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MANUAL DEL LEGIONARI 

1':1 legionari de l'Estat atalà té de 
"Iltllcnçar exercint la seva vocació he
roica per la Ilihertat de la Pàtria, per 
"11 Illatei x. 
I El legionari s'imposarà per la vo
Untat. Serà la voluntat mateixa. 

Però St' Illfr resohtcz"ó es la de c(}Jltz"llltar all/b r! cclm[ clllprh, 
sapzgueu que" llOstre dcterm/ltl és pres des dd wmc/l('wlcltt 

i que Itosaltres cstem disposats a morir 

No s'entregarà al VICI. o jugarà, 
no heurà, no es prost i tu i l'à. El seu 
cos serà la més hella expressió cie be
llesa i fortitud. 

-Fortitud física i furtalesa el'es 
perit. 

Mac Swiney 

- Un esperit pur i recte. 
Un cos ple de hellesa física i dur 

com els penyalars de les llustres 1l1un
tanyes. 

Ulls grisos, (k ciu tal ; ulls blaus 
cIe les costes marines, ulls negres del 
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camp. Ulls forts, ulls durs, ulls SOI11-

niadors. De la vostra miraòa n'espcra 
la Pàtria. No decaigueu ell lassituò. 
No guaiteu l'ahim sinó per u1trapas 
sar-lo. 

L'enemic set.ja el tcu CS[OI"Ç. No 
facis traició a la teva Pàtria. Es cent. 
cops preferible llençar-te davant. una 
línia de baionetes, qtle damunt Ja do
na inmonda que et. degenera a tu i a 
la teva raça. 

Comeu a l'esport amb els ulls fits al 
hé (k la Pàtria. 

Entrenant-te espera el dia que l'es= 
port esdevindrà violent. 

Doncs, no hi ha pau sens sacrifici, 
ni sacrifici sens vocaciú heroica. 

1\10st ra a l'encmic la tcva ànima 
pura; perú indomable a totes les ex
torsions. 

El teu esforç 110 té d'ésscr una sa
cudida histèrica. sinó el resum de la 
teva voluntat fermíssima. 

No t'entretinguis; qu' és tornar 
('11 rera. 

Cal que perseveris contra tot. obs-
1acle. 

Si cans en la lluita no desesperan
cis; aixeca't altra volta. 

I una i mil \'oltes més. 
Pcrqn(' si cans <lef111itivament, la 

raça passarà damunt les teves cen
dres t rio11l [adora. 

Una sola vida donada a la llibertat 
de la teva Pàtria, és est.el precursor 
de la victória derl1liiiva. 

Cal la pujada fatigosa, per a gau
dir del cim venturós. 

La teva voluntat té d'ellcaminar
se vers l'assoliment d'afluest. cim; per 
i naccessible que et. sembli. 

-Pensa que en aquesta lluita tens 
un amic Fidel que no et. deixarà fins a 
la victnria. Es la Naturalesa. El t.eu 
esforç va d'acord amb ella i tot. ço que 
tu faràs per la t.eva· Pàt.ria, no serà 
altra cosa que el seu manament. inc
o·orable. 

-Ja ho veus si n'ets de Iort. l en
cara tems? 

-Molia reflexió i 1110lta gosadia. 
--Enlaira els ulls! Tot ço de baix 

0s podri t ! Un jove patriota no ('S ni 
un interventor cie harri ni un polític 
fural. 

M ira si sún amples les nostres 
muntanyes, per a que el teu esforç 
es redu 'i. i a n'aquest.a miserable con
dició! 

No facis, doncs, de polític ni tam
poc de versaire 'de circumstàncies. 
Rizal va cscriure la seva millor C0111-

posici(\ dal11t1l1t la terra del camp de 
Bagul1lbazàn, un jorn c1matí, (1uan t 

el s()1 ClXla darr 'ra l'iIlIlJll'llsitat de 
l'()rceà. 

r Tert'llci l\lac S\\'ille)' la se\',a mi
llor oda, la filés [Jl'Oflllldal1lcl!t hll11la 
na, la va descl iure 111ajest l1OSéLll1 '11t a 
la presú de Hrix(ol1. 

l,'es que la teva \olull(a( arrcli for
tament a la terra. 

\ixí els \'Cllls I rallll1lltrUlals ilO ar
rencaran l'arbre dcl teu \'oler. 

l erfJuè un dia vin(lrà que la te\'a 
f urtal csa ser<l posada a prova. 

M entretant k1edica't all treball de 
caela dia. Un dia vindrà <jue dalt de 
Ja car na i sota el cel parpellejant d'es
tels, hi flamejarà la primera foguera. 
~1 ils i 111ils de compatriotes sentiran, 
lla \'ors, hat re els seus cors sota ulla 
c1l1ocic'> im1l1ensa. Feliç aquell patrio 
ta que podrà esguardar aque11 ¡ns 
tan!. Fins l'I \'ent de la terra ens durà 
el clam dcls 11101·tS, (jue tamhé hi vol 
dran ésser. 1 tllla remor creixe'nt, sor 
tida dC' valls i torrl'ntades arrihar;\ a 
les 110str('s orelles; oint -sc el clam de 
centes generacions <Jue soterrades 
s'aixecaran en paorós allau ell :lque 
lla hora de vindicació i de jusl ícia: 

- Jove legionari! Espera a1111> l'Is 
nlls fils dalt de la ('arena a n'aql1t'."ta 
hora ven t t1 rosa; però cSj>eran t I e f ('s 
te digne 1l1cntrctant. cl'aqut'sl,l \ ()·it 

ciú heroica que penses assolir. 
Enclavant! Enclavant sempre! 

Mai tind"em amor an (,ls que 1!olf'n pf'n
dre'ns lo nostre, mai allm'ga?'em la ilostra 
mà d'amics, sinó an aquf'lls que com arnic8 
ens tractin. 

Antoni 811fío) 
Ex Preeident 

de l'Unió Oatall\ni~ta 

L'Estat Català 
Publicació qll}nzcnal 

Subscripció a Catalunya 

3 pessetes semc'stre 

S) adm ten donatius per a 

estendre nombres francs 

Propagueu-lo! 

L'ESTAT CATALA 

ACCIO NACIONALISTA 
Girona. - Joventut Nacionali.ta RadicaJ.- «Jn, 

ventut Nacionalista Radical de Gironal: Cou.enç; 
una época nova en la política de la nostra terra 
Beneïts siguin els enemics que han donat forç,a 
als nostres braços! Vosaltres sou jove!:', eateu crl' 
dats n veure el més gran de tot! els dies:. Oata' 
lunya vol redimir·se i emanciparoee, no vol la pe~ 
nn dia més ésser dominada per la més rep~gnan 
de les polítiques i el més infamant dels caciqulsm~t 
que hau foragitat les nostresl1arl!J i han arrencat e 
la nostra terra tote els amors. I vosaltres eeteu 
cridals a veure, còm, amb al sacrifici de tale, 
aqnestes vergonye!! acabaran, el dia del triomf de 
la nostra causa: L'INDEP&NDENCJA. DE CATl\' 
LUNYA. No desanimeu davant el sacrifici, joven' 
tnt és lluita, una vida sens dolors, no és ulla ~idll 
pròpia de l'home. Morir per la J1ibertat és vIure 
e!rrnamfnt. 

