tra causa, resta 
encara entre nostra gent (si<:) un imperia
lisme massa personal per a empendre una 
resolució radical. Es rebutja una convivèn 
cia patriòtica, i es trafica, no obstant, una 
assimilació de patriotes. 

'Nosaltres creiem que l'assimilació no és 
més que un de~torb {luan està integrada a 
base de mitges tintes. Per això aixequem el 
crit enlaire per a que el recullin significades 
agrupacions que, tot i tenir una història ho
l10rabilíssima dintre del catalanisme, han 
fet pacte d'humillació davant l'afala~adora 
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actuació d'Ull determinat sector de la polí
tica catalana que e1lCara no té qualificació 
definida en matèria de nacionalisme. 

Nosaltres SOI11 desconfiats fins a les pro
ves; aquesta desconfiança, val a dir-ho, ha 
mantingut entre l'element 'sincer de la nos
tra Catalunya el caliu d'independència, so 
bre el quaL s'ha volgut iniciar tendències de 
borrosa significació. Tal és la que ve adop
tant Acció Catalana. 

No fa molts dies que en una editorial 
de "La Publicitat" i sota la capçalera de 
"Les virtuts de la convivència", va ClJparèi
xel' una d'aquestes exposicions amb que el 
confrare "La Veu de Catalunya" acostuma 
a prescriure als catalans que no combreguen 
amb rodes de molí. En la esmentada edi
torial, igual que en altres en què el porta
veu d'Acció Catalana ens al-ludeix amb cer
ta freqüència, rares vegades hi hem vist una 
sinceritat ideológica. Ço que hi hem vist és, 
emperò, 1.111 sarcàstic enjogassament amb Ja 
nostra fe de catalans; i això, no produeix 
en .nosaltres altra cosa que una purista re
pugnància. 

Cal fer notar, doncs, a Acció Catalana 
que, si bé prenem en consideració le, indi
cacions que ens siguin fetes en sentit al
truista, no ens preocupa, per altra part, la 
conmiseració de la seva pedagogia; una i 
primera, perquè en el cor de la nostra Ca
talunya hi tenim la consagració de nostres 
cor i pit a la vegada; i en segon lloc, perquè 
som d'aquells que no reconeixem en nostra 
Pàtria cap autoritat que no vingui informa
da de una si.ncera catalanitat. Hem arribat 
a un temps en que s'ha d'afirmar o s'ha d~ 
negar Ja nostra condició; en el primer cas, 
cal demostrar-ho; i en el segon, és precís 
l'esguard cap a la posta de sol. 

Nosaltres, repetim.Jho, no amparem el cri
teri personal a cap disciplina de partit; pe
rò, davant les necessitats de la Pàtria, ens 
supeditem a la millor armonia que directa
ment ens porti a la independència absoluta 
de Catalunya. ESTAT CAT ALA guardarà 
distàncies en quant al grau de -catalanitat; 
mes, en lo que atany a patriotisme, no de
fugirà la convivència dels que persegueixen 
la llibertat de Catalunya, sigui qui sigui. 

Clara i definida és, doncs, la 110~tra situa
,jó. Clara i definida ha d'ésser també la nos
tra actuació; i, si bé és veritat que tots els 
camins porten a Roma, un n'hi ha entre ells 
que és el més dret i segur. Cal adoptar, doncs, 
entre ,totes les actuaicons, la més efectiva, 
Ja més reial i la més decisiva. 

Si un poble més atrassat invadís la 
meva pàtria, em recaria tant Sols una 

cosa i és que amb els seixanta anys que 
pesen damunt meu, probablement no 
tindria força per a pendre un fusell 
defensar-la. 

Pere Kropotkine. 

n8[ion8Ii~te~1 
El cas d'En Pere Puig 

de la Joventut Naciona
lista de Berga, no pot per- . 
metre's que s'acabi amb 
la condemna del volgut 
company. 

L'ESTAT CATALA, 
publicació, us demana que 
individualment treballeu 
al sí de les entitats catala
nes, siguin del sector que 
siguin, una campanya en 
pro del malhaurat com
pany. 

COMENTARIS 

Notes al marge 

Novament s'ha reprès la debatuda qües
tió, per nosaltres ja e~catida en aquestes 
planes, de si les organitzacions patriòtiques 
de Catalunya deuen tenir exclusivament com 
fonament bà~ic de les seves aspiracions el 
patriOltisme, servant davant tot altre pro
blema que no sia el de la llibertat nacional 
una neutralitat eixorca. Belles paraules les 
que suara deia En Campalans en la seva 
lletra oberta puhlicada en resposta d'al-Iu
sions en les planes de "La Publicitat". Mes 
cal que ,tot seguit segueixin els fets a les 
paraules. Cal que els nuclis organiltzats a 
base nacionalista, retreient eh mots de l'in
dustrialisme modern alemany, siguin for
mats en organisme horitzontal. 

Nosaltres fins ara hem maldat per la for
mació de quelcom que fos un aplec de la 
disgregació ,dels partits; crèiem així fer 
superar la tasca d'aquests en qüestions a 
'tots afectes per mitjà d'un centre perifè
ric <.l'on irradiés un principi d'autoritat na
cional acatada, enfront d'altra, per tots els 
nacionalistes. 

