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Direcci6:1:tFRANCESC M'A,CIA, Diputat 

AQUELLA RUTA INEXORABLE (*) 

Ja han passat les eleccions. Ja ha passat el període electoral de 
les eleccions legislatives i de diputats a la Mancomunitat. Ara vin
dran les hores assossegades i retornarà la pau en els esperits en 
lluita. Ara serà l'hora de fer-hi el comentari tranquil, bo i asseguts 
a la pedra del camí. «Acció Catalana» ha guanyat unes batalles 
electorals esplèndides. La nostra enhorabona. «Acció Catalana» i 
el nucli radical nacionalista de l'Estat Català estan en quasi com
pleta analogia en l ' ideal de reivindicació nacional. Tots els segui
dors de la nostra bandera han votat per afinitat. «Acció Catalana». 
que no ens vol, busca i accepta els nostres vots. «Acció Catala
na», com la «Lliga Regionalista», ja saben del tarannà dels cata
lanistes radicals, que malgrat se'ls tracti a cosses sempre se~ueixel1 
amh aquella hena als ulls que porta ingerida la paraula santa de la 
IIihertat de Catalunya. ta divisòria entre Estat Català i «Acció Ca
talana», és que «A~cló Catalana» no creu en l'apel-Iació a la força 
i nosaltres sí. J com que creiem amh aquesta apel-Iació, hem comen
çat fa sis mesos la preparació, l'elaboració incipient i primordial que 

requereix aque!lfa tasca. 
En la quietud hem anat fent. Es en el silenci on el nostre trehall 

humil pot pendre proporcions geJ!antines. Estem hen sel!urs de que 
.la la nostra hora arribarà inevitahlement . Aquesta const,,"t evolució 
de la poUtica catalana ens ve a dur damunt la taula la prova dià
ria del nostre convenciment. Aquell escamot de perdulads que sota 
la denominació de U. M. N. van Ja cami de confondre's amh l'aJ
fre que's diu «I.1iga ReJ,!lonalista». 1 el nacionalisme regionalÍ!\ta . 
es diu avui nacionalisme inteJ!ral o «Acció Catalana». Totc; els Ec;
fats han donat una passa endavant. ta nostra hora, catalanistes 
radicals, és de donar la. Vhem donada Ja. Els èxits electorals 
d'«Acció Catalana» marquen una fita en el nostre moviment alli· 
berador. «Acció Catalana» té t'èxit, però també és d'ella la respon
Mbfl/tat de la trajectòria del nostre moviment nacional. F.ncar:t 
que s'intercali de tant en tant el nom de Prat de la Riha un frag 
ment de l'Espanya Grlln-en els discursos i en els manifestos d'«Àc
cl6 Catalana», el novell organisme patriòtic enclou una totalitat Je 
matisos, evidentment accctltuadf!l!lims en naclonlllisme. Si «Acció 
Catalana» no rectlflca el seu cllmi I no s'embrllnca en cal' nov" 
«corba», serà la única força organitzada del nacionalismc català 
veritable. 

Per això creiem que aquestes darreres eleccions I aquests dar
rers èxits han coMocat als sectors nacionalistes en son lloc verita
ble. El poble nacionalista ha ratificat els passos d'«Acció Catalana» 

i aprova per majoria i de faisó plebiscitària la seva conducta po
lítica. 

Què ve a representar el nucli radical de l'Estat Català? Ja ho 
hem dit: l'acció revolucionària. Es damunt les primcres pedres 
d'aquesta trinxera on ben aviat hi vindrà a descansar tota la força 
del nostre moviment nacional. L'evolució del Nacionalisme Catali't 
ha sigut fins ara massa lenta amb escreix, i ara es precipita en t:I 
bell guany d'avantatge. Vint anys més d'evolució Icnta i rcposada 
no els passarem ja més. La corda que aguanta l'adormida nau <lI 
moll de les aigiies cncantades, es trencarà. Serà llavors-com deia 
En Bofill i Mates en son discurs al Teatre del Bosc-«quan la cam. 
paneria de pobles i \i1atges ens des "etili amb la illsistènci.1 de lilll 
tritlleig», i el cor de cada patriota hotrà a l'uníson d'aquella hora 
esperada i a punt d'ésser aconseguida ... Però serà també lIav()T!l 
que passarà damunt cls patriotes catalans-més, molt més, que 1<1 

cadena subjugadora-els vint anys i més d'acció política, i serà 
llavors que ni amh un dia, ni amb una setmana, ni amb un mes, no 
ens podran convertir els polítics, en hèllics lluitadors a la muntanya. 

Totes les més magnifiques raons d'ordre polític no ens poden 
fer canviar ni retaUar una engruna d'aquesta fe ce~a, d'aquesta 
creença tan arrelada a l'ànima que portem: Catalunya e!l IIiberarà 
o pel sacrifici heroic, ~ rest<lrà esclava. 

Es llei de la vida. Es un fet natural, com natural és l'aigua quc 
haixa juganera del reguerot dc la muntanya. Fs com la mata dc 
gincsta que rebrota cada any, al caire del camí. Es la cançó de 
l'orat,lol que diu el vent cada matí al pi frondós de la serralada. 

Per això a(IUest convenciment se'ns endú l'l'mima. I, ohscurs 
i ignorats, sols esmentats per l'e!lcomesa fratricida belles teorit. 
zacions i res més,-fem la feina quieta a l'abast de le!l nostres for
ces. Què hi farem, patriotes. o;i tcnim aquesta vocació que pot sem
hlar dc taumatúrgics I Què hi farem, nacionalistes catalans, si algun 
momcnt i per alguns podem semblar e!lcamot de trahucaires I Un 
bon patriota no el pot preocllpar mai la semblanca exterior. Es una 
poca cosa inversemblant. Ço que al hon patriota li deu interessar, 
és aquella plena fortitud patriMicil: aqllella plenitud de vida, cls 
senyals inconfundiblcs dc les quals, la política, per austera quc sia 
duta, no donarà mai. 

Altra volta en el cnrs del nostre trebaU silenciós hem sentit cruo 
cns deien: utòpics! 

Nosaltres desconficm d'aquests polítics, ara que tots els 01<1-

quiavelismes han passat-reconeixent-ho-per aquells camins del 

(t) El present article per yoluntat de diversos elements que integren el nucli d'ESTAT CATAL\, 
le'n farà una edició especial destinada a les associacions patriòtiques de Catalunya, d'Amèrica i del reste 
de l'eatraDe-er,-N. de la R. 
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món on hi havien passat primer totes les utopies. No hi ha hagut 
en tota la villa política dels pobles i de les nacions ni un polític que 
no tingués de passar pel camí on hi havia perdurat l'exèrcit d'ocu
pació dels Íl!ealistes. I volem dir que els polítics que reneguen d'a
quest exèrcit d'avant-guarda, s'assemblen més al cacic rural que'ls 
bornes assenyats i guiadors de pobles. 

Per amor a Catalunya, els radicals nacionalistes hem apoiat a 
«Acció Catalana». No obstant, «Acció Catalana», amb tot i baver 
trobat obertes les portes de la nostra organització-podent partici
par de la direcció de la mateixa-no ha volgut sapiguer-ne res. 