Joves de Catalunya! 
Joventut Nacionalista Radical de Gironal: capa· 

citen-se físicament i intel'lec:tnalment, un fort COl 
és l'hoetatge d'nna bonica ànima. Actueu d'una 
manera decididtl i franca, declareu la guerra a tot 
quan sigui corrupció i vici, sigui qualsevulga 
el Beu origen . .Renuncieu a tot favoritisme, un pr 
tota, i lots per un. Combateu tot obstacle per 11 
pureea del pensament i de les acciona. , 

Finalment: contribuïu amb tota l'anima a I i~' 
dependència de Catalunya, fonament I garantIa 
del progrés polític, social i moral de la n08t~1I 
terra. Feu arribar aquesta veu al poble, feu' a 
conèixer als nostres obrers, ja que sí el probleD1~ 
social és un problema de llibertat, abans ho és e 
del opressor i el del oprimit. Feu sentir el v08tr~ 
crit arreu del món: que tothom sàpiga que aquí 11 

ha nn poble que sent, i un poble que sent és un 
poble que pensa i un poble q"ue penl!Ja no pot ésser 
per un dia més un paiA e!!clan. I 

El nucli radicnl de L'E:''l.'A'f CATAI,A és e 
mitjà revolucionari per a portar a cap la no~tr& 
obra. Visca L'ESTAT CA'l'ALA i la ben pròJtJ J11 a 
ltept'tb lica Catalanal 

Ooratge i endavant! 
Vostre per la causa de Oatalunya . 

FRANOE80 MAClA> 

Aquesla AgrtJpac!ó, prepara pel vinent 6 d'a~o8t 
una fPRtl\ patriò'iclI; 11mb motiu de col'locar a I a~. 
tiga Plaça de Ja Con~titució, una artíBtica pla~a: 
deguda a n'En Xavier Nogués, el dibuixant nada' 
bilíssim; que dirà: PI~çfl de M08fòn Jacint Ve

Mu guer. FI\là el parlament d'eutrega a n'aquell 
nici pi En Ventura Gas8ol. 

Sant Sadurni de Noia: Exit immens va éS8~~ 
l'obtingut amb el míting d'afirmació nacionall~o. 
radical i albora d'homenatge al ex candidat nacJ

tí. 
nalistll senyor Grant i Sala. Sardanas al D1ad~ 
banquet entusiasta i míting esplendorós a la tar és 
i a la plaça pública. Hi parlaren, davant de n;,rt 
de dar,¡ mil persones, En Ollé i Bertran i r,J~fJ!lO¡¡O 
per · l ,a Tralla», Grau i Ros per «Beneficèo.cJI'O tll' 
talanR», Riera i Punti i Roig i Pruna, «U01Ó ,~S' 
I~nista»; Duran i Albesa'per J'Organitz3ció (~e.L o~il 
'rAT OATAL!; i Salvadnr Salat pels de V¡JafJ 
i l'ex candidad Grant i Sala. erà 

Esperem i Bam convençllts que la sembrada 8 
rluitosa. 

, . d'{]rgeJl, Es preparen mítlDga a Solsona, Seu F ]ill 
Igualada, Piera, J .. a Bi~bal, Oornellà i Sant . e 8» 
de Llobregat. Està vist que Born une «trabucaIre 
inaprofitables, 
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L'EMIGRANT 
Montjuic ebtava ¡lI\ix ilO!! peus. La perMpectiva 

que donava la cinta era immensa; RReognts da
mnnt nna roca en el lloc més alt i eetret, sembla
ven eltar en nn abisme, pare i fill. 

El vent l rnDzia, i com pujant al cim, espesses 
pol vorades eemblaven convertir-se amb boires; 
"luella immensa planúria, coberta per complert de 
tan grant! i bell e cc\ificia, sobreeixint ell campa 
nars i les nombroees xemeneies, encantava de 
dehó an \l:n Joeep ql10 absort e'ho mirava; l'incan
sable soroll ql10 fa el borgit do la gran cintat ana
va a fon\lTO'S a SOl oidell, deixant al (~or de ahdós 
llina la més gran nostalgia i \<;0 Pan arnh el pen
ea ment fi" en un aol lloe, segurament, clign6 plé 
d'omocíó í de patríotipme: 

Fill meu; he volgut dnr-te aqui, en aqnest 
11Ioment tan solemne, que ho éS' en veritat per r.IH 
clos, perquè aqui mateix és on tantes volteb hi 
meditava el men paTe i aquí ~~ també on qnantes 
i quanles vegade!!, hi ho trobat tranqnilitat per la 
meva ànimal Aviat em deixarà'; ós pel ton bé; és 
lln cleure teu; f04·te home, no pordis el tempa i !li
guea ans qne totJhonrat tota'la vida. Escolla, JOSl'p: 
escolta la veu del teu pare qne cron ÓI! un donre 
leu dir·te el que penea i obrir·te les portos del Reu 
cor de bat a bat; mira'IU valeróa; i, acali ant la veu 
del amor, mirant si vols, i atén a un amic; vull 
qne gravia les mevea paraules al teu cor I a la teva 
ànima, per que en recordar tl dia de .lemA 1\1 ton 
pue, et sentis orgn11ós ¡ recordis satisfot la lliçó 
d'aqueat vespre. IQlli Ilap eigui l'última que rebi", 
de viva veu del teu parel 

Veus fill mou, aquetlta gran eiutat que tenim 
enfront, i que tant et meravella? .Ta ho sapH; és 
Barcelona, Ella és la gran imatge i solament olla 
ia:fa immortal el gloriós nom de Oatalunya fou Ull 

dia Nació Independent i avni esclava del Poder 
Central que coneixes i eaps trepitja i menypreu8, 
tot xo noetre: lleis, coatum!!, idioma, etc. Aquetlta 
pàtria opressora, aquesta E~panya podrida, aé, 
donca, nostra mortal enemiga; combatre-la per 
defensa de la pròpia ée lo que de to espero; recor
da que per culpa d'ella, tens ara que allunyar-te 
de mi¡ ele dOli hem de fer un grandióa i penós sac ri-

Patriotes! 

fici;quodant me aqui Ilense el meu únic fill que tan 
aimo i tu allunyan·te de (mi senRe poder ganclir 
cl'aquest!! companyia paternal que tans anys has 
disfrutat, veint te obligat a aventurar·te en nous 
in!lrets que no coneixea i quo sena dubte trobaràs 
Membrat8 d'eRpines; però deu8 fer·he; ans que eeI
vir un Rei que no ~8 pI noetre, i ans que combatre 
per aqucllt i en contra d'altra pàtria que és tan 
digna .1'éReer lliure com la nostra, bé devem 
d'acceptar aqueet "acritlr.i qlle enc qne IIRstim6s i 
crudel, et lliura al menye de tal vile~a. 