l tan mateix segueixen els defectes que 
fins ara hem patit. En ple desconeixement 
de la psicologia interna del nostre poble i 

dels fets que actualment es debateixen, st" 
guirem, per. la forçosa conseqüència ~e les 
organitzacions híbrides, on ~I mot "hi, c31~ 
tothom" és columna sostel1¡ldora de I e( I 
fici, en Ja neutralitalt observada fins ara da
vant els problemes d'i nteréSi nacional.· NoS" 
altres, coaj udant a l'aclariment dels mots 
el' En Campalans, quan, retrei.a que sols era 
possible una organització nacional a base de 
l'ideari d'ESTAT CA TALA, farem notar 
que no creiem en l'eficàcia, aquí a Cat~" 
lunya menys que enlloc de la conviv.ènc~a 
d'idearis diversos. Aquesta convivèncIa es 
la observada .fins ara per la Lliga, bell c~n
glomerat de forces equidistants en nac.IO" 
nalisme i en solucions polítiques! Qu1t]¡S 

fruits ha reportat la seva aclua-ció? La ba: 
rreja a voltes conscient de l'aigua i del ,VI 
patriòtic. AI llençar la llostra idea per nll~' 
jà d'aquesta ful1a, ha sigut necessari contI
nuar per alguns el confusionisme, no ~o
sari em a dir per manca de pregonesa naCIO
nalista, mes si per desconeixement de la 
reali;tat. Es hora de que nacionalmen.t tot· 
hom tingui un sol breviari, més també qU: 
informi aquest amb quelcom que en ell. h 
sembli armònic, que el primer és el breVIa
ri de tots. 

Llavors seria possible arribar, per conse
qüència natural, a una armonia en allò que 
a tots ens és comú, car afirmant aquest 
desconeixemen.t de la nostra psicologia, sa' 
bem prou bé que ningú vol 'fer negació, en
cara que estigui d'acord en altres pu!lfts, d: 
la seva manera de veure la vida, el món I 
els problemes que a diari aquesta obser\'a
ció reporta. 

!Creguts en que seria possible aquesta fe
deració nacional dc les forces n.acionals de 
Catalunya, vàrem llençar-nos a la lluita amb 
ardiment i franque~a. Hem sentit les veu.s 
que ajudaven al confusionisme, dir-nos Ih
gats aquí o anà i no n'hem fet cas, tenint fe 
en la noSltra actuació per a arrivar al desen' 
gany actual. Amb tot, seguirem maldant 
pel nostre ideari que és el de tots, espe
rant un jorn en ell combregarà tot Cata
lunya. 

l si no és així nosaltres sense dubtar de 
l'eficàcia que puguin tenir altres adtuaciolls. 
solament dcmanarem qui serà aquell que 
aporti a la nostra lluita diària les masses 
allunyades? Qui tindrà cura de la catala' 
nitzaóó d'aquestes forces, allunyades de 
nosaltres per altres rea1itats? Qui farà sen
tir el seu verb als obrers anarqui¡tzants, co
munis;les, socialistes o catòlics? Qui als nIe
nestrals, a la nostra burgesia, a la aristOt 
cràda? l podríem continuar el nostre inter" 
rogatori indefinidament. Perquè en l'home 
dues forces ensems hi l1iuten. La seva con" 
cepció i la realitat. La Pàtria i Ja llur vida 
orgànica, i cal dir-los quin òrgan plasmarà 
la 'llibertat nacional fent sen:tir -cada u la 
seva veu. 

."nosaltres les volem vives totes les 
conciències, no en volem matar cap; 
que essent totes vives serem un poble 
gran i fort i essent totes mortes seriel11 
un poble dels que decauen, un poble sens 
at1re¡ llei que la força, un poble sectari, 
un poble decadent. 

Dr. D. Martí i Julià 
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Vosaltres dones, heroiques com mat 

sigueu valentes que l'empresa és gran: 

les nostres filles que aprengum l'afany. 

Per Catalunya, reseu català --

vosaltres, dones, heroiques com mat. 

El catalanista de tota la vida 
El poeta Josep Carner, en un dels 

seus llibres recents, en el que fa men
ció d'una noia, provinent d'un tros 
de terra catalana, no recorda si és el 
Camp o l'Empordà, peró diu l'autor 
"on encara hi ha federals" , retreu 
una vegada més l'irónica concepció 
que està an els darrers seguidors de 
la doctrina pimargalliana. 

Avui el temps ha passat damunt 
una pila de coses de la vida de Cata
lunya. Del "federal de toda la vida" 
en resten encara remiscències i 10-
gren poguer fer una junta en vigílies 
d'eleccions. N'obstant, el "federal de 
tota la v1:da" cada dia perd terreny; 
es cotitza menys. A Figueres i a La 
Bisbal hi perduren, perquè tenen suc
cessió hereditària. Amb tot i aixó, el 
federalisme romàntic i conseqüent 
desapareix de la vida de la nostra 
política. 

U n altre cas de romàntica conse
qüència ve a suplantar-lo: és el ca
talanista de tota la vida. Amb trenta 
anys i més de catalanisme, un hom 
ja s'hi ha passat la vida. El "catala
nista de tota la vida" és un home 
resignat. La fe - la ditxosa fe que 
gira les muntanyes i fa ministres
no'l deixa mai. Ell ha sigut interven
tor en els primers temps; ell ha sigut 
secretari perpetu de tots els agrupa
ments catalanistes. Ha dut cada any 
la seva corona an En Rafel de Casa
nova, i va passar sota l'Arc de Triomf 
en la manifestació solidària del 20 

de Maig. Ha votat a desgrat seu, peró 
a darerra hora, ha votat sempre. Ha 

anat a totes les manifestacions, i a 
ple Juny ha ballat sardanes a l'Aplec 
de Vallvidrera o a Les Planes A ca
da ascenció del nostre moviment, el 
cor se li ha deixondit, peró després, 
el desengany dels homes l'ha retut 
amargament. 

Va veure primer la fallida dels re
gionalistes, després que havia cregut 
-talment com En Cambó ho digué al 
famós míting de les Arenes-de que 
ja havia arribat l' hora de cloure els 
punys) i vegé, esmaperdut i adolorit, 
com tota aquella facècia es va acabar 
amb una gran creu que la gent de 
Madrid donà an En Prat de la Riba. 