Utòpics o no, idealistes sempre, el nucli radical de l'Estat Ca· 
talà diu avui als patriotes catalans, ara que retorna la tranquila i 
suau beatitud i s'apaguen els darrers terrabastalls de la cridòria 
electoral, que els darrers aconteixements coJ.loquen an aquest nu
cli en situació d'agrupament radical i revolucionari. No per això 
descuidarem l'acció nacionalitzadora. No per això-mentre una 
força d'esquerra social catalana no aparegui al camp de la políti
ca-deixarem la nostra cordial amistat j els nostres patriòtics in
tents vers les organitzacions obreres. Qeivindiquem per nosaltres 
el camí més aspre, la pujadn més difícil. Sols demanem quan si. 
guem afadigats i ens parem a reposar de la fragositat de la lluita, 
sols demanell1 per llavors el beire fresc del tracte Ileal i de la con
sideració merescuda per pa .. t dels germans d'ideal nacionalista. 

En conseqüència deixem per «Acció Catalana» tota la respon· 
sabilitat de l'acció política que realitzi. Si lIealment «Acció Cata~ 
lana» creu que tots els camins són bons per Ja nostra causa, no t.e 
dret a hostilitzar-nos. Ho confessem. Aquesta guerra sorda i fratn
cida ens privaria d'assolir el cim de la muntanya. El desconhort 
ens abatiría més que tots els exèrcits enemics. Podríem pensar, i 
amb raó, que una part del poble català fos evidentment divorciat 
de la nostra acció IIiberadora i ens podríem preguntar «nos aOtb 
nos» per quina causa hem promès la nostra ànima i la nostra vida. 

Que sàpiguen bé tots els patriotes catalans el carni de cadasCÚ. 
Les confusions tampoc les volem nosaltres, Dalt la carena hi bri
lieja un estel parpellejant. AIIf ens hi tróbarem en definitiva; el~ 
bons i el únics, i més que tots, els bumi1s, a quines gestes es delira 
la victòria futura, el triomf definitiu d'aquell ideal plasmat que's 
dirà REPUBLJCA CATALANA. 

LA BOCA CLOSA 
'fenim la boca cloga davant tots els pro· 

blemes perquè atravessa CatalunYfI. Tan
quem els ulls davaut la realitat; els ulls ilO 
veuem ni la boca parIn. Així llO jugant no 
arrisquem eu l'etzar <fun joc, peusant que 
podrem silentameut, en les tenebrositats 
de nostres capelles, servat' l'adoració dels 
idols. l la bocll és closa davant els proble
mes d'uu poble que pateix les angunioses 
hores de l'incapacitat dels seus homes di
rigents, de la podridura política i del retor 
çameut del seu cos en una crisi d'histerisme. 
La boca és closa perqu~ som coquins d'afron 
lar la lluita, perquè l'home dirigent de les 
multituds renacionalitzades 110 sembla pas 
per ara nat. Pura retòrica i jocs d'infants 
sembla la nostra obra seuse negar la viro 
tualitat que inclogu:, perquè ens manca 
l'tlscaJf humà del pobltJ que deu acompa
nyar-la. Ens plau la xorquera de la neu
tralitat, abscondint-la on els mots, dits 
sota veu, de no enfangar llOS, de defugir 
el llot que tot problemtr viu arrossega per 
pròpia fretura. Som inactnals, imprecisos, 
absurds, no sabem afegir els llOstres pro
pis batecs que guaririeu les nafres del 
nostre poble, als batecs diari!! d'una ànima 
que sellS guiatge es revolca en els es pas . 
mes d'una crisi d'boll€'stitnt, de claretat 
i de fretura de paraules precises que li 
parlin hUffiBnnmellt i e1ara de la veritat. 

Els nostres homes s'apleguen en grans 
nuclis d'iniciats, dels de sempre, dels cons
tall ts; cloell t la boca i els ulls a tot acte 
que signifiqués nitra cosa que lea pràctl 
queB de la doctrina nacional. Mentre, el" 
sabotatge de la ciutat continua, damunt 
dels empedrats cnuen víctimes d'una lluita 
sense llord ni fiualitat pròpia, i la veritat 
no sura. Tellim temença de la llt..ila pen 
sant en la nostra feblesa o per la por del 
nostre cos no garanti~, rebutjant ensems la 

sRturació de les ventades que agiten la 
ml1ltilud, atiallt·los UDS contra altre!.'. l la 
riuada de les passiolls sense al'eny que Ja 
porti, sense marges que evitin qQe I» seva 
obra sia, en lloc d'una obra benefactora, un 
escAmpall de llot que faci la nostra obra 
xorcn, s'escampa arreu per ciutats, i viles, 
amb Ull baf d'innoble inhumanitat. Oh, el 
llot fecund, saó de les terres I Oh la sallg 
quan porta el segell d'ésser vessada amb 
Ull sentit humàl Mes aquest llot, aquesta 
sang que s'escola, no serà la saó de les 
llostres idees si nosaltres no posem el llOS

tre ideal en plena batalla, que fiLlS quan 
es vessa en propi sentit de j ust(cia hi 
manca l'empenta de la nostra catalanitat. 

Cal descloure els llavis, cal que la pa
raula nostra amarada de nacionalisme, 
que la nostra ànima sadolla sia present en 
la lluita. No deu espaordir·nos el trosseja
ment dels actual aplecs de patriotes, car 
representa un guany per a la Pàtria la va
rietat que en resultaria. Fastigueja tanma· 
teix, el pensar que amb les oontorsions 
d'un retoricisme n'bi ha prou per al plan· 
teig de la lluita futura per la nostra lli
bertat; calla paraula càlida de l'home que 
defugint tota por, parli en nom de la veri
tat que sura, perquè no és tan fonda com 
sembla, encara que hom tanqui els ulls 
per no veure·la 

Descloguin-se per un mai més els llavis 
i parlem al poble, diem·li que som enemi<,s, 
uns de l'expo1iació capitalista, altres de les 
folles elucubracions d'un comunisme, mes 
parlem clar i amb els cors als llavis, que 
en lloc d'allunyar-nos ens retrobarem en 
una cosa que sura per damuut de tote no· 
saltres i innegable ensems. Si rerorta Ja 
nostra obra una temença de, dins la va· 
rietat, perdre en fortitud, serà sens dubte 
l'engany del cor, puix és innegable que 

avui existeix, malgrat tot, i existeix en eB 

panyol, sense un simple alé òe catalanitat 
que dongui un escalf de Pàtria 8. ella, sen
se un sentit de justícia, d'e<1uit8.t, manCjj~ 
da d'un seny que ordeni, sense Ull ide~1 
superior, ans al contrari amb tota la raS' 
trera villania de Jes coseE\ baixes i illfecteF, 
amb el sabotatge continu a la Ciutat i ¡\lnb 
el boicot a un sentit d'bumnnilflt. 