'ru ets la meva viva imatge i els teus I!entimente 
m arriben fins a l'ànima; per això éa qlle'm trobo 
valerós, perquò veig en tt\ nostra raça, veig bullir 
en tes venee aquesta roja sang netament catalana. 

En .Josep granment emocionat per aqnets co· 
mandaments, acota el cap en senyal de respecte 
mentre gr08"oa llàgrimes cauen cara avall del fu
tur I!oldat de Catalnnya¡ la sang catalana que dn 
a "I:'S venell agafa ulla activitat indescriptible sen
tint, .en tot el aell COB nn gran pe,,"igolleig ... -Juro, 
diu, davant de VÓtl i D¡ln del cel, a quina dec la 
meva exíl!tència, qne serà ma vida per la pàtria 
catalaua- i aixecant ee i extenent S08 braços a 
!lon pare queda, alllb aquest, confò~ en una llarg,) 
nhraç.Hla. 

II n Roroll l1uny:\ .I illtreu llurs atencions; veus 
d 'aquella immensa profunditat, reasonen en see 
oides i En Pall excitat per l'emoció que li prodnei
xen exclama: 

- Eacolta ,ro~epl Hmttl aqneAts eantll? Es el po
hle eataià; 8011 les joventuts de la nova OatalunYlI, 
que serven el patriotillme en see cors cantaut 
l'inoblidable c. it dels Segadors. Sents aquel!t,
Bon cop de faIH? - Donc8 és el que un dia donl\ 
ressonant victòria a nostre poble enfront do 
l'opresAor¡ es el «Cop» qne denrà roesonar nov -
ment pera reeonqllerir l'ESTAT CATALA. 

Pressento, flll men, o grana mals () gran" henefi · 
cie a nostra terra¡ els homes es deixondeixen i sj 

deixondir·se, reclamen amb jnatícia ÇO que ahir 
ens robaren; som poce, ei; peri) poJem fer molta 
feina; dret, jnstícia, raó ens en Robra i davant la 
voluntat del poble, que no hi manca, la força ene
miga deurà de rendir. No cregui~, fill mell, qlle 

L'Oficina 

següents fulles 

de Redacció Propaganda de "L'E tat 

de propagéllldé1: 

---- --::.-::.---..:::....;;;;-=-_=-==:c'-_...;,,:.---:== 

això sigui un somni, d'una imaginació calenta; ée 
una realitat que radica en el cor de tote els cata
lans. Orec, que l'csclavitnt clels pobles s'acaba i, 
Catalunya fes, fill meu, quo torni n ést!er Indepen
dent ... 

Les óltimes notea de Segndora, finien i al fon· 
dre'e en eee oides, eentidea 11 Agrimes omplenaven 
els ulls de pare i fill tot retornant, ja a avenç'lda 
vetlla, vere la ciutat. 

El dia ee~ii,lIlt, un dia plàcid del mee d'Ago¡;t, 
era el destinat per quedar gravat en el cor de tan 
dignea patriotee. HavIa arribat l'hora de partir; el 
comiat fou indescriptible i ressonen encara Iee 
últimes paraules que en mig de Ilàgrime llençà 
l'incon80lable pare:- Fill meu, compleix ton denre 
de català, siguis allà on" RiguiR; i així, ei algl~n 
dia els teue 1IlIe tenen que maleir l'esclavitut de 
sa pll.Lria, no puguin maleir el lleu pare, ni el teu. 
Vill i fes loe viure per la pàtrial ... Adéu!1 

Deu anys feia que En Josep romania a terrc8 
lIunyanel i en aquestes, quantes i quantes neces
aitate hi havia passat el pobre J osepl Ell pressen. 
timents del eeu pare eixien tote a la realitat: El 
camí que emprengué al bon món el trl>bà I embrat 
d'espines; la lIiçò que escoltà del seu pare, ull 
tri.ta reaUtatl fou com aquell'pressentí; Catalunya 
eetava revolta i en aquesta hi havia també l'es pe 
rit d'En Josep que, enc quellony,lí bullia la eang 
(le lIee venes com en plé camp de batalla. 

Lee últimes ratlles de una lletra que rellegí, 
l'excitaren méB: era deleeu pare i U deia: «Estimat 
fill: no tinc pas novee teves i poc f. que vaig ee
criure t¡ no obllt&nt avui torno a repetir-te q'le 
vinguis; jo encar estic malalt i Oatalunya, oh, en. 
car ho està més que jol l méll que jo, també ella 
et necessita; cada dia hi ha destorbs i enfront de 
la malaltia tirànica va aixecant· se el remei Ilibe. 
rador; Els catalana han compréa qoe el dret a la 
rebehó, per la llibertat ~s un deure; el méll impe
rioe dels deures, 8upremalex. 

EHpanya ha tancat la porta a la reforma a que 
a~pira Oatalunya i al tancar aquesta ha fet que 
a'obrís la porta de la revolució. 

El capdi1l de «La Lliga» queia a les fosque8 
perquò dú la bandera de la solució armónica. 

El poble sap qne l'enemic no Re'l venç agenollant 
se davant d'ell, Binó obligant a ell a fer ho; que en 
les I.uitee de la plaça pública, el cap que amb 
més bravura s'aixeca és el que triomfa. Nostre po. 
ble amb tot i la malaltia que sotro.x ha fet i fa 
relloir la virtut en ell innllta, l'anhel de ¡¡¡bel tat; 

Catala" , està editant les 

El segon tiratuc del h "Catecisme del Jove Patriota" (edició econòmica). 

La Nostra Sang - Fulla de divulgaciú nacionalista. 

Manual del Legionari - Amb la reproducciú del <Travat' t'I , 
. . 
msere1X que avuI 

la llostra publicaci(), 
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ara pou/'an matar-noe fie vencer-noe però jamai po
urà Eepanya arrencar-se el punyal que li hem en
eorrat en el cor_ 

El teu pare et demana que vinguis_ La Pàtria 
t'ho exigeix_ Pau Aleix»_ 

Pocs dies deeprés En Joeep complia el mana· 
ment del !leu pare, i mea taru, l'última exigència 
de lla rú li.!, 

FnANCKSC TOlthAS. 1 IKIIA 

SECCIO OFICIAL 
l 'esta! de salut del nostre capdill infadigable 

Francesc Macia, ha tingut aquests dies una recai
guda sens ulteriors conseqüències, però que li 
priven d'assistir a la intensa propaganda radical 
que sota la divisa d'Estat Català s'està realitzant 
per tot Catalunya. 

Un parèntesi de calma, pot refer la seva salut 
que tan immillorable li desitgem tots els patrio
tes Aixl comuniquem a tots els nacionalistes ra
dicals que el nostre il ' lustre patriota sortirà ben 
aviat per a la frontera de França, 

Hem de posar en coneixement de tots els nacio" 
nalistes radicals que ha sigut empresonat, acusat 
del delicte de pertenença d'armes, el nostr,e germà 
carlssim, en la causa santa alliberadora, En Jo
sep Clapés i Sureda. 