Més tard anà a la formació de 
l'esquerra catalana - aquella esque
rra de la dreta-i es va entusiasmar 
quan En Pere Coromines digué alló: 
"Ja fa massa temps que "Els. S ega
dors" no s'han c.antat per les Ram
bles" . En conseqüència, cantà "Els 
Segadors" ' a tot arreu. Al Palau de 
la Musica, en aquells Jocs Florals fa
mosos i al Turó Par k, als nassos dd 
nostre benemèrit Orfeó Català, que 
d'ençà que visitava col-lectivament i 
oficiosament reials personatges; el:, 
havia ja deixat a recó. El nostre Cé'.

talanista de tota la vida ha anat a 
totes les delegacions de policia i ha 
pagat tots els periódics haguts i per 
haver. Es de la Protectora .lI" molt 
abans que aquesta edités els feli<;os 
cartells i no tenia tants oficials de se
cretaria com ara. La seva fe ha fet 
regiòors, diputats de la 1'vlancomuni·· 
tat i ministres. La seva fe ha creat 

IS 
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notabilitats intel-Iectuals : polítiques 
i prestigis de tota mena. Tothom ha 
p .. ljat; sols ell, incommc dble, no s'ha 
vengut per un plat de llenties. Ha vist 
11 t1 aició dels polítics i tel deslle'tltat 
dels amics. Ha vist que elf; q'JI,! més 
('1 jciaven, una plaça misera! ,!~ d'agent 
e1t-ctoral els feia canviar de (rtitlt I Iil 
sigut sempre dels pocs, pog'!ent f--ser 
d('Is més. A ell van dirigits els cartc!lls 
tlf>ctorals i les convocatóries dels mi· 
tings. A ell les quadratures del diari 
nacionalista, que li diuen: Si has per
dztt l'esperança en els governs d'Es
panya) vota al senyor Fulano. EU ja 
fa temps que la té perduda l'esperan
ça, i no és pas aquesta l'esperança que 
li dol més perdre. 

El nostre catalanista de tota la vi· 
da és sempre el mateix. Quan hom se 
li atança i li diu: "Ja ho veus, tú vin
ga fer catalanistes, vinga fer patrio
tes, i quan els tens fets, els altres se 
te'ls enduen". Llavors ell us respón 
impertorbable: "Nosaltres som la 
gota de vinagre a la bota de vi ranci". 

Oh, catalanista abnegat i anónim! 
Quan et caurà la vena dels ulls i en
gegaràs a puntades de peu als far
sants que inutilitzen el teu generós 
sacrifici ? 

Quant no't valdria més treure't el 
revólver i no les pessetes de la butxa
ca i exigir a tots els aspirants a la 
redenció de la pàtria el compliment 
immediat de ço que't prometen! A 
n'aquest pas, no la veuràs pas tú l'ho
ra santa de la l1iberació. Sempre te 
ho han fet veure: ara, ara sí que va 
de debó. l després... el desengany i 
vint anys més d'inutilitat. Com el fe
deral de tota la vida, no'1 veuràs mai 
el triomf de la teva idea, a no ~er 
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de veure la retratada en Ja sala d'una 
oficina electoral. Ah, patriotes cata
lans, 110 ho volgueu ésser de catala
nistes de tota la vida! Sigueu patrio
tes de demà! l si voleu sapiguer com 
ho cal ésser-ho, us recomanem--i no és 
fer propaganda-llegiu aquesta na
rració que l'Editorial Catalana ha edi
tat fa poc i que s'anomena "El pas 
dels gegants", i allí veureu com s'a_ 
llibera un poble. 

Cap nadonalistl1! català deu deixar de lle

gir" Les tombes flamejants" del poeta Ven

tura Gasol f el llibre "El pas dels gegants" 

de Pierye BeHOtt, tradutt al català i editat 

per l'Editorial Catalana. 

CROQUIS 

Banys de sol 
Malgrat l'obstinació de la nostra Atracció 

dc Forasters, induïda p.el conglomerat de 
propietaris d' Hostals per rics, en dotar a 
Barcelona dels po>mposos • ascai,ents títols 
de cil~tat d'Hivenl, • descomptant un re
duit 'nombre d e sods dels nostres Clubs de 
natació "Barcelona" i "Atlètic", '110 s'ha arre_ 
lat pas del tot, encara, la saludable costum 
de rabejar-se per les nostres platjes tot 
l'afly de cara al niar, aqttest mar nostrat que 
escasses vegades té un no per ningú. 

Però ha passat ja, anc que embolcallat 
enguany per les antiestètiques cabrioles del 
període electorer - l'interès del qual in
comprensible per nosaltres - ha passat, 
repetim, la santa diada de Sant] ordi i això 
vol dir que les ròses son al punt àlgid de 
la seva fragància i que la naturalesa es ves
teix amb les seves millors gales • el bon 
temps es disposa a mostrar-se com a tal ¡ 
les cares colrades de l'I stm comencen a pre
parar-se amb aquella pat"na de bronzeig tatt 
agradívol àdhuc per les nostres damtsel
les. 

De bell nou IJJJ extranjero" tornarà a boca
badar-se al contemplar la faç de les nos
tres joventuJs preS1tmtnt per la nostra Ram
bla la salabró del nostre niar, i amb aque
lla resignació qtte el caracteritza - q'lUlln és 
a casa seva - pensarà que entre les mil 
aplicacfons del iodo s'hi troba la fòrmula 
l'CI' esdeventr ferreny. diss»nttlar els ¡¿pets 
endarrerits. 