No devem limitar nos a assaigs, H pAr
lar des de la càtedra, silló obraonllr-noB 

plenament en la lluita amb uns o nl lree, 
iufonent un esperit català, humà., supprior 
a totes les coses on posem les mans, que 
una uuitat és 10 que ens lliga i no la ~o
drern rompre, que tenim l'enemic dlll

S 

mateix de casa, podrint amb Ja seva baba 
infecte tota la obra humana que aquí hOI1l 

faci . . 
Descloem els llavis i mAllS a la tt\SCII, 

catalanitzem tot ço que és creat amb IInfB 
defectes esmenables i tot. l si nO pOÒ

elll 

ft'f aquesta catalanització dt'l existent, fe~n 
obra pròpia, parella d'aquella d'obliga ;. 
fretura, donant·li l'esperit i l'ànima que 1 

manca, caigui qui caigui en la Unita qoe 
s'inici\:. 

========================~~ 
CompaJt11s obrers de Catalu1zya: 1'/lOr

a 
J so-

de les grans batalles soda ls no ha pas . 
nat per a vo.,'altres. Mentre són e1t JOc 
les qüestions 1zacz'onals la lluita de clas~ 
ses és ajebUda per la comu.nitat d'MPtí 

. ., . P' veU'ada e ractOJts patrzotzques. ero t~IZa b _ 

, . h 'fizü VOs combat que amH soste1ut/' agz ZI '. _ 

altres passareu pel trànsz't doloróS t l
te

(/, 

cessart' que trav.ssa la classe obrera 

Franra. ba1t-
Vosaltres lIut'teu avttz' dessota la IS 

dera barrada solt'darz'tzats amb ele?ne1t s 
capt'talt'sÜ's, t'gual que els nost~es pa::s_ 
llut'taven dessota la bandera trzcolor rT 

rOs' 
tat a costat dels burgesos francesos. b 
altres vz',zdreze ¡tt. jont a juntar-vos a?1~s 
1zosaltres z· amb tots els companys de to 
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els pa l'sos , dessota la bandera roja del 
socialisme htter llac z'Ollal, 

Vosaltres obdrett la dz'visa alt/zga de 
ta Internacional. «Tyeballadors de to/s 
patsos Z¿IlÚt-vos.!» 

Llavors, jraternab1le1lt units 11tarxa
rf'/Jl per damunt de les Ironteres oficiats, 
i dOll.V't-llOS les mallS lbdtarem colt/ra 
tots els enemz'cs de classe per a cOJlqlteyz'r 
la societat colJtunz's/a en ta quat gosarem 
el bellestar a que tellim dret, dins ta 
i¡?,ualtat 2' dins de la llibertat, 

André Morizet 

De Ja Internacional BotiaUsta F,.ancesa 

(Paraules endreçades als treballadors de Catalu
nya, davant el moviment patriòtic de Solidaritat 
Catalana en 1907)' 

Inmundícies ... 
Ara que hem vist «adornats» els nostres 

carrers amb l'exuberància de tantes «Bors. 
que eus han «embaumat. els sentits, vo
lem retreure i fer «justícia, al mateix 
temps a una altra mellll de «flora" les 
quals virtuts si són més excel'lents encara, 
tenim la «SOft» de saborejar les més am
plament, ju que llul' aroma recórre tots els 
límits d'nn any .. , i un altre uny; fa tant 
de temps, que el seu impregnameut arriba 
a fastiguejar· nos els seutits i 11 trastoruflr 
la intel'ligència; aquf'sta «flora, inmullda, 
la veiem cada di&, la palpem i fius la to 
quem; el seu nom Vil lligat a uua persona 
i aquesta persona a Ilna raça. No em vull 
pas referir a la. coudició esclava de la llOS
tra ànima per Ja dels enemics-d'això ja 
en tenim fet un auto de fe inquisitorial
silló a la condició e¡,clava del llostre cos, 
exposat indefinidament a la pestilència 
d'uos altres que IiImbrutiran sempre a la 
ciutat nostrada; aquesta inmundfcia d'es · 
combraries que hau comblat Ja iudignació 
de tants subtiHssims panxa contents, no 
ellS ha esparverat gaire a nosaltres, acos
tumats a soportar l'existència d'una allra 
illmundfcia més gran-«Bora. de tot l'any 
-Ja gitanada. iumensa d'una «classe. de 
gent que ve gangrenant Barcelona fa temps; 
tot aquest pudrimener de barris baixos en 
descomposició, on s'hi engendra la malves
tat i el «microbi», i on s'hi escampa ufa· 
llosa la cqualitat» d'uua caçll .. , Allà. veu
reu la disposició «civilitzada» d'aquesta 
gent, en els seus afers quotidians, en la 
manera de conviure, en les seves discre, 
cions. i «manifestacions. cllsolllues, en les 
seves «preocupacions» òbvies i «relacions 
~iplomàtiquel3' veïnals, que direu de cop 
I volta si tot allò és una sucursal de Les 
llurdes, i que els catalans obligats a fer, hi 
c!'intercanvi" si els escauria millor la feina 
de «missioners colonitzadors. que la d'és, 
ser ciutadans de tal districte; ells vos ex, 
plicarien detingudament les «convenièn· 
cies» d'aquesta fidel parròquia, que és la 
cronya. de la ciutat, i de les ciutats, doncs 
110 eI! và s'ha dit que cels barris baixos de 
Iee graus capitals són els únics ferms lli
gams que uneix Espanya al món., El tem, 
Perament brutal i ordinari que és patri
!noni d'ells «explica. la múltiple i variada 

en m 

descripció de crims, els més repugnants i 
salvatges que's realitzen tan sovint fl Es
paoya, I dels barris baixos que hem asse
nyalat, surten tota els llatrocinis vulgars i 
execrables; aquests cpinxos. de l'ofici, te 
nen prepol\deràllcia entre ells i sobre tot 
entre les «honrades. de cMusicHalls' i 
«cafès concerts» que propaguen 11mb clle
gftim olgull. l'amistflt «lDacarrone8ca. dels 
dits «cbulos» ell tots els vils Ilspectes, l 
dels barris baixos qne hem as~enyalat-i 
al dir barris baixos vull dir Espanya-són 
filles totes les prostitutes de carrer i de ca
baret que emmetzinen la vida de la nostra 
joventut, amb l'aclaració corresponent amb 
les cotalanes qu~ ho solt u ésser per causes 
fatals per elles abandonades o deslligades 
de tot vincle familiar, mentre que aquelles 
s'hi llencen de tal manera, que els pares 
llurs les empenyen, acompanyen i celebren 
joiosos les «accidentalitats» de la nova po 
sició que ells cousideren COm un dels medis 
naturaliasims pel lucre i la pitauça, i el 
mateix caire que dóna J, Sacs en els «cap
taires», en un article de La Publicitat, pot 
donar-se també au els &lludits d'aqutixE's 
ratlles; aquests tenen amb el poble natal 
una correspolldència inalterable i per ella 
sap Ja familia - que té un deix de tribu
les seves sorts i infortunis que decideixen a 
ultres <,consemblants» a canvillr de cros
ca' .. , aquests detalls que vulgaritzen Un 
escrit i que els cou eix abastament tothom, 
Sóu mussa significants no obstant, per a 
nosaltres els catalans, ja que fau parió amb 
els demés ordres del poble espanyol incult 
i an el qual estem supeditats. Tota aquesta 
«plaga' qu~ eus asfixia, la volem ben des
triar, i si els infeliços no teneu la culpa del 
seu degradament moral i material, la deurà 
tindre llavors la nació que els hi donà un 
uom, però els catlilans que tenim un ins 
tint i voluntat sana i qU€ hem de pagar les 
conseqüències dels altres .. , 