Cal que tots els bons nacionalistes contribuei
xin a l 'acció meritíssima que a favor d'ell, rea
litza l'Associació Catalana de Beneficència, (Ca
nuda, 14, pral). 

COMENTARIS 

L'Esplet nacionalista 

Ressoni arreu de Catalu1zya la nostra 
Velt de joia per la resposta vz'brant que 
trnbe1z les 1tostres propagandes, Grat 
ens serà a tots l'ampla comum'ó aPlegada 
sota l't'dea motriu d'Estat Català, L'es
plet 1Zaúo¡zal z'lttens vl'vifica 'nostra obra 
i aneu per pobles i vzïatges, grups na
úoJtalt'stes s'arreceren sota els plecs de 
la bandera que del¿ dur-Jtos al combat 
per la 'l '-:tòn"a, 

.1 elllíem de bon prz'núpz' que els guanys 
ú/"lte.it"ats o partz"cular assolibles elt la 
lluita política "J-zesqui,1ta, reduís la 'llOS
tra obra ge1zerosa a una simPle prova
tura dels idealistes de sempre, Uit COIl
vem:l1l/.e1lt úztern guia avui les u,ostres 
passes, convenciment nascut a l'escalJ del 
ressò que les 1tostres veus troben. 

Hem llelzçat l'idea jrut'tosa al terrer, 
cal el ball conreu per a esperar-ue la c?t
llita abtmda1zt. No ens importa amb 
tot i dubtar-ne, per la eficàcia de la 
nostra campanya, que Ull erzderroc mo
mentani ens oblz'gués a recomeupar de 
bell1tou l'edzjicz' imagz'1tat, Tenim l'es
perit sadoll de la puresa de l'idea i de 
la repugnància amb qualsevol polítz"ca 
pactz'sta, ço que ens z'11tporta és el guany 
de les àJlúnes, l'z'njiltracz'ó que renact'o-

llalitza les generact'ons, Bell serà el goig 
de bastir-ne l'ample casal de nostra te
rra damullt tan sòlids j01zaments, 

Sz' una temor poguesst'1n tindre, tan 
sols fora la de la mateixa jorçcz expan
siva nostra, perquè cal que les posicions 
gua1zyades st"e;z baldrolZs inadaptables a 
tota correntt'a joralta, Cal l'individu, 
l'ltOme, que a l'unisSOlz dels ?tostres batecs 
col-laborz' decididament en l'obra d'apro
par-nos al deslliura1ne1lt de la. Pàtria, 
Cal, per taltt, el deslliurament de les 
c01tsciències catalalles del pes de l'escla
vatge anímz'c, 

Volem i volem és llOstre lema, nostra 
bandera de combat no cz'rcunscrtÏa a una 
actitud política sectària. Acceptem tots 
els retrets que els espanyols ens puguin 
jer, perquè aquests SÓ1Z llostre goig més 
útte¡zs, mes rebutgem els que se'ns jaci1t 
en nOnt de Çatalunya, perqué per ella 
la ?tostra àllúlza, el nostre cos serà ojert 
en sacrifici, 

No som trabucaires Iti escarpa ns que 

ífEST A T CAT ALÀ 

esperem la caiguda del compa1zy per a 
rosegar-lz' les en trrmyt s , no Item vmgztl 
a l1zterrompre cap actuact'ó externa a la 
lLOstra perquè no Item sentit el despt'l, 
en ItOres per sort passades, d'ésser pocs, 
car la flama i1ttel~sa d'1m patriotis1n(' 

que ha jet de guiatge tots temps els llOS 
tres esperits, 

Volíem l'ampla col'laboract'ó, per 1tO
saltres sempre ojerta ell tota obra de 
arrel catalana, per a, sense interdictes 
de tasca pOlÍtica partz'cu'/ar, catnt'1zar 
agermanats vel'S la deslliurança, Si d'ac
titztds contràries en nasquessin topades, 
seqitbtcz'es inevitables de (O que suara 
comentavt:m, no jórem nosaltres els cul
pables, El respecte mutu entre tots els 
que convz'vim, essel1t allunyats ert altr~s 
aspectes, en 1m ideal de lIibel'ta', ,[[ma 
nostres passes, 

La nostra idea és httma1ta, és real, 
respon en absolut a l'estat de Catl1lft/t)'fT 

per a bastir-la tot català, tot home pot 
VC1ZZ1--Itz', No j em crwjesúó préZl1'a de 

-
Els "Trabucaires" a l'alta muntanya 

Mítings a la Lleida alta, organitzats per 

"Joventut Sportiva Catalunya" de Solsona 

Dies 12, 13, 14 15 d'Agost 

ORADORS 

P. Llangort per "La Tralla". -Joan RusinyoJ, "Estu
diants d'Esquerra Catalana". - Daniel Cardona, 
D. Roig Pruna, "Unió Catalanista". - Lluïs Es
calé, "Joventut Democràtica Nacionalista".-Salvador 
Salat, Arístides Danyans i FRANCESC MAClA 

per "ESTAT CATALA" 

(L'assistència d'En Francesc Macia, depèn del seu actual 

estat de salut). 
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esforzo illado. A il cscomeza a 8umarese a 
tan escravizada patri a nosa que na irman 
Irlanda olla un lumioso exempro a seguire, 

Iocondizonalmente fica as suas ordens, 
como amigo a servidore verdadeiro, o COIl

selleiro da el, N, G" en Viveiro (Lugo), 
Ramón Villar Ponte 

EUSKO GASTEDIJA 

Juventud Vasca 
BILBAO 

Bldebarrleta, 14, 2.' 

Senyor En Francesc Maciú 
,L'Estat Català. 

Bnrcelona. 

Moll senyor nostre: Amb la majur siw
patia i admiració, seguim des aquesta 
terra esclava, la valerosa actuació del Na· 
cionalisme Català, encarnat en l'organit
zació, acapdillada per vostè, 

Parlem en nom d'aquesta «Joventut 
Basoa» la més ferma i entusiasta entitat 
patriòtica que defensa sos anhels d'inde
pendència sense eufemismes ui claudica
ciOllS i disposats a tot hora, a tot sacrifici 
per a obtindre·la, . 

Per ço admirem en vostè l'agitador na
('ionalista de <Jatalunya, que amb Ja seva 
lIf'altat i entusiasme per la Causa Nacional 
de Ja seva Pàtria ha con seguit iniciar una 
orgollització gloriosa de voluntarie d'avant· 
~ual'da per al dia de l'acció definitiva, 

Ell nom doncs d'aquesta eJoventut» que 
viu per a la lliberació de la Nació Basca, 
rebeu la prova més sincera de la llostra ad
Illiració. La nostra felicitació fi. vostè i als 
seus fidels soldats el nostre millor desig 
per a l'obtenció total de les seves justes 
IlspiraciOlls, 

Per la ,Joventut Basca» de Bilbao 

El President, 
Gatastegi'la1" E.í 

ABERI 

Diari del Partit Nacionalista Basc 

.e¡j,talunya ha triomfat darrerament en son 
rect.e camí ascenciona!. Les tendències regionalis
teA i de componen des amb l'Estat Espanyol, han 
c¡,ignt eoroliosament. 