Les aveatatges dels banys de sol 110 és 
pas an aquestes planes on havem de pro
pagarles, però si que per ttn alt s(mt.t de 
bon g1lS1 ellS pertoca el 'l'etllar pel bOll as-

pacte dr la nostra ciutat t recomanar en fO 

qu(' sia possible la seva difusió. 
Figureu-vos, doncs, el bon efecte que ens 

faria que tantost ens arribés d'allà dalt (]J[

gún :ranxo-cónsul, qUe com tots "ens co
llegués", • hagués estud~t, com tots /J'el 
problema catalàn", eHS el trobessnn de bon 
/llatí de panxa al sol. 

La Nació - la conciència i el senti
ment de la nacionalitat - és una força 
i la Política d'Idees aprofita la força 
aquesta, com la força del catolicisme, 
com la força del revolucionarisme, per a 
treure'n una nova forma de vida, de re
lacions humanes. 

Hi ha aquesta diferència entre la "lli
bertat antiga" i la "llibertat moderna": 
la llibertat antiga era per alguns; la lli
bertat moderna tendeix a ésser per a 
tots. La l1iba-tat antiga sorgí de la dis
tinció entre "persones" i "coses", conti
nuà aqueixa distinció aplicant-la als ho
mes i establint que hi ha homes que po
den servir de "medis" pels "fins" d'al
tres. La llibertat moderna ha esborrat ai
tal distinció: ha proclamat que "perso
na" és el ca1ificatiu convenient, necessa
ri de qualsevol "home", fins del més 
humil. Declarant que "tots" eren mas
sa dignes per rebaixar-se a ésser "me-
dis", ha convertit en qüestió general la 
qüestió particularista antiga. - La Na
ció, com a aspiració moderna, té aques
ta base de la dignitat de la persona hu
mana, del "fi en ella mateixa", ptt ella 
mateixa, per sa bellesa, per sa sublimi
tat. 

Heu's aquí l'origen de l"'esforç na
cional", i de tota la "qüestió nacionalis
ta", independentment del seu desenrot
llament futur. Es tracta d'una qüestió 
estètica, d'un moviment d'ànimes vers 
un Ideal. 

Didac Ruiz 

ESTAT CATALÀ, 
divideix la seva tasca, donada la 

variació d'assumptes que li seran 

sotmesos, en dues oficines: Ofi

cina de Redacció i Oficina de 

Organització' 

Preguem als nostres comunicants 

que sempre que ho facin per es

crit, baix sobre i indicant l'Oficina ' 

respectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin interès 

t'ESTAT CATALA 

Pro economia patriòtica 
De tant en tant veureu en les plan¡es dels 

diaris i en les parets de les entitats bancà
ries de Barcelona uns gran.s cartells de pa
per o,ferint al públic valors de nova emissió 
amb tals o quals garanties i tal o qual tan 
per cenlt d'interès. El fet no té en sí res de 
particular, i quan aquestes emissions tenen 
per objecte donar ajud a una empresa de la 
terra per a començar una nova explotació 
industrial o extendre la existent, el nacio 
nalista català, com a tal nacionalista, no té 
res que dir,hi. Qui hagi ¡pogut estalviar di 
ners guanyats honradament amb el seu tre 
baJl, té dret a dona'ls-hi una inversió que I 
proporcioni algún benefici i l'ajudi a mante 
n.ir-se i mantenir la seva famHia. 

'Però, sovint, veureu que aquestes noves 
emissions de valors anunciades per les en 
titats bancàries de Barcelona, no tenen per 
objecte ajudar empreses catalanes que es 
p ropo.si n, invertir els diners a 'Catalunya 
creant una nova fallit de treball i de rique 
sa a la nostra terra. 'SovinJt veureu que les 
entitats emissores a qui van destinats els ca 
bais producte de la emissió, són entitats no 
ca:talanes, que no han demostrat mai cap sim 
patia per Cata·lunya i que, pel sol fet d'és 
ser del pais d'on són, hi ha motius sobrats 
.per a creure que han de tenir més aviat un 
sentiment d'hostili;tat envers les aspiracions 
nacionals de Catalun.ya. l aleshores si que 
el patriota català té dret a demanar la pa
raula. 

Perquè quan un poble es considera en 
estat moral de guerra amb l'Estat que in
justament el domina ha d'emprar 1:ots els 
mitjans a l'abaSlt de la mà per a combatre 
l'enemic. l l'en~mic no es combat únicament 
a la trinxera. L'arma econòmica té 1:ambé 
una efificàda gran. Recordeu, sinó, el fet 
pels estats en lluita durant la guerra euro' 
pea. Alemanya, d'un costat, amb la guerra 
submarina i els aliats amb el bloqueig es 
pro.posaven .privar a l'en~mic dels mÍltjans 
econòmics necessaris per a sostenir-se i por
tar-lo més aviat a la desfeta. 

Per tant, donar diners catalans a gent de 
fora de Catalunya, i segurament enemICS 
de Catalunya, és cometre dos delictes con
tra la Pàtria. 

Primer. - Privar a Catalunya de la ri
quesa que podria crear-se si els diners do
nats a l'estranger s'invertissin dintre de Ca_ 
talunya. 

Segon. - Fomentar la riquesa del ene
mic, fent-lo així més fort per a mantenir 
la dominació a Catalunya. 

El donar diners per a aita-ls fins és un 
veritable cas de 'traició i és verament lamen
table que molts catalans i àdhuc entitats on 
hi domina el sentiment catalanesc, acudei
xin a tals subscripcions. Cal que els cata: 
lans tinguem cura de no ajudar al enemic 
amb cap mitjà que pugui més tard servir-H 
per lluitar contra nosaltres mateixos. l cal 
sobretot que els diners guanyats per cata
lans serveixin per a fer a Catalunya més 
gran i més forta, no .per a el1'fol1tir a r¡UI 

ellS insulta, en,!) domiJJa i ens desprècia. 