La invasió contínua d'espanyols de tota 
condició a la nostra ciutat que hi tenen 
entrada lliure, no la podem pas defensar, 
ni per cap sentiment d'humanitat; no te· 
nim el dret de mantindre- vulgues no vul· 
gues-a tants afamats que no saben atipar 
els rics i governs d'Espanya, que esclb.vit
zen a Catalunya xupant-li a l'ensems l'ac
tivitat seva entrebancada; saltl1rà. aquí la 
veu d'algun comunista desen.frenat prete
nent «que el món és de tothom»; i bé, li diré 
jo, eho pot ésser. i «fins pot ésser una raó», 
però de fet no ho és encara i les col'lecti· 
vitats nacionals que tenen la dissort (?) de 
no pensar així, bo és que defensin els seus 
interessoS davant de les altres col'lectivitats 
que pensen i obren igualment; per això 
Estats Units prohibeix i mesura l'inmigra
ció; Catalunya no és independent i tal volta 
fora una aventatge per a tants espanyols 
emigrants anònims que trobarien aquí 
facilitats per feina, amb l'avançament diari 
creador de noves indústries ... que s'espar
girien per tot Catalunya i cregularitzaria. 
la massa de forasters que ens catueixen, 
ara, per la senzillíssima raó de que són es, 
panyols i que venen no precisament per
què els hi paga el viatge els burgesos i go
verns d'Espanya, sinó perquè ni saben 
donli'ls·hi les garrofes .. , i en canvi d'això, 
no saben apreciar al poble que els ajuda 
a viure i són, o uns degenerats de barriada, 
o anticatalans, o bé pistolers anarquit
zants .. , quan haurien de preocupar-se a 

l'últim més d'anarquitzlH Espflllya, que 
peru~t que els seus fills siguin uua morts 
de fam ... 

Tot això i altres coses més elis dirien les 
«floft\) odoro-fetorifiqueq que han adornat 
els nostres carrers als purs catalans que no 
eus ha viugut de 1l0U Ja iumulldfcia d'unes 
escombraries, acostumats a soportar uua 
iumundícia més gran «llora» de tot l'lluy 
- ... i si en tenell de feina els carros de la 
Mancomunitat i de Catalunya eutertll Per 
interès i per egoïsme s'ha de fer la cue 
teja., per interès i egolsme, perquè d'això 
viuen les naciolls, i per interès i egoïtlme 
c~l'lectiu que :defilleix Jes caractedstiques 
~ una raça, però que 110 justilieu l'interès 
l egoïsme d'una altra que oprimeix i dis 
posa de la nostra ... 

l'nIAl [AIA1~ 
dedicarà principal
ment el vinent nú
mero a la memòria 

de inesborrable 
l'excels patriota 
doctor Martí i Julia, 
amb motiu de l'ani
versari de la seva 
mort. Articles anec
dòtics. Historial de 
la seva actuació. 

Sz' ?tostres rejlexz'01tS són eJZceJ' ta des 
, ' cOltvt1tdrem que, e1t et jet de la Nacz'ó es-

clava, sorgt"tt a la vz'da, Itt' IU/. ducs gra liS 

qüestions a resoldre: 
Prúllera, Una qüestz'ó tradicional. I:a 

dt'stútcz'ó profunda entre Nacz'ó z' h..stat. 
La «1tacz'0Ita/itrr t» pot Ilaver estat sot

mesa dterant Ult temps a Ulla d¡'ctadura 
(govent, autort'tat) dz's#llta de la que 
genèyz'cament li correspón. D'aqu,í Ull, es
lorr per a restablir l'equzHbrz' pmdf'1z/, 
Per a que aquest esforr #1Zgui ('/('( /(', és 
precís: que la ?¿act'onalhl t s 'lt:7g/ com'CY-
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'llat, al menys potencialment. Problema 
d01lcs, com se veu, dependent del1emps 
passat. 

Segona. Però Itt' ha tma altra qüestió 
dependent cid jutur. L'esjorç de que 
tractem se desenrotlla ell el presellt. Però 
en vista de què? En vista d'1m estat futur. 

HJlcal'a aqllJ és Uit Pyz'1lCZ}i jonamelz
tal fa distúzcz"ó de Naczó z· Estat. Però 
el parll't tradicionalz'sta vol tornar a l'er 
de la Nació UIt 17 ftre z'JlstrU1Jte1tt de la 
vida de la ltislòyz'a, tal com se'ns pre
seltta en la lluita de classes. 

Pel partz't progressz'u, la lvaàó és ulta 
etapa cap el futur, cap a una forma nova 
de les relacions entre els homes, cap a 
una forma nova. de la possessió de la 
terra. 

!)idac Ruiz 

Desfilades macabres 
La aïrent! d'Ull vflpor E'squillsa ful'Íosu

l!ldll els uircí1; les ulÍraJc8 df'lil'9nts i tre-
1110Ind\('es eegnsl'den l'horitzó esblaim , t, 
i cOlJjm€1l magnètiques una aparició; t 1:3 
COl'o; ellcongits reverberen una i1'lusió i tllJH 

!'~l'erl\l}(,'a; com un butxí de la fatalitat 
H(l1W'ix (lo sobte la silueta lràgieu i 1'('11(-

fuctoru a 111 vegada, del vapor, qui aven
ça imposant i majestuós ... ell la coberta 
\liles figures a'agiten, voleiant mocadorS, 
ultres respollen triomfants i lluminosos; 
banderoles vivf'S i subtils que uneixen i 
especifiquE'll eu un, tot fil dolor i tot el 
goig de varies ànimes ... ; després pausada
ment, l'uu uetràs de l'altre van baixant els 
soldats, arrapant se, però, fortament a Iu 
barana de l'escala, per tal d'ussegnrar en
Cflru la realitat llibertadora de IfI seva sort 
tilnt de temps oblidada .' i els ulls se cla· 
ven febrosellcs, i les mans s'estrenyen i es 
reblegel1, i els braços i els llavis se junten 
encastant se; l'alegria dels venturosos se 
confo\) omb el plany dels dissortats, mes 
si erll Ull': spla l'ullció i essencialitat d'a 
quella massn J'flll10rejallta, esclava d'una 
altra vida, ara SÓIl dues, i és la contrària 
qui ordena marxo r els soldats a· pas de 
cometa i de tamhor \.lf>r entremig de lI.! 
vio cintadana... Ea la desfilada macabra; 
( , I ~ cossos desentonats von marcDllt el rit
me estrafalari i les cares esgrogut'ïues i 
el::! traj¿s tlnfosquert"l il'luminen per UllS 