I «Acció Oatalana» amb la valerosa vibrada dels 
\ "Iuntaris d'En .M:ach\ al davant, triomfa en sos 
a IRrite de independència pàtria i separatieme. 

Es en aquests moments quan s'ha peneat amb 
la Triple Aliança de Oatalunya Gallcia·Euzkadi: 

I en l'article de referència, al parlar del Nacio· 
na lleme Basc, senyala com a representació ge· 
nuina del matoix a Aberi an el que «La Pablici· 
ta:» es dirigeix preferentment per a recollir la 
li u JDino~a idea. 

Aberi , La seva tendència de defensa de la nostra 
Independència i la seva proclamació de separaUs 
mo, tenia que triomfar i així ha sigut, Dintre 
Eu.zkadi, .ha a~onseguit la voluntat de la majoria 
dMI patflotelll a forai és Oatalunya qui ho pro
cl~ t;na. en prova valiosl@sima de la méa alta lIignifi 
caclò 1 les veue dels patriotes repartides pel món 
bo confirmen, donant·li preferència i enviant al 
noetre diari el fruit dels nostres sacrificis. 

RI noetre triomfs és, doncs, indiscutible. 
Alegrem·noe·en , 

• • • 
Retornem doncs a la noetra primera idea, Hi ha 

qUil anar a la constitució de la Triple Alial1ça que 
demana la Oatp lnnya separatista. 

Fer aquesta aliança, amb organismes que enfo 
quen el Beu ideal verB una inútil, impròpia i imposo 

Ben aviat sortirà. el llibre 

La Batalla 
Articles de Vibrant - Pròleg del 

poeta Joan Salvat Papasseit

Dibuix - portada de Llamp. 

sible c!>nfederació de nacionalitats «ibéricas» seria 
peril\osíssi m, 

Perquè el desig inconscient d'arribar, la sem· 
pre perdre la penistent evolució de les idees; el 
poble queda lIotmèe a una in~enllibilitat perjudi · 
cial; després de cansar-se d'ovirar la corba d'nna 
Espanya gran. 

Però quan la veu d'uniò, és la mateixa veu que 
proclama la nostra a~piradó amb diafanitat, amb 
IIbnegació i sacrifici i e8 coincideix amb noaaltrea 
lanem a cercar la mutua ajuda en un anbol i desig 
c.¡mi! 

Hi ba catalans que són separatistes i gallecs 
que també bo són? Doncs cal alegrar·nos-en i 
pensem que al lluitar, mirant-nos en intel'lIgbcia 
res:pot perjudicar a l'anbel ¡¡¡berador del tre~ po· 
hles, 

Amb el8 regionalistes mai, i amb els deciditll i 
amb ela entregats al més fort anbel de lIihsrtat 
eempre, 

Ellzkadi deu recollir per boca dels patriotes 
bascs, quina encarnació més veritable és Aberi, la 
veu d'alerta, 

El tractat internacional d'aquesta Triple Aliança 
deu firmar-se, 

Som couvençuts de que això omplirà de fe í es · 
perança a n'aquesta valerosa joventut luzkalduna 
que espera inquieta l'hora ds la victòria, 

Qui podrà derrotar aquest exèrcit, que am b 
tota l'ànima es llença a la defensa de la seva ban· 
derai a la guerra victoriosa per la pau? 

Galícia en Occident, i Oatalunya en Orient, I el 
Nord, aclarit per les fogueres de les nostr~s mun
tanyea que feien batre els cors, amb impulsa 
cions incontenibles, 

Però encara més, Aquell dia la Triple Aliança, 
rebrà una nova i esplendorosa llum de la més 
llunyana terra del Suro A través de l'Estret i tra
vessant l'Espanya que'ns humilla, arribarà prop 
nostre una veu ferma que'na dirà: 

«A la Triple Aliança: en moments suprems els 
pobles esclaus deuen ajudar·ee; per a fer més fe· 
cond el sacrifici. Als vostres esforços jo uneixo el 
meUj amb la vostra acció serà també igual la nos 
trK, la de aquesta terra abraçada, que no vol plo· 
rar com una dona la pèrdua de la seva llibertat 
que demana i que costa a n'el nostre poble, molta 
sang», 

I al peu d'aquest miesatge uu home fort . amb el 
sol de tota una generació entrat a la pell í elll ulle 
negres, esperançats, poearà el seu nomi i ple 
d'alegria mora, allí enmitg dels aeus 80ldats que's 
baten per un gran amor a llur independència i que 
omplen de glòria els camps d'aquella terra ar
denta del Sur, 

I com les felltes més assenyalades, la cavalleria 
passarà el galop, en mig de núvols de pols pels 
pobles i pels aduar~j plens de 6snta rebel dia els 
cors i «corrent la pòlvol8» precursora de la gran 
jornada difinitiva, 

Llavore quedarà segellada la Quadruple A Iian ça, 
GUDAlU 

PREMSA N ACION ALIS'l'A 

EL CRIT DE LA MUNTANYA 
Fulla '11tellsual valencz'anz'sta agràrz'a 

Confraternització catalana-valenciana 
, A~uetl! dies lI.avem llegit en les planell dels pe

riòdics nl\cionahatel! de Oatalunya, apelacions a 

L'~s1' A T CA l' ALA 

una acció de propaganda i col'laboració amb Iee 
nacionalistes valencians. 

No cal dir lo que ens plauen aquestes veus dels 
germans n03tr88, que tenen mée desvetllada:a 
perllonalitat i son al cap del .:aml de ¡'ideial, gi· 
rant-ae a vore'ns. feblell infants mamprenent la 
dreçera que cal seguir per a marxar al deslliura
ment de la Patria comú. 

Estimem les veus amigues, però amb tota ein· 
ceritat els anem a dir lo que a nosaltres ena man
ca: diners, dinera i diners. 

El nacionalisme valencià integral, no pot mano 
tindre Iee seues publicacions ni pot atendre a Iee 
despeees que caldrien per a que llurs humil~ i 
modests (econòmicament també) propagadors pu' 
guen dur ¡'apostolat nacionalillta per els vilatges 
orbs que escoltarien amb lruició el predicament, 

Els nacionalistes verl! mai han estat protegits, 
i aquells nacionalistell de nom que fruiren de 
l'apoi de fOlçe8 nacionalistes de Oatalunya, ban 
aprofitat en Valencia com aquelles forçel! a Oata · 
lunya, per a desacreditar l'ideal. 