~----.,----------
f.a meva copa HO és gram; però jo bel' 

CI¡¡¡b la II/e'l/a copa. 
A. DE MUSSET 
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ESMENTADOR 

Premsa nacionalista radical AVANT, 

de Vilafranca del Panadés. 

La sentinella 
En lots els moviments nacionalistes el 

desvetllament de la consciència popular és 
la tasca prèvia, elemental, a realitzar; per
què la plena manifestació de la personali,tat 
nacional és el fonament bàsic de la reivin
dicació de la independència. 

Però no és aquesta la feina exclusiva del 
Nacionalisme. Quan fracassen totes les l1:emp_ 
tatives prop de l'opressor per tal d'arribar 
a una solució ~larmònica, quan el tirà comen_ 
ça de po~as entrebancs a la conquesta de 
cors patriotes, allavors per garantir, per 
salvaguardar el' postulat nacional precisa la 
mobilització dels addictes. Es allavors que 
cal crem- una força disciplinada, l'exèrcit 
allibera< Ior. 

La l [istòria del Nacionalisme, en totes 
Ics seves planes, ens, parle d'un escamot o 
escamots coordinats de patriotes que es llan
ça a la lluita per la independència. Totes 
les èpoques han vist córrer la sang generosa 
dels nacionalistes, tots els paísos tenen els 
herois ignots, immolaJts per la Pàtria irre
dempta. 

A Catalunya vivim el moment en què cal 
pendre un determini o altre: o resignar-se 
a suportar l'esclavatge o esdevenir mures. 
E.x.haurides totes les fórmules¡ de concòrdia, 
fracassats tots els intents de resoldre el 
nostre problema tper l'efusió cordial de l'ene
mic, no ens resta altre camí que el de l'inde-
pendització. . 

Tots els moviments catalanistes han fet 
fa:l1ida. Fixem~nos en la recent demanda 
d'una migrada autonomia i veurem com la 
mancança d'una força coercitiva motivà el 
fracàs. En canvi, ningú no pot negar que 
ha sigut aquesta mateixa força la que ha 
fet r.:eixir els patriotes dels Estats de da
rrera promoció. Cal, doncs, que escollim. 

No som partidaris de l'apel-lació de la 
força ab trato o en un moment de desapas
sionament nacional': cal saber triar la opor
tunitat, però sí que es fa necessari que en 
fer la tria estiguem tots preparats. 

Mentrestant, doncs, fem sentinella. 

EL PI DE LES TRES BRANQUES, 

Berga. 

La evolució del Catalanisme 
A<luclls nacionéltlistc, <jl1'C es preocupin <fe ua 

generació o elaboració de l'ideologia pa.triòtica 
han de sentir-,se vOramcnt Q¡ll'imats i fins entu
siasmats al adonar-se de la r¡¡,dica.1 traJnsformació 
C'Xl]?el'imentada. 

Ja veiem que"l naQiona1islll<: presentélt distints 

caires i ma.tiços: des dels que :¡¡¡)Jaudien el dis
curs anomenat de Ja Béltrceloneta, gaire bé el més 
minso, fins els que combreguen é1tmb ,les teories de 
l'EST A T CATALIA, hi ha gran C3JIl1¡p per e61'rer 
i aaniPI'llJ matèria ,per ésser sotttneSllJ ai! anàlisi d'un 
traJctamSlta. de ciència pd¡¡~a. 

Però 'no 'POt ésser més cert que s'ha donat un 
gran 'Pas endavant en la concepció de çò que vo
lem ¡per Catahll1ya els que ardentment glatim ¡per 
1'<Il seva l1~berta1!. 

Quan s'incor¡porare.n a,1 movjment nacional d'es
querra els !procedents del federa\1sme espa:nyol, el 
Nacionaijisme, e1l un dels seus més radicals as
pectes es nutria 'liel programa ex¡posa.t per En PI 
en son projecte de Constitoci6 eSllan~ola de 1873. 
l ninglÚ s'hauria atrevit 131 aou'sar an aquells 
factors de poc cata:lani stes. 

No obstant, En Pi, àdhuc ,la sevélt gran avalar 
en t'ots con.ceprtes, no era. ni molt menys nacio
n¡¡,l,is.ta. Sentia com el més gran espa~01:·, d'a
vui, un gran oa.mor per tina Espanya gran i demo
cràtica. Per mi, és més d'admirar en ell el seu 
cor d/home lliberal i honrat, que una visió clara 
de la i1'ea.litat de la. Pel1lÍnsUla, i si !hagués aconse
guit a1 sepa¡ratisme oa.ta.là l'hauria ;blasmat i com
IJaItU,t com el més vlblgar dels nostres lCoo1:empo
ranis. 

Els Estats pactistes de son ¡projecte no cs ha
sen en ca¡p consideració de veritable na.cionaOi
tat. ¿ Cóm rpodrà e:x¡p1icar-se en nostra doctrina, 
que en 1'¡¡,r!tlicle primer es digui: Compone,~ la 
naci6n IJspañola los ES/MOS de Atldalllcía Alta, 
AI,,,dalttcía Boja ... ? Nadó cSlPan¡yola¡, incjlocn-ti 
Catalunya, és a.gravi¡¡¡r ci sentit esencial d<: nos
tra ideologia, i, en aquest punt, En Pi lnOOlrl'ia 
en la. més greu de les heretgies del Dret púMic. 

La divisi6 de l'A!I1oolusiélt en ~Ita i tbaixa, no 
és mc.n!ytS vlÍtllperable. ¿ Quins element~ ètnics, 
geogràfics, linigüístics, o a'ltres, tingué <:n cOll11>te 
el pare del feder·a.lismc ¡per a concebir tan arbitrà
ria esquarteració d'aquella regió eSipal1iyola? En 
Pi feu sa llei amb la mira.da a IEspan¡ya, 410 a Ca
!a,1un)'Q> ·i, <per c1ilt motiu, all péllrJar en el tíltdl XIII, 
De los Es/ados, i reglar ses facultats, oblidà de 
cOnJcedir-los'-ihi una de lles més elementals prerro
gatives de tota nació, o sia ,la formadó de son dret 
civil. 