instants la rutina de la ciutat torbada. No 
són pas els invictes vencedors de cent 
combats ni els gloriosos defensors d'una 
justícia santa-encara que ho poden 
ésser- Billó els fills d'Ull poble esclau; els 
fills d'una Pàtria que varen ésser arraucats 
d'dia per a allar a lluitar contra uua altra 
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de Pàtria i contra Ull altre de poble, i sota 
la voluntat de la nació tirana d'ambdues .. , 

li< • • 
Es a dintre Ja ciutat l'immensa gerllació 

s'apilota àvida, per a fruir de l'espectacil .. ; 
què serà ... ? S'oviren una infinitat de gell t 

armada són a cents i a mils; l'iml\ginació 
s'escam~a superba entre aquella fermança 
de poder; semblen fills de Catalunya, així 
ho diu la seva parla i · la seva eatructura 
física. Seran potser l'exèrcit defensor de 
CatalunYfl ... ? No ho cregueu pas ... és la 
uesfilada macabra; al davant de tots ells 
va el capità, paria una a.ltra llengua ... la 
contrària ... les corretges de l'arma ostenten 
uns altres colors ... els enemics, i en aquests 
colors s'hi emmiralla la seva cara i Ja força 
d'aquella eina; mireu-los com vall passaut; 
volen aixecar el cap i els hi pesa la con
ciència; volen fitar els ulls i els hi encega 
l'indignació de la Pàtria; sOf1pesen vani 
tosam~llt una arma que ~s la canya befa 
dora de Catalullya i ofJ'oueguen )a llufo 
del esclau .. 6S la desfiladu macabra; sóo, 
ili, e)s vencedors de cellt combats; però 110 

els gloriosos defensors d'Ulla justícia sant~ 
que encarna en la seva Pàtria oprimida) 
n1trntjada ... 

'" • • 
Es a dintre Ja ciutat, la dels enemics; el:! 

!! 

El dia dels homes de fang 
C'est la canaille, C'f!st la canaille. 

A EN PUIG I FERRETER 

Nosaltres som la terra. I la vo:em la mare. 
Ben nostra;... per nosaltres, de la muntanya al pIà! 
-Prudents! Som la canalla. Som els esclaus encare. 
Però tenim un dia-el nostre,-el de demà. 
I quan la mare ens cridi, tots hi serem amb ella: 
Som durs. Som la feresa dura d'un alt destí. 
Sobre els nostres viaranys cau la llum d'una estrella. 
Prudents! No la veieu; però nosaltres sl. 
Nosaltres som la terra. Som els fills de la terra; 
La terra s'és alçada potenta i s'ha fet sang: 
Contra la pau dels altres imposarem la guerra. 
Prudents, humils!... Mireu-nos. Som els homes de fang. 

Dídac Ruiz 
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DIVISA 

Ja és hora que la Pàtria que nostre cor adora 

camini tota sola vers l'Ideal que arbora 

els nostres cors i penses de santa llibertat; 

no pidolem lleis noves, ni demanem clemència, 

volem per Catalunya aquella independència 

que'ls enemics s'humillin sota'l penó barrat. 

va a preparar un grau acte, com així ho 
eotèn la multitud uuwerosa que es va aple
gAnt; fins els reis i els ministres hi fan ac
le de presència, diuen que regalen unn 
bandera a uus soldatt', serà amb tota la 
solemuitat segons la prepl1rnció Ulanifesta; 
està ple de públic distingit , allà baix s'ovi 
l'ell els soldats mereixedors d'aital honor, 
vesteixen de diferE: llla manelu que els 
nitres .. . són «regnlllres» així anOmelJlÜli 
que vol dir soldats moros. Aque!' ts, impres
sionats de l'acte, mireu encantats la gl'lll 
eucuriosida Culleu .. . que ja vau a COIn<'Il
çar; un home s'aixeco a parlar i det;pres 
J'ültree; diuell el ITl l1 tl' ix () venell R dir f' 1 
mateix; però lo gent s'engresca i hi ha re
picaments de mans; els moros s'ho escol
ten embndn1its, per ilO t:ntendre·hi res. 
Pobres d'ells i del seu tràgic paper que re
presellteu! Els hi parlen d'Espanys; és que 
ells ilO eu tenell ca p de Pàtria.? Més els 
hi vu!dria ... ! però potser en l'ncalllunellt 
del discurs solemne, juraven aprofitar-sp 
d'Ull ttltre AIIIlUOI..? qui sap .. . ?- d'aix?>, 
fos capaç el nostre sometentl-Sia com 
~ ia, tota la nació en pes amb el Beu csp 
III davant els hi ratificava l'obligació de 
lluitar Cl>utra els seus germans (11) c3ntre· 
gont-Ios ·hi en compensació el consol vir
tuós d'ulla bandera, per la qual havieu de 
morir .. . els infeliços que poden ésser els 
vencedors de cent combats i els ddeosors 
d'una santa justícia .. . i hagin d'ésser carn 
.apotebsica. i de canÓ d'un 'compliment 
(,ficial d'Ull Estat que en lloc de donar-los· 
hi la mà per a sustreure'ls del seu endarre
riment els embruteix encara més .. conce
dint ·los-hi en canvi l'orgull d'una desfila
da maoabra .. . i tàtrica per la gent que 
l'cadmira» ... 

Totes les penes que la glòria aporta són 
passadores. 

Ciceró 

REDACCIO I ADMINISTRACIO: 

Sant Honorat, 7, pral. 

La retirada 
EbCI'Ïl el uostre article editorial, ens hem 

trobat amb la nova culminant de la reti
rada d'En Francesc Cambó de la política 
catalanfl. 

Volem dir hi uoes paraules. Els catala
nistes radicals vàrem ésser els primera que 
ni per uu moment regatejàrem els nostres 
atacs al capdi\l regionalista. Segurament 
dels nostres rengles han SOl tit els més 
durs atacs i lea més Cruenles censures. 
Hem d'afegir, però, que els llostres atacs 
més que 9. la diferellciució de doctrina, 
ereu moti vats pef la desllealtat que i\ hi 

Pàtria, suposaven les complicitats tortuoses 
en que aqueixa mateixa doctrina es des
enrotllo va. 

Hew atacat més els mals procediments 
de la politica evolutiva que el mateix prin. 
cipi evolucionista. 

Però En Cambó mateix ha confessat el 
fracàs de la seva politica de cOfdial haro 
monia amb Espanya que fins sra ha vin
gut seguint la Lliga Regionalista. 