Sens modesties, que podien éeser funestes, i 
amb tota sinceritat diem que a Valencia els \lniCS 
nacionalistea vers llom nosaltres, els de El Crit de 
la Muntanya i alguns de la Joventut Valencianhta 
que fan Fatria Nova. ' 

Dels altree, si volen direm la història. Ja saben, 
puix, els germanll de Catalunya lo que cal. 

Carnet quinzenal 
D'una editorial de «la Publicitat» 

Volem parlar-ne: sols dz'r-ne quatre 
mots, E7Z Macz'd parlà suara al Parla
ment espanyol z· després d'unes declara
cz'ons plenament separatt'stes, eJt un mo
vú¡zeltt !tu mà els parlà d'una Federacz'ó 
z'bèrica. Nosaltres que jem grup al re
dós dels prz'ncz'pz's bàsics d'Estat Çatalà 
no ens produl cap mal electe que l' ItOme 
Ut t-m acte !tumà, passzonal, parlés tal 
com parlà. Ett Macz'd és el p1tr separa
tt'sta, sent el problema sense elucubra
cz'ons 1tZ' raonaments, tal com el sent el 
poble, maz' tampoc !ta volgut ésser el de
fim'dor de teorz'tzacz'ons SZ'1lÓ l'ltOme que 
ja practz'cable qualsevol d'aquestes teO
rz'tzacz'ons, el que fins ara sols Ita dema-
1tat la puresa dels sentt·ments. Per tant, 
ens estranyà una referència de «La Pf/'

blz'cz'tat», publz'cada dies després de la 
interve1tció parlame1ttàrz'a d'En Macz'd. 
Dez'a que ells 1to posaven limz'tacions a 
l'z'dea de llibertat 1tacz'onal, jent refe
rè1tcz'a a les paraules d'E1t Macz'tí., A i%Ò 
és el que cal escatz'r, Parlem-ne. 

Són perdonables els erros a les perso
nes de bona voluutat, po que no és per
donable és que els ItOmes nou vz'nguts al 
uostre camp, del que en tenz'1n alegrz'a, 
que després d'un jred raonament, que 
despres d'unes deduccz'orts gaz'rebé meta· 
jlsz'ques ltan acordat rebatejar.se e1t leS 
aigites que ho jerem 1zosaltres fa temps, 
contz'1tuút emprant un sz'stema que no 
du enlloc. El ver 1tacz'onalz'sta, i més 
quan pertany a po que Item donat per 
dt'r-1te z'1ttel'lectuals, sap que la cott:;epció 
polítz'ca d'Et/- Prat de la Riba, bescan
tada z' retrobada per ells matez'%os, va 
més ell11à o més e1tpà del nacz'onalisme, 
però que 1t(. és preg01zament 1tadonal. 
Sap qZf,e 11-0 cal malparlar d'eleccions per 
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a fer-ne quan, amb llurs dz'1ters /tOIlt po
drz'a bastz'r-Jte escoles. Sap que ?to cal 
Ht/lar als que sempre hem sz'gut 1zacz'0-
naUstes d'e1lergúllte1tS perquè creiem so
lameut eu la vz'olèncz'a, car és el darrer 
cantÍ St' /wm vol ésser sz',zcer 't' ?lO és 
castrat. Ni parlar d'altres mt'l coses, 
facècies personals d'un disgracz'ós que 
vol tacar la puresa d'uit !tome, amb lbtr 
t'ntel'l t'gèncz'a a SOlt en altre temps de 
«La Veu» z' «La PttbUcz'tat •. 

A IItz'cs, cal ésser clars, qUé cada 1t cItIN 
de sa pròpz'a Msenda. 

Vers una ¡ntel' Hgència nacionalista 

Es de bell nou plantejada Ja qüestió 
d'una intel'ligència entre els nacionalismes 
peninsulars. Volem dir-ne quatre mots, 
sincera expressió del pensament nostre ell 
matèria d'importÀ.ncia indubtable, car si 
això es realitzés, la lIuitR comuna per la 
mútua independència dels pobles intel'li
gellciats, pendria un aspecte diferent a l'ac· 
tual d'isolament, ço que fa que 110 sieu els 
mutuals batecs. 

Coneixíem de temps la tasca importan
tissima dels nacionalistes euskars, IlO bem 
oblidat el conreu de nostres relacions amb 
els germans de Galícia. Ço fa que tingués
sim alt selltit de la realitat amb que fins 
suara CatRlunya es trobava, per tant no
saltres fora d'un intercanvi mai hagué!l
sim pretés aquesta intel'ligència a base ex
clusiva d'independència nacional, quan 
nostre nucli era reduU i sols en l'aire s'es
ventav~n les prèdiques d'un espanyo~isme 
ideològic encobert amb el mot regIOna
lisme. 

Aquest intercanvi l'iniciàrem des de les 
planes d'un modest periòdic, petit aplec 
de purs nacionalist€s. Sabíem la distància 
espiritual del nostre i del llur nacionalis
me. Amb tot era un sol plet per ambdós 
de llibertat nacional a través del prisma 
racial de cada poble. 

Parlem principalment del poble basc. 
La seva més intensa propaganda per ésser 
un nucli més extens ens aportava una més 
contínua vibració constant de llurs veus. 
En aquest pla admiràvem la sinceritat d'ex · 
posició nacionalista, cosa de que mancà
vem nosaltres. Ens donava goig als ulls 

Patriotes! 
"L'Estat Català" ve realit

zant un esforç editorial, enca

minat a arribar a ésser el "vade

mecum" del Nacionalisme 

Català Radical. 

L'Oficina de Redacció i Pro

paganda del mateix, us prega 

la seva propagació. 

la valenta actuació dels nuclis extrems dels 
biscaitarres. En ells com en nosaltres hi 
bavia un s~ctor de puresa: un sector d'ac, 
tuació intervencionista de cara a Espanya. 
E9peràvem amb dalit l'«Aberi», llavors 
setmanari que, més agudament que nostre 
sector, d'es4uena a Espanya, s'abeurava 
en el doll d'aigua inestroncable de l'ideari 
de la raça. 

En aquest pla, mal pod!em parlar d'in
tel 'ligència, que, o bauria sigut migrada o 
!.Jagués emprat un lèxic i ,una actitu~ des
lligada en absolut del ventable flentlt na · 
cional. 

Un sentit nacionalista ambigu, un veri
table ideari regionalista espauyol era la 
política dominant en el nostre poble, l'únic 
sector que rebutjava llavors aquests prin · 
cipis que tenien en realitat llur arrel en 
llua pregonera espanyoliseima. Una forti-

7 

tud ideològica, però mancada d'una visió 
separatista era la tònica dominant a Bis
caia, excepte el sector suara esmentat. 

L'intel'ligència era llavors difícil. Avui la 
actuació respOll tsnt a Oatalunya com fi 

Biscai ':\ a Ulla actitud nacional, els trets 
singulars d'ambdues races, van prenent 
els caires d'una fortitud que s'aferma dia 
per dia . No parlem de Galícia, car si el 
nucli és poc extens, respon de bon princi , 
pi a una idea generosa com la nostra, ·lIi
bertària. 