Per altra ¡péltrt i exarruna'11t sintèticament, va1-
gwi na. paradoxa, Jes atribucions conferides a1s 
Poders l1úb1i.cs de la Federació, mañ podríem no
sadtres transigir amb la merma de facultal1:s que 
tél'L concessió significaria per Catalunya. 

Com a extremista que soc, pUIC dir-vos que, 
de les 25 facUltats en'l1nrerooes en el Títol V, 
no'm veuria amb cor de desUigar-rne'n d'una sola 
per a donar-la al ¡poder federaJtÏou. 

,'E)! projectJe, en reSl1JlI1, r<:s\pira un aire de bon
dat humana, ,¡ de gencrositat altruistélt que admi
ren i entusiasmen, .però no ¡pot resistir l'examen 
senzill dlun estudiant de Dret polític, coneixedor 
d!ESlpanya, ni t:a.m¡poc .l'a,nàlisi d'un patriota cata
là, I])erquè en son conj,un t i en ses parts és franca
men~ espanyolista i contrari al nostre sentiment 
i al nosJtre credo ¡polític. 

No solament els federals han format els par
trits nadona.1istes, si'nó que ,l'era de ,la comunitat 
cataJanis.ta ha. sor,tit de I~ Lliga i de IUniÓ. ¿ Quin 
decàJleg a~mà oa.ls primers formams d'éllI11Ibdues 
('orJ>Oracions? No hi ha dubte que foren les Ba
ses die Ma,nresa, \primera constitu.ció donada a si 
ma~eixos pels pa.triates. 

Defectes més cens'llrahles trobem en -les Ba
ses, que en el Projecte d'En Pi, perquè al men~s 
aquest treballéltva ¡per ES1>Ml(Ya francament, é1tnm 
lIealtat, i tenint-ne consciènçÏa, mentre que e'ls 
ciutadans con fc ccionador s d'aquelles normes po
¡,ítJiques '[Jcn5Q,ven ohrar exclussivament per casa 
llostra. 

lLa oas<: segona', 11éltrlan'l de la COllstitució Rc
.I¡ional cata.lana, ens entris.tirà i ens molestà. En 
lloc s'usa el mot na.ció, sinó el de regió, rparlant de 
Catalunya. 

Pel' això els deia En Pi, des de El Nttcvo Ré-
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gimo~: "A juzgarlos por las bascs que er! Man
resa discutieron y firllHJron los de Catalu1ïa, SOli 

decididam(!l~te federales." 
Les Ba'ses semblen fetes més aNiat per advocats 

que ¡per catalans verament MiC iona.1 i s1'e s, doncs hi 
està més bé la reglamentaJció de les, funcioIli& que 
l'expressió cl'·un sentimen.t decididamen~ naciona,l 
català. Per això les crec pitjor que el projecte 
d'I.En Pi, més conformat amJb qa fina.litat que pre
,idí sa creació. Els assamb1eistes de Manresa, de
mostraren ésser mcnys catalanistes que els assis
tents a .la con.ferència de ·Ia Barceloneta" de no 
fa gaire. 

[Els vint anys trans'Correguts des. de 1873, dei
xaren marca en 'les Bases. 

De les 23 faculltats ql.lC En Pi Margall conce
dia aJl poder federal, els de Manresa ni treien dis
set, en1're lles (jua.Js es contaJVen emprèstits a deu
tes !públics, còdigs, monedes, p'csos i mesures, sa
nitat, fars, rè~im de navegaci6, instrucció univer
sitària, contribu.cions i impostos, recmtamcnt dc 
l'exèrcit, mines, canals, etc.. etc., reservades al 
¡xx\cr regional. 

Avui ja no ens satisfan les concessions pre
voistes pel nostre primer còdig po1itic i ja patilem 
tots d'atltra manera. Aquells bons i apacibles le
gisladors s'esfumen del record 'per a deixar ~s 
El les Joventuts que es diuen" Acció Catalana''', i 
"Es1'a.t Català". Les men~alitats regionalistes de
cal1d~ixcn de mica ell milCa, i els convençuts i els 
acèrrims contem¡plen embadalits com va [lUjant 
de 1'horitzó CllIp al firmamen,t, vis·ilblc. i tIara, l'a
nyorada Estrella s<:llitàrï.a. de la llibertat plena, ab
solu1a i perfecta, 

UN NAClONALISTA 

Fem com tots els pobles particularis
tes. Fem com els nordamericans, com els 
anglesos; no li demanem res a l'Estat, no 
n'esperem res de les corporacions oficials 
burocràtiques, abstractes, filles del pen-

sament del llegislador; confiem sols en 
nostra obra individual, en les nostres for
ces, en les nostres ànsies de progrés i ci-

vilització i així, tot i esSent molt indivi

dualistes en nostra cultura, ja veureu 

com succeirà una cosa meravellosa i ex
traordinària; ja veureu com sens do

narvos-en compte es desenrotllarà en

tre nosaltres un sentit social, un sentit 
col-lectiu que només tenen ben desenrot-

llat els pobles particularistes. 
Ildefons Suñol 

Acció Nacionalista 
El moviment llOlític a Catal'll.nya, s'ha reduit 

aquestes darreres setmanes a propaganda ellC!Cto
raL 

S'ha proclamat p( r l'artirJe 29. i pel distrite de 
Borges Blanques, d nostre capdi1l i11lfadignble 
Francesc Macià. Fora d'aqlle~a nom, i Ja que 
dona "Acció Cata'la!1a" amh 'l'acte <le presentació 
clcll seu cand.;.latst:n~or Rovi.ra i Virgili, es des
prén d'a(ltI('~ta <lar n'ra c;J.l1lipa11lYa l'I,-·ctoral 'lIn deix 
de cansament i <Ie fàstic <101 nostre poble a les 
baixes comhiml<:iol1s dlo\'Íorals . 