Espanya no vol oir res de Catalunya. 
Demanar llibertat a Espauya és clamar en 
el desert. Cridar de cara Espanya és cridar 
la mort mateixa . Espanya fusellà al Doctor 
Rizal que no era separatista i volia el re
coneixement de la seva Pàtria filipina din
tre l'Estat espanyol. An En Cambó no s'ha 
l'ha fusellat, perb se li han tancat tots els 
camins. Ni l'exaltació lirista d'aquell clViva 
Espafíah de Covadonga, ha lograt obrir 
una porta. Quina lliçó més clara pelli\ pa 
triotes catalansl 

Quina hora de santa vindicació per a 
, aq uells catalanistes radi'cals obscurs i anò· 
nims molts d'ells, que ja en els primers 
temps del nacionalisme bAtallaren per 
l'aspiració radical' del nostre plet. S'ha re· 
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d'En Cambó 
petit uua vegada més elllJiracle. Els utò 
pics, els idealistes. els somniadors, hHII 

vist en la senzilla comprensió de patriolfs 
pUfS i amb el racial instint, la dura ft'll 
litat del nostre plet nacional. Un pol1tic 
aòvers i tan formidable com En Cambó, 
així ho coufess8. Hem de pir que segolls 
les manifestacions que fit en la seva carta 
dimissòria tampoc creu en l'alliberament 
(le Catalunya per la violèll cia. No, 110 bo 
creieu patriotes. Es la galJyota darrera de 
l'agonia. Si En Cambó 110 creo pn cap ca
mí que mena a Espanya, quin cami resta 
als defensors de la noslra causa uacional? 
U na vegada més, tem de repetir que 
Acció Catalana té la paraula . La respou
sabilitat que aquest organisme té, i que 
ja parlem en altre lloc, és grossa. Ara amb 
la retirada <l'En Cambó esdevé més gran
diosa. Nosaltres, rudicals Jwcionalistes, res
tem al nostre lloc. Ja veieu com s'acom
pleix el fet inexorable. Ja veieu com la po. 
lítica, va ratificant els nostres passos . Pa
triotes, endavantl 
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l'Independència de Cuba Els catalans 
. 
1 

Execució d'En Ramon Plntó 

22 de març de 1855 

De tothom és prou sabuda l'entusiasta cooperllció 
que els catalans ofrenaren per a que Cuba assolis la 
seva preuadtl indepenuència que nosaltres desitgem 
per a Catlllunyll; mes ja Que aquest nombre correspon 
III mes de mtllç, començllrem nostres remembrallces 
híst()riques dols fets en que hi hagin intervingut cllta
lans, 11mb la que 19u martre a nostre eximi patrici En 
Ramon Pintó, executat en el vil gaITot el 22 de març 
de 1866. . 

Nasqué En Pintó 11 Barcelona l'bny 1806. 
Jj;[l sa jovenesa viLgué li Cuba, fugint de les perse· 

cucions de que'l feren objecte els saions de ~'erran VII, 
vingué eu qualitat d'apoderat del Baró de Kes6el i com 
11 instructor dels seus fms . 

Ben prompte el .ou singular tlllctlt , la seva rednadll 
cultura li feren gUllnyar la consideració i simpatia del8 
elements intel'lectuals de Cuba, els que el nomenllren 
Director del Liceu de ¡'HavaDa i redllclor del Diario de 
la Ma,.".a, que eo aquell tempa era UD portaveu de la 
oposició. 

Mes .En Piutó, catal à eOllmorllt fins 11 l'idolatria de 
la llibertllt dels pobles, coostant defensor 'de les causes 
de la justícia i de III rlló, trobà en aquest pllil camp 
obert per a esplaiar el8 s~us sentiments lliberals unint 
se a la causa de la revoluoló, essent prompte nomenat 
l'resident de la Junta Revoluc\Onàrill com a successor 
del gran patrici cub;" N'Anllclet Bermúdez. 

Trobant-se ja En Pintó dintre del seu element, or
ganitzà la méa gran revolució d'lIquelia t' poca, contrll 
el poJer \1.' Espanya, la que a ben segur hauria dOnllt un 
fort disgust ilis enemics, ai un traidor, que'8 diu fou 
l'ex presidiari Olaudl GODzé.lez, no l'hagués delatat III 
general Oonchll, llavors quefe militar de la illll. 1 00111 

grllt ésser En Conch& un íntim amic d'En Pintó, .t'ou 
ell qui firmà la seva senti>ncia de mort. 

El Iii de febrer de 1866. el coronel Hipòlit Llorente 
inicià la instrucció d'una causa per conspiració contra 
el govern espanyol per a fer la independènola de la illa 
de Ouba, contra En Ramon Pintó, En Joan Oadalso i 

ESMENTADOR 

Retallem del número darrer del periòdic 
galleguista A nosa terra, el comentari que 
11mb el nom de ,A traxtldia de Barcelona», 
li suggereix els esdeveniments de la nostra 
ciutat, car veiem en eH una clara perspec
tiva, en complet acord amb la nostra: 

cTrets, bombes, assassinats, vagues, 
aquest és el panorama normal de Barce
lona, i seguirà essent· ho mentre la gran 
ciutat germana no eia més que una ciutat 
espan~ola regida per 'un governador civil, 
com .SI es tractés de Burgos o de Ouenca; 
segUIrà essent·ho perquè els goveros quan 
llquells problemes recreixen, la única solu
ció que troben és canviar de governadors, 

En Nicolau Pinedo, única que trobaren d 'aquella Junta 
Revolucionària. 

El Oonsell de Guerra demanà pena de mort per 81s 
tres reus, mes l'auditor Miquel G. Gamba cregué ex· 
cessiva la pena i demanà la revIsió del procés, pa8san ~ 
llavors" mans de l'Audiència Pretorial, quina senten 
cià a mort en ¡rarrot an En Plntó i a cadena perpètua 
als SIlUS dos companys. L'auditor Gamba tampoc hi 
estigué d'acord, però el general Ooncha, desatenent· se 
de raons, flrm à la sentència tal I com l'Audi ència l're 
tori al l 'havia senyalada. 

Comença llavors per p, En Plntó una mena de 0801-
vari. Els saions de l'esclavatge volgueren a la força 
for-li delatar al8 altre8 companys que junt amb ell or· 
gani.aven la revolució, i al veure que a les males no 
podien aconseguir res, un dia es presenta a la presó el 
quefe de policia oferint an En Pintó la llibertat a canvi 
dels noms dels altres conspirador8. I En Pintó, home 
enter i honrat, li respongué: "Deixeu me morir tau 
honradament com be viscut" . 

I a les set del matí del dia:l2 de març de 1855 els 
tabals. amb llur só acomp8ssat i macàbric, aS8l1benta· 
ven a la ciutrt,t la proclanlllció del bàndol sentellcillri 
POCI minuts després lortia de la presó el grall patrIota, 
serè, il 'luminat per la claror del martre, i passant 
per entre unes rengleres d'ablgarrada multitud que 8i
lenciosament el contemplava, muts els llavis, però re
flectint en cada rostre l'odi al tirà , essent cada esguard 
una llançada al cor dol8 opre80rs; arribà al peu del CII 
dBfalc &,ixecllt on avui hi ha el Parc de la Punta, pujà 
les escales, besà el Crist digué les darreres paraules 
Intelliglbles , prengué seient en el infamant banquet 
i l'executor de la justícia humllna consumà un nou 
crim. 

Damunt les despulles d'aquell heroi martre juraren 
els cubans patriotes oferir també sa vida si fos precís 
per aassolír lo que En Pintó DO hIIvia pogut, ço és la 
Iii bertat do la seva pàtria . 

Amarada amb sang la llibertat h.1I vingut; Cuba és 
lliure del dogal espanyo\. 