Avui podem parlar ne. Preparar-llOS per 
a anat' de dret a un Congrés on pactem, 
sense immiscuir·nos en les qüestk.ns in
ternes dels pobles junyits a Espanya. 

Uu intercanvi espiritual afavoriria aques
ta tasca. Esperem veure'lls correspostos. 
Per part nostra, continuarem aquesta labor, 
esperant-ne UllS fruits òptims. 

La intervenció parlamentària del 
Sr. Macia a les Corts espanyoles 

(Extracte oficial) 

El senyor Macíú.-Anava, senyors dipu· 
tats, a parlar més extensam~nt de lo que 
vaig a fer ·bo, mes en atencIÓ al prec del 
senyor President de la Cambra,. ~I\ig a ex
posar únicament la nostra pOSICIÓ separa
tista davant d'Espanya. 

Després d'haver perdut Oatalunya les 
seves llibertats en 1714, quedà reduïda en 
nn pafs pobre, per hayer.se ·li privat de 
comerciar amb les lndles I a més per al
tres caul3es provinents de l'opressió que ja 
llavors Espanya sometia a la terra cata
lana ... Catalunya anava perdent la seva 
personalitat, com prova n'era la de que 
molts escriptors cntaluns escrivien en CIIS-

tellà. 
El senyor Companys. - Ço ma~eíx pas.sa 

ara amb moU,s diputats de la Lliga RegiO' 
nalista, amb les seves relacions particulars 
i familiars . 

El senyo?' Vicepresident (V icenti). -J a 
sabem que Oatalunya fou capital d'Espn-
nya en temps (l'Ataul!. . 

El senyor Macil:í. - Jo no sé SI S. S. està 
disposat a trnctar la qüestió ~eriame~lt o 
pronunciar paraules que conVIden a rJUre 
an els senyors diputats, però a mi poc 
m'importa la conducta de S. S. perquè diré 
ço que tinc de dir. 

El senyor Vicepresident.-Quatre cents 
dotze anys de l'Era Cristiana. Dic això 110 

per a ofendre a uiugú, sinó per a demos
trar que també sé Història d'Espanya, 
(Protestes). 

El senyo?' Macia. - Jo no parlo de la 
Història d'Espanya . Ço que S. S. dI? n? 
és gens formal i no consento que contlUUl. 

El senyor Companys.-No són paraules 
adequades a l'alt càrrec que S. S. ocupa. 
Des dels escons potser estarien bé. 

El senyo?' Vicepresident.-Jo no discu
teixo de mala fe i nO penso ofendre a niugú. 

El senyo?' Macicí.-Ara rectifica .S. S., 
però millor fora que 110 ho hagués dlt. 

El senyor Mm·tínez Domíllgo.-Les pa
raules de S. S. són impròpies d'un Presi
dent. (Rumors i protestes) . 

El 8enYOt· Vicepresident.-Ha sigut una 
paraula dita s{ms ànim de molestar. Si és 
que s'ofèn S. S, dispensi'm. 

Un senyO?" diputat.-L'assumpte és massa 
greu per a fer bi broma . 

El senyo?" Maciú. - Fa temps que homes 
abnegats i plens de fe i entusiasme, reco
rregueren lot Catalunya predicant els 
ideals redemptors del nacionalisme, ço que 
produí una revolta veritable en la cons
ciència catalana. Aquesta acció d'apostolat 
donà vida, més tard, a Solidaritat Cata
lana, que 110 era altra cosa que el balbu
ceig incipient d'una raça que anava a as
pirar a Ja seva vida lliure. Solidaritat eB 
dividí i ben aviat els partits politics que In 
composaven iniciaren una lluita fratricida, 
en la que emplearcn malaguanyats esfor
ços en destruir se mútuament. Era aquesta 
una nota sintomàtica de l'espanyolització 
dels catalal1s i que pt:rdurava encara. L'es, 
forç contra l'Estat opressor i tira anà min-

LA TRALLA 
Setmanari de propaganda natlonalista 

, 
ESTAT CATALA 
Publiutió d'oroanitmió nationallsta 



vanto Per l'afany de poder, aquests partits 
lograreu obtindre dels governs de l'Estat 
totes les complascències, i així anaren clau· 
dicant fins arribar un d'ells a la cooperació 
a l'obm de govern, d'aquest goveru, que 
representava l'opressió dels seus més ín
tims l:3entiments, talment com ha dit el se 
nyor Martínez Domingo. Efectivament, a 
Catalunya, considerem els bons patriotes 
que (I ixò significava uno traició an els nos· 
tres furs i sauts ideals de llibertat. (Un 
senyor diptttat.-La traició seria dels l'e· 
gionalistes). Ço és lo que jo dic i així ma
teix els hi ha dit el poble de Catalunya. 
Vosllltres amb el vostre desconeixement 
del problema català-per lo molt poc que 
coneixeu l'ànima catalana-us creguereu 
que ja no hi havia problema català, fins 
que ja no esmenta veu per a res aquest 
problema eu cap dels darrers missatges de 
Ja Corona. Efectivament, en el poble s'ha
via produït un desencant i el pessimisme 
bavia guanyat terreny, semblant talment 
que la flama de Ja foguera patriòtica s'ba
via extingit. Però restava encara el caliu i 
prompte aquell foc esmortuït flamejà amb 
més força, amb una força tal que arribà a 
uns recons on mai l'ideal alliberador de 
Oatalunya havia arribat. Va arribar lla· 
vors el moment dels que sempre havíem 
actuat en aquell pt:.r i recte sentit naciona
lista, anava a entwr en la lluita politica. 
Sabíem que aquell caliu invadiria de fla
mes tot Catalunya, però també sabíem q\le 
adquiríem respotlsabilitats majors. 

L'error Vil ésser Ja lluita entre els distints 
partits catnlons. Era precís aixecar nova
ment l'ànima ctltalàna i no tornar a repro· 
duit· els mateixos errors i era també preo 
cís anar a situacions més efectives i invo
càrem el front únic. 

Espanya no ha concedit de bou grat ni 
una llibertat col'lectiva, an els pobles que 
ha tillgut sotmesos. Portugal, Cuba, Fili 
pines, totes les Repúbliques Americanes, 
per a obtindre la seva Independència han 
hagut d'apel'lar a la violència. El dilema, 
doncs, s'ha plantejat ai xi: o nosaltres con
tinuem baix l'opressió de l'Etltat opressor, 
en esclavitud moral i material àdhuc, o 
Ilnem a alliberar·nos per la violència. No 
resta altra solució. 

El Se1¡yor Vicepresident (Vicenti).-En 
Espanya no està permès més que procedir 
dintre les lleis. 

El sen'!J01' Macic:í.-Serà dintre les lleis 
fins que arribin moments definitius. 

El senyor Ródés.-Està permès presen· 
tar dilemes. 