l/(/rer/ol/u: Ca,l l'''l11cn.[Hr I<.'s feste, Cjue ,1",Asso
ciadú L'óI~'aIa"a d'Es,ttLdia'nls, c6tucliauts de rUni-
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vernitat Nova, Esquerra Catalana d'EsWdiants, 
celebraren, amb motiu de Ja festa nadona~ de 
Sant Jordi. Al lloc social de 11Es(Juerra del AIi
xamplis, !l'hi celebrà un míting on ihi parlaren 
Isern Da'lJmau, Roig i Pr'lJ1I1a, Ventura Gasol i 
Roviral i Virgi,1i, '¡J'els diferents sectors dci nostrc 
nacionalisnre. 

Gràcia-Barcelon:,a. - "ta Veu Gracienca", 
portaveu de'! "OI"Íe6 Gracienc", reprodueix el text 
del "Catecisme del jove ¡patriota" i dedica ~l seu 
article de fons, dedicat al mateix. Vegi's la re
producció: 

"L'Ofitina de Reda~ci6 i propaga~da de JlES
TAT CAmA·LA ve de !publicar amb aquest títol 
sLtg'gcstiu 1ma fUllla vOlandera, a nostre entend'l"e, 
dc la més a.lta eficàcia. Es una bella taula de pre: 
ceptcs on Ics coses s6n dites amb 1a crua austeritat 
i lIJrnib ,la. fermesa agosarada de ,1131 gent dis¡posta 
nI saori,fid. L'estil concís, 1genui en la, nostra Hcn
¡¡-lla, li dona un srubor més racial, encara. Des del 
primer mot: a l'úLtim té el Meix esque'1P de l'a 
tramuntana i el tò IOOnvincen.t d'una sovcra amo
nestació patemllJ1. Sembla taJhn'ent que, aqllesta 
fulla, hagi, -sigut dictada :ver lla¡ veu redwiw de 
Jaume d'Aragó o del Comte <l'Urgell: Pen ,sa que 
ets fill d'un poble que era el més lliure del tn6n ... 

,El Catecisme del jove patriota va et\ICaIPÇ3IJa,t 

amb t1l1cS' IrObustes Ipamt~les inscrites all monu
ment bastit als herois morts de 1870, al cemen
ti'ri de Chanlbiere, a Metz: Mkzlaurat de míl Em 
sobrava néixer per cOJ~templar lo rimo del !Iletl 

poble... Quina ferveIJlta. devoció a 11>31 Pàtria . tan
queo aquestes lletres I Gosariem a <dir que són el 
po~tulat de la teoda dd ma/rtiri. ,uhome que les 
nccepta contreu ,llobligaóó de morir pe'l seu ,poble . 
Si li sobra l'haver naslCL~t per veure 1'humiliaci6 
doC la SevI3J 'raça, mentre ·Ia raÇ3J continui vexada 
dè-u estar a.matent all sacrifici. Tan<iebò tots els 
nacionalistes ens ,les fcssim no",tre~ aquestes l1ri
meres palraut0S del Catecisme I 

'Prosseguiríem gustosament el comentari si no 
creguéssim que ens en defèn eJ! fet d'iuoorir en 
aquest mat.eix número tIOO CQpi<ll fide'l de la fulla 
a què ens venim il"eferint. Només demanem que 
tots els nacionllJlisre:; Ja lIegeixil1l J rellegeixin fin's 
n.pendrc-se-Ia de cor. Que sigui espargida 31mb 
a,bundor ,pcr escoles, oficines i trullers. Deixon
(~irà, no !hQ du¡btcm, moltes consdències·. Activarà 
voluntats. Farà t;¡,sca veribllJb1e d'alliberament, que 
ilO totes les cadenes s6n de ferro! 

Nor!Jl!s Blp.nques. - .A;m/b motiu de la proclama
ció dd senyor Macià, C9 celebrà etil lIlquesta vila 
un 'grand.i6s míting .patriòtic, en ci que hi [lar
laJrcn el senyor Pelegrí Llangost, de "La TraJ
l1.;¡¡", Duran i Albesa, de ,la "F. D. N. ", Pou i 
Sa,bater, de ,!\ESICluerra Catru1ana ~ el candidat. 
Els amics que hi as~g.tiren ens diuen que l'acte 
fOll d'un cnlttsiasl11e indeSlCr~pülJle, i duranr tot: d 
dia la vila de Donges, festejà al seu honnlldíssim 
n:,pres>entant. 

El jurament 
Una escena històrica 

de la [llibertat txeca 

U n mes desj'rés, en un recó de la Lo
":Ha, en tm d'a{]uests llocs glOT'osos • hft

mus; que servem l'anonimitat tot. després 
lle la [Juerm. T.'ala occidental dels batallons 
t~;l!csl'shn.1ars és reuntda per a rebre la ban
dera lIac.lnlOl elel presidenl de la Repúblka 
Francesa. Un cam.p trtst, amb les arbredes 