Glòria al fill de nostra es<:laVli Pàtria, qui sllplgué 
oferir sa vida per la causa de la llibertatl Glòria III 
martre En Ramon Pintól 

.PERE BOQUI!.'I' Dl!: RJ: c À8J1iN ~ 

sense cap aventatge, perquè el problema 
no és de canvi de persones, sinó de canvi 
de règim i de sistema, i amb el greu incon
venient de que cada governador és més 
catiu que'l darrer; per això a cada nou go
vernador la gent no pregunta ço que farà, 
sipó quant temps tardarà en fracassar. 
Així tindrà d'éssser, perquè l'únic culp&
ble de quant passa a Barcelona és l'Estat 
espanyol, que no té sentit de justícia ni 
coneix aquell pregon sentiment de respecte 
als directors humans que caracteritzen a 
totes les societats civilitzades; perquè està 
mancada d'esperit generós i comprensiu 
~e les velles democràcies europees; perquè 
I Estat espanyol no resoldrà cap problema 
!Dentre no repercuteixin en l'ordre públic, 
1 després voldrà resoldre' ls tots com una 

, funció de policia amb la crueltat tradicio-

V1!s1' A T CA 'fA LA 

1\1:11 que sempre fou la tònica de la P?lí.ti?8 
espanyola . Per això Barcelolll:1 , culta 1 CIVIl , 

sempre seràs martiritzada mentre sies es
panyola » 

La campanya contra el terrorisme 

a l'estranger 

Dav&nt un nombrós públio que omplenavlI el 8aló 
d'actes d'Acció Rlldical Catalana, ha donat la primera 
de la sèrie de conferències que aquesta entltllt orgllnit· 
Zil com li protestll dllvant del món clvilitzet dels ver
gonyosos crims que succeeixen a Oatalunya, el jove 
periodista En Joaquim Perll 06senrot1\lInt el tema . La 
llibertat de pensar i el dret fl, la vida · . 

Després d'unes curtes paraules del President de 
l'Entitat senyor Sugrades indicant el fi altament hu
mllnitllri que hil motivat bquest actA i protestant enèr
gica::nent del terrorisme Que ensagna fa tant temps 
nOltra terra, concedeix la pllrllula al conferenciant. 

L'orador comença parlant en francès I IIgraint ~l 
nombrós auditori d'haver respost 1\1 crit que a tots els 
homes de cor ha fet Acció RadlclIl Clltlllllna. 

Diu que en aquest moment Acció no posa a discussió 
un principi polític sinó que demana ¡'ajuda de tots per 
11 que ajuntat8 poguer imposllr a IfI. tirania d'unll plsLO
la 11\ lliure i Ileal d iscu8aió en el terreny de les idees. 

Dasenrotllllnt el primer temll de la conferènclll parlà 
del fet mllteix de pen8ar conclonant amb que no és unti 
conseqüència de la voluntat de l'home sinó que és el 
manament imperió8 d'una llei natural que l'obligll. 
L'home no solament peosa al"ó que modi ta i judica 
prenent com lliure àrbrit els SOll S instints nlltl1rals 

d'amor lo que origina el Progrés. 
S'extèn en consideracions sobre el repòs 1llosòHc 

dels animlll~ comparant lo li l'evolució de la Huma' 
nitat. 

Pllrla de la influèn cia que sobre l'individu en gene
ral i unes minories en pllrticular exerceixen ela fets que 
e8 succeeixen III seu entorn i portll en apai d'aquesta 
tesi, idees expresslldes per Sòcrates, Plató. Descartés, 
Liebnitz. 

DelenslI la llibertat de pensar i diu que és absoluta 
ment necessà ria li la lògica. Art que iodiclI ~Is proce· 
rtiment8 a emplear per a desoobrir la veritat. CombllL 

l'argumeTlt de l'erro empleat contra la lliure exposioió 
dt11es idees, dient que els erros desapareixen ja que 
en el nostre segle no con8ervem les equivocacions de 
les civilitzacions antigues, ~inó la part de veritat que 
les mllteixes posAeYen. 

Aquesta lliure exposició de idees té d'acooptar se 
tant per les ciències espirituals com per les positives. 

Oritica fortament la teologia que s'oposa a la lIiber· 
tat de pensar, així com els que fllvoresouts per un 
estat econòmic determinat volen impedir la seva lliure 
exposició. 

Parla de la persecució de les idees pel terror, demos
trant palpablement de que la viol~ncia no IIpuntala le' 
institucions sinó quo les enfonsa. 

Diu que el dret a la vida és sllgrat i que privant·ne 

oonsclenment an algú és un orim vers la naturalesll. 
Parlant del terrorisme diu que els autors mate.dals 

no tenen cap principi polftio sinó que són uns assa8sins 

vulgars sense consci ència de l'obra nefasta que cOIXI
pleixen. Els eous crims són Impulsats pel diner i enCO' 
ratjats per la impunitat. 

Oonta l'as8ll8sinat d'En Mllrat per Oarlota OordaY 
dient que ella ho va fer en nom d'un ideal, mentre que 
a Barcelona uus degenerats han fet de\laparèlxer un 
Layret i un Seguí por unll recompensa metàlloa. 

Diu que deuen oastigar se fortllment els que fOIXIen' 
ten el terrorisme i combat al govern actual incapaç de 
fer · li front per por a les responsabilitats. 

Al'lüdeix als diferents organismes· que governe~ 
l'Espanyll i que segons ell són tres. RI teocràtic, el IXIa
!itar I el Foment del Treball Naolonal, que prenen 
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com a juguine3 als diferents ministeris que se succeei 
xen. Fa un crit a la democràcia francesa per a que 
s'uneixi a la protesta dels elements sans de la nació 
verDa. 

Oontinua dient que tots aquells que ban calgut assu ' 
sinats per haver defensat un ideal, mereixen el reco' 
neixement de tots, i acaba amb les paraules de quo si 
amb els plors dels ignorants en fan uu Déu, ells amb 
la seva sang han fet el morter sagrat fonament d'Ulla 
societat més justa. 

L'orador que va ésser aplaudidíssim va rebro los 
felicitacions de la nombrosa concurrència. 

Els darrers 
esdeveniments polítics 

En Cambó es retira. Vol donar pas llíu 
re [l les actuacions futures de la Lliga 
sellse que ell en pugui ésser un obstacle. 
En Cambó davant el tomb que certes 
rengleres del nacionalisme adopten, con
tràries a llur política d'efusió, dóna- per 
fallit (lI seu plan intervencionista i rec1uint· 
se en la solitut" aspira a que el nucli polí
tic, d'on era ellider indiscutible, prengui 
posicions novelles. 