El senyor Vicepresident.-Ço que acabo de 
dir,encaixa perfectament amb elllocque sóc. 

El senyor Macia.-Jo, senyors diputats, 
entenc que és preferible dir, amb la lleal· 
tat i noblesa que jo prooedeixo sempre, 
com pensa aquest sector d'opinió. Es que 
us creieu que jo vaig a suposar que esteu 
quelcom d'acord amb mi? Jo us dic que no. 
Per això jo us parlo clarament, perquè '\1S 

f'U feu càrrec ben clarament de ço que 
pensem. 

~oncs, bé; a Catalunya es prepara, s'or
gamtza ulla força catalana per a oposar·se 
li la tirania de l'Estat espanyol. 

El senyor OrdMez.-D'això sen'assaben
tArà \lI senyor ministre de Gràcia i Justícia. 
S'està anunciant la comissió de delictes. 

El seny01' Macia.-Jo responc de les me. 
ves paraules. 

Elsényo,' Nogués.-Un delicte que co
meten dos milions d'espanyola. 

El senyor Macic:í.-Vosaltres, no teuiu 
idea de l'estat actnal del poble de Catalu· 
nya. Jo us ho dic sincera i noblement. 

El senyor Nogués.-I diu la veritat. 
El senyor Macia.-Jo tinc idea perfecta 

d'aquesta gran responsabilitat meva i dels 
amics que tinc prop meu. Però no volem 
que aquesta responsabilitat caigui damunt 
un home per molt prestigi i abnegació que 
tingui. No és això prou. Es precís que qui 
organitzi Ull moviment revolucionari i qui 
dongui l'ordre de manament, sigui l'ex
pressió del sentiment del poble. Ni un 
home, ni un partit. Per això nosaltres 
anem a la formació de l'Estat Català, on 
tot Catalunya hi serà representada. 

Sabem que una guerra és una crisi do 
lorosissima que els pobles passen eu mo
ments determinats de la seva hietòria; mai 
tan justificats que quan se tracta d'obtin
dre Ja llibertat i plena sobirania. Sabem 
que una guerra és un drama amb totes les 
seves passions, amb coses sublims, amb 
casos heròics ... i tamM sabem les hores de 
defallença que ens demostren la valor de 
la part moral sobre ço material. Per ço es· 
tem segurs de que la primera victòria és 
l'haver guanyat per ~a causa dtl Catalunya, 
aquest valor moral que l'incorporarem a 
l'Estat Català, per a que tots els elements 
catalans hi aportin el seu valor i prestigi, 
sense renunciar a cap, per minúscol que 
s'apreciï. • .,.. 

I ara jo us dic que és molt possible, do
nada la manera d'ésser (lels governs espa· 
nyols, que aneu a UDa repressió violenta. 
Si es que aneu au aquesta repressió, ja va 
dir En MarceU Domingo, que des d'aquell 
moment els elements j'esquerra es posa· 
rien at nostre costat, i jo us dic que de 
molts alLres sectors vindran elements al 
nostre costat. Penseu· s'hi bé si veritable
ment aneu an aquesta repressió. Llavors 
un grall front comú s'originaria immedia
tament. 

Ens doldrà per la sang que podrà córrer, 
però aquesta sang haurà acabat l'obra que 
vosaltres mateixos haureu facilitat. 

Nosaltres som homes de llibertat i de 
democràcia i Rspirem a la llibertat abso
luta de la nostra terra; dins els nostres 
programes hi vinculem tote13 les llibertats, 
però damunt de tot hi volem la coneecució 
de la Indepenilència de Catalunya, passi 
ço que's vulgui. 

Aquestes responsabilitats són grosses. 
Sols el sacrifici pot alliberar els pobles. 
Nosaltres posem a prova an el poble ca
talà. Es volIa llibertat? Doncs abnegació i 
sacrifici és ço que cal. De no ésser així, no 
tindríem dret a aixecar la veu, ni demanar 
l'almoina d'una Autonomia. 

El dia que, seriament, vulgueu tractar 
del problema, nosaltres no hi vindrem, sinó 
que hi vindran els Ngionalistes o els de 
l'esquerra catalana. Beu aviat s'hauran de 
convèncer que, amb vosaltres, no s'hi pot 
tenir tractes. 

Feu el tracte vosaltres. Nosaltres segui
rem el nostre camí ascendent i creiem que 
molt aviat-no tan aviat com nosaltres 
voldríem-però que en definitiva IlO passa · 
ran molts anys per a que'ns dongueu mo
tiu per a que sigui un ret l'alçament d'un 
poble que té la ferma decissió d'obtindre 
la seva J1ibertnt. (Rumors). 

L'ESTAT CATALA 

Parlem-ne dels que 
pacten amb l'enemic 

El senyor Nicolau d'OJiwer, es veu que 
pateix, com els seus compa.nys d'Acció Ca
talana; de l'obsessió (le l'energumenisme 
maciauista. 

Així eu parla en aquells xirois articles 
diumengers o des les fulles que l'honora~l~ 
Consell Central d'e Accio Catalana» dm
geix a l'opinió nacional. 

I vinga parlar del pacte de Lleida; que'ls 
e bons patriotes. d' «Acció Catalana» su
poseu entre el senyor Macià, la cJoven~ut 
Republicana» de Lleida i els germans RIU. 

Sobres el pacte de Lleida, el senyor Ma
cià l'ha explicat abastamentí a jui ne tots 
els ratriotes, amb un article des de eLa 
Tralla». Nosaltres volem parlar del pacte 
Vilallova-Sallt Feliu on per uns mateixos 
vots han sortit Ull diputat regionalista, dos 
d'«Acció Oatalana, i un ex reformista i 
avui albista. 

Com se veu els que paclen amb l'enemic 
són els senyors d'«Acció Catalaua,. 

I per mostra, al. poble de Sant Joall Des' 
pí, on els adherits a «Accio Cutalana» vo· 
taven la seguent candidatura: Bussols
d'e Accio Cl:ttalana»-Massó i Llol'ens--í<.l. 
-Í Eduard Micó, albista. 

Noté:res d'estrany, perquè pquests matei· 
xos patriotes d'«Acció Catalanu, i Sallt 
Joan Despí posaven en castellà el¡; Iletre
ros del seu poble dient així: Calle de don 
Enrique Prat de la Riba; Calle de la Oarre· 
tera, etc. 

(Juan els crits de lJrotesta van a?úhm' a 
Mad1'id, els castellans van dir: són quatre 
bojos. 11 Flandf's ha1'ieu sigut qlll/t?·C espa
n'acats; a l'A mèrica r¡uaü'e bandits. Deien 
ds antics que qlW?1 l,Is déus volien penb'c 
algú, di' primer li }rieu perd?'e el ,)'(·U'!). 

Pere Corominas 

Patriotes! 

A tots els que'ls hi sigui fàcil 

la lectura en llengua francesa, 

que's facin enviar l'obra: 

'OUf lorm~r UR tif~nr 
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