properes trossejades per les anteriors bata
lles. El rm serpenteja fins amagM-se (]!l peu 
de les m1tntanyes. L'espeNt del patr'ota 
Joan Ziska vola per l'espat. Si ell Vefés 
aquest espectacle dm que cinc:cents anys 
són poca COS(]! per a canviar la figura. poU
ti,C(]! de l'humanitat. No 7Jut descrmre la 
pompa ofictal d'aquesta :ere-mònta tm.pro
vttzada. Sols retinc a la memòria l'episodi 
espontani. Doncs aquí, talment a Rom.a, 
Z'espontmlettat h(]! revtfat les co~tums del 
protocol i l'entusia.sme popular s'ha ves
sat pròdig. La forma de jurament era llar
ga. Per fi, U~t oftctal pronuncie. les parau
les: Prisahdme! - nos(]!ltres jurem - que 
era comprés en el text del discurs. En aquest 
moment UH crit unànim s'aJxeca dels bata
llons. Es la 'lleu del poble impacient que no 
ha tingut espera. El clam s'aj,.~·eca indòmit: 
5'i jurem! Després, quatre wil fusells rete1l 
honor, després de ciHc-cents aHW a [(]! bat/ -
dera de Roèmia. -

nTIENNE FOURNAL 

__ o -

La nostra parla 
i el moviment catalanista 

arreu del món 
Hi Iha encara qui <:reu que la pftlr"la cata

lana es limita en els terrenys de Catalunya, 
Va1ènda, Rosselló i Mallorca. 

Si aquest punt de vista no fos compartit 
per un gran nombre de catalans poc ens 
interessaria parlar-ne. 

'Per provar quan errada ,é;; aquesta apre
ciació posare mun fet que !per la seva elo
qüènóa no necessita ésser comentat. 

Nosaltres viatgem per terres del Migdia 
de França. Nostres a'fers ens porten a trac
tar amb gent de comerç. Fàcil vos fora creu
re que ens enten,em per mitjà cie la parla 
francesa. DoIlCS no és aixís. Ho fem en, 
català la major part del temps. 

'Sempre 'que an aquesta gent s'els parla 
de Catalunya i de les seves aspiracions des
cobrim din, la seva ànima un embrió de ca
talanisme que pen,dria sens dubte consistèn
cia si Catalunya per fi lliure de la dominació 
de Castella, pogués desenrotllar sens obs
tacles ço que podriem di r-ne "el seu seny". 

Llavors, quan el progrés moral i mate
rial es fes sentir de faisó a posar-nos amb 
marcada superioritat a la ficció espan¡yola 
fent de nostra casa un espiU en el que po
dessin veures inclós les nacions europees, 
aquests Ipai,sos de raça germana, s'assoocia
den al meniys de cor i d'esperit a nostra 
gran obra. 

Això no \'01 pas dir que podria operar-se 
una ràpida transformació i que l'unió de 
ço que té ulla semblança a nostres coses, 
pagués fer-se en el terreny polític i econò
mic. Ni cre~: quc així ho pensi cap callalà. 

Nostra modesta intenció és només posar 
de manifest a tots aquests mals catalans que 
d'una faisó sistem~tica s'esforcen a soste
nir qUe nostra parla esdevé in,útil del mo
ment que hom pas~a de -:'alses, que les coses 
no SÓn tan petites ~'otl1 petites són les seves 
concepcions i quc més cll11¿l tic la Catalunya 
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hi :ha una altra Cataluny ai més enllà pot és_ 
ser encara una alltra ... qui sap? Es que per 
ventura el fet d'ésser millor mirat com a 
català que com a espanyol arreu del món. 
no ens dona el dret de creure en una Cata:
lunya espiritual, invisible, si es vol més .pal
pable. 

>Donem un cop d'ull somerament an els 
paísos que podriem dir-ne eIs més impor
tants del món i tractem d'analitzar-hi el mo_ 
viment catalanista. 

França, l"hospitalària França, és la que 
més ha mantingut ben alt l'honor d'ésser la 
primera en recullir els martres d'un ideal 
que :per 10 noble ha aterrat per a sempre el 
prestigi de que podien gaudir els esbirros 
castellans. 

Des de molts anys en aquest Perpinyà c1fJ 
nostres amors i de tendr,es recordances i ha 
hagut catalanistes que si bé no han tingut 
un "Casal" que'ls servís de sopluig i els 
permetés de comunÏ<:ar-se lliurement les se
ves pensades, quant menys ha mantingut fer
ma l'idea de pàtria catalana afinnant solem_ 
nement 'llurs drets en tota ocasió. 

Més tard aquesta petita legió va ésser 
reforçada de nous i valiosos elemenlt:s quins 
clements varen fer la caiguda a la balança 
per poder formar U' l "!Casal Català", on 
per fi vàrem !poder escriure i parIa,r com a 
casa. 

Han vingut npus elements encara donant
li un impuls màxim a no~tra obra i avui 
podem afirmar qUe 'Catalunya tota té a Per
pinyà un nucli d'entusiastes defensors que 
primer moriria ~loriosamellt (i els catalans 
.:ompendran ça que això vol dir) abans de 
conformar-se a ésser espanyols. 

De París ja quasi no cal parlar-Ine, ja que 
l'obra empresa per nostres germans a1lí és 
tan gran i tan coneguda de tots els bons 
patriotes, que sols farem remarcar que amb 
la preciosa cooperació del simpàtic Grop 
d'Acció Radical CaJtalana poden feina de 
debó. 

Què dir ,de l'Havana on tenim infran
quejable la Bastilla que tots els AMons, els 
Felips junts no són capaços de pendre? 

l de Nova York i de Santiago de Xile 
i de Buenos A i res? 

Per tot el catalanisme surgeix amb ím
petu, ferm, for!. Per tot arreu llostres drets 
són reconeguts. AI migdia cic França eS 
parla català, a l'interior es don preferència 
a les ~oses catalanes. A l'Amèrica general
ment de niçaga castellana es crida a plen
pulmons: Justícia a aatallln~! 

Què esperen aquells catalans indiferents? 

'\bril l<)23 (Perpinyà) 
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Sortirà quinzenal 
Subscripció aCata lunya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a es
tendre nombres francs 
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