Nosaltres no volem entrar en una crítica 
melluda de si tot sixò serà en profit de 
Clltalunya. Ens basta, perquè és la reali 
tat amb que fins suara Catalunya estava, 
consignar la justesa d'unes parauL~:! diteB 
fa poc, de no fer retret de l'obra no fetu 
quan davant nostre poca o molta, tenim la 
tasca comellçaua. En nom de cop cosa pot 
parlar- se desfavorablement dels nuclis que 

Patriota: 
Cal, per damunt l'estat 

caòtic, refermar la teva fè 
en la única acció lIibera
dora de la Pàtria, 

Per tant, se't prega l'as
sistència al 

MIIIn~ O' AfIRMA[I~ 
R~OI[Al nA[mnAUUA 

que tindrà lloc dijous, dia 21, 
a les 10 de la vetlla, en el 
Casal Democràtic Nacio
nalista, Sant Honorat, 7, 
principal. 

ens han precedit, perquè a ells devem tot 
ço que tenim. Hauria el nostre moviment , 
potser, en problemàtica discussió, sense 
aquest entorpiment de la política efusio· 
nista, pres un caràcter més agressiu, més 
fort ensems que més reduit, alhora que 
hauria perdut en ~xtensió, car per damunt 
de tot, la Lliga representava el pensament 
d'una generació, per sort nostra passada . 
Nosaltres creiem que tot pot reduir-se en 
veritat, a que el promig de nacionali sme 
ha rebassat la mesura amb que la Lliga 
ens midava. Les novelles generacions en
'cara que a¡jteriorment existissin nuclis ra
dicals, d'importància limitada, troben l'ba 
billament estret per a inquibir~se i tot 
aquest desenrotllament nacionalista vers 
una política d'oposició a l'Estat espanyol, si 
bé és fill de causes múltiples, té llur origen 
en nostra propugnació i nostra petita però 
constant propaganda. 

El nacionalisme radical cercava el veri 
table camí per on menar ses passes vers la 
llibertat de la Pàtria, camí que no sauem 
si és trobat. Resultat d'això era l'anarquia 
regnant en molts sectors del uacionalisme; 
els movIments es produïen espontanif, a la 
veu d'un borne, mes resultaven seuse efi 
càcia. L'estat d'opinió ara s'ha encerclat 
degut li la tasca nostra i aprofitada pels di 
sidents de la Lliga, en sentit propi, cau 
sant l'enrunament, momentani o definitiu 
del sector intervencionista. 

El pae d'En Cambó representa, en sentit 
nostre, la palanca per on encara molts al
tres trànsfugues menaran el passos vers 
la nova força. l això és ço que ens interes
sa, car el grau de puresa nacionalista deu 
midar-se per quelcom més que per les 
simples declaracions de radicalisme. Opo· 
saven a la Lliga la nostra puritat de credo, 
com oposem la declaració concreta als seus 
disidents. Es un plet al qual nosaltres 
fem notes marginals pròpies de dietari, 
car el grau de nacionalisme que esmenta· 
ven no l'hem vist per ara, puix les decla
racions individuals res valen si no aporten 
una estructura intransigent al programa 
o a l'actuació, no en sentit de baladrejar 
ensems .que d'actuació electoral. 

Parlem de delaI'ació individual, car un 
programa general i amb pUllts de consistèn
cia resta inconfés. D'uns a altres sols els se
para el tret de la disconformitat en una 
política d)intervenció, puix l'ideclogia en
cara per aLDbdós, per decluacions fetes, és 
la d'En Prat de la Riba, ideal rebutjat pels 
que no condicionem la llibertat nacional 
a l ' Espan~a gran ni a la federal. 

En Caocbó, baix una fórmula pròpia, 
ha representat aquest ideal d'En Prat de 
la Riba, per tant els que fins suara han si· 
gut amb ell poc poden fer li retret, o·i·més 
quan el veritable naeionll.lista estava amb 
!psconformitat en l'actuació ministerial, 
actnació filla de d'aquesta doctrina i que 
passaren de llarg els que avui la blasmen, 

Poc pot parlar·se de sinceritat amb 
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aqueEltA precedent:!, que devien estar bé 
amb llur conformisme; poc pot fer · se de · 
claració ue nacionalisme incondicional amb 
el text doctrinari de l'Espanya gran a la 
mà, per altra part rebutjat per alguns d'ells; 
poc hom deu dir que ve a representar el 
caire radical del nacionalisme, quan s'ba 
mantingut amicalment relació pertanyent
bi, Rmb els polítics efusionistes, separant
se'n després del fracàs d 'aquesta política. 

Esperem tan sols, que el temps vagi es · 
clarint situaciollS per avui encara equivo
ques, car pel' ara en realitat sols pot par· 
lar se dels danys produïts en la joventut 
esponerosa que pujava. La diferència en 
doctrina no cal parlar ne i en procediments 
cal deixar marge al temps per a veure la, 
més ara, quan la Lliga diu, com cent ve
gades ho ha fet, 4<Ara més que maÍt. 

L'Estat Català 
Publicació quinzenal 

Subscripció a Catalunya 

3 pessetes semestre 

S'ad meten don atius per a 

estendre nom bres francs 

Propagueu-lo! 

NAC IONA LIST ES ! 

S 'ha agotat l'edició de 20.000 
fulles del 

[at~[ilm~ ~~I iov~ Patriota 

L'Oficina de Redacció i Propa
ganda de "L'Estat Catal¡í", ha 
encarregat a una distingida per
sonalitat del Nacionalisme Ra
dical, la redacció d'una nova 
fulla de propaganda. 

Antoni López, impressor :: Olm, 8.- B~rce!on" 
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A tots els patriotes que s'interessin per obtindre una l1eugera 
formació militar, l'Oficina d'Organització d'ESTAT CATALA 
els hi recomana: 

Poar former un tireur 
Index de matèries: Ivecessité, pOlir la défense nationale, de former des 
tirellrs. Instrllction de l'enfant. Instruction des adultes. Tir a longue 
portée. Armes libres, armes de guerre, tir au revolver, tir au commau~ 
dement sur silhouette au pistolet, tir de vitesse au revolver. Girculai
res et réglements . 

Preu: I franc 50 

La guerra d'hier et L'armée de demain 
Po ur le Iieutenant-Colonel, Emile Mayer. - Index : La guerre d'hier "L'ar
mée de demain, Coup d'rei! d'ensemble, Le personnel, Le materiel, L 'orga
nisation et la réglementation, la mise en reuvre, Esquisse d'un programme 
de réorganisation militaire: Devoirs militaires de la nation, Troupes pro~ 
fessionelles, Milice, Instruction des mi1iciens, Milice mobi1isée du temps de 
paix, Officiers, Sous officiers, Organisation generale. Administration cen
trale, Services administratifs, Direction des services exterieurs, J ustice 
militaire, Commissions des inventions. Libraire Garnie,. Fréres,' 6, Rue 
des Saints Peres, 6. - Paris. 

E/ades sar te combat 
Préface du marechal Foch J par Charles Baux. Etude sur le combat de 
rupture. Nécesité d'un emploi special de l'artil.erie et de l'aviation, des 
mitrailleuses et de j'artillerie d'assaut, et d'uneré partition spéciale 
des troupes d'assaut. 
Etude sur le combat défensif: 1.-0rganisation d'un plan de defense (plan 
d'emploi des mitrailleuses). Il . -Plan d'emploi de )'infanterie. III. -Plan 
d'emploi de l'artilleire. IV.~Liaisons . V.-Unite et continuité de la defense. 
VI. -Plan d'emploi de j'artillerie d'assaut. VII. -Cas ou l'attaque ennemie 
est aUendue. VllI.-Dressage de la troupe en vue du combat défensif. 
Anexe I. Anexe 11. 

Libraire Payot & C.ie Paris.-Boulevard Saint-Germain, 106 
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