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2 L'ESTAT CATALA 

REMEMBER 
l!,'s per a 7Josaltres Iterot"s catalans de 1714 el nostre r ecord d 'avui, Vàreu ésser .els 

darrer s que amb les armes a la mà def ensàreu l'ltonor z' la d z'gnt'tat de la r apa, Ereu a les acaballes 
de la Nacz'ó, però er eu encar uns catalans no z'nostz'cats pel v z'rus de la tra t'cz'ó, A nàveu perdent la 
vostra conscz'èltcz'a nacional, per ò r espland z'a encara pura z' neta la fortz'tud ancestral de la 
rapa crrta/ana, 

Và,'eu caure dúxant un testa1ne1'tt d 'alta z'dealz'tat, Perquè ereu uns catalans her.òz'cs, 
per què sofrir eu, el m ar tz'rz', perquè vàreu ésser uns z'deahstes que per la Pàtr t'a donàreu les vz'des,' 
teS endr ecem /tosaltres, els naciO/zalistes radicals d'avuz', els somnz'adors, els zdealz'stes, els romàn
tics, els que creiem tossuda,me1tt que per a allz'berar la P àtria cal morir-lti, el nostre salut. 

P er la Catalu1ty a Eterna, salut, herot"s z' màrtz'rs de 1714/ 

EL CAMÍ 
Queia la tarda en un majestuós 

silenci. Solsona, vila cap de districte , 

amb bisbat i caserna de guàrdia ci

vil, romania quieta . Una campana to

cava pausadament, lentament, a ves-

pres .. , 

Vorejavem la vila, tot dialogant 

sobres afers de la Pàtria, 

Un amic que romania silenciós, 

se'ns acostà, 

- Veu aquell camí? .. - i allarga 

el braç ver lrs muntanyes altes i fe

rèstegues. 

Vàrem guaitar. 

- ' " aquell camí mena vers una 

cordill era inacabable. TravessQ pel 

mig Catalunya, i allí ... cap a la dre

ta... hi ha una fortalesa natural i 

inexpllgnable. ,. Pocs són els que la 

saben .. , 

Vàrem mirar al nostre interlocutor 
amic. 

Els ulls li brillaven d'una manera 
estranya. 

Era encara més quieta l'hora i 

l'eco de la campana repercutia pels 

abims, sonora. 

L'amic d'ulls de brillantor estra

nya, prosseguia: 

-Jo n'estic segur, seguríssim, del 

valor estratègic d'aquell camí ... 

Vàrem abaixar el cap; potser per 

amagar una llàgrima. L'haguerem 

abraçat an aquel1 amic, aHí damunt 

el riu i davant les muntanyes! 

Oh, noble patriota! Patriota obs

cur, p¡:¡triota abnegat! Quan les mul

titud a plaudeixen els "líders" que 

des la tribuna senyalel1 "Els camins 

de la llibertat de Catalu ya", tu , 

dins la teva anonimitat i en el silen

ci, dius, amb l'ànima arborada del foc 

sant de llibertat, el camí imprescin

dible, el camí dreturer, en que sens 

ell, la Pàtria, jamai serà a\\iberada , 

Tu, per damunt els polítics, dius 

amb el teu instint natural la més 

ferma i la més sòlida rectificació. 

Ah, bon amic! L'ànima ens diu 

que el pri mer foc que s'arbori de 

santa i noble rebeldia, serà allí ... en 

aquell c;:amí.,. 

El deurç de tots els socialistes de tots 
els pai'sos, és protegir cadascú la seL a 
Pàtria, contra totes les agressions pL-S
sibles. 

Jean ]aurés. 

L'Oficina de R, i p, 

de L'ESTAT CATALÀ 

Siguem sempre catalans 
La data del 11 de Setembre d'enguany 

farà 209 anys que a Catalunya se li varen 
arrebassar totalment, per la força superior 
numèrica de les armes les últimes engrunes 
de llibertat que conservava: 

En và s'esforçaren per reconquerir aque 
lles perdudes llibertats els nostres avís, sols 
abandonats els catalans, en els darrers mo
ments de la tragèdia tingueren de capitu
lar a l'enemic, compost de dos formidables 
exèrcits, espanyols i francesos, 

Prop d'un any de bloqueig i dos mesoS 
de rigurós seti caigué Barcelona, havent 
fet abans un esforç heroic perdent i recu' 
perant per onze vegades el Baluart de Sa~t 
Pere, on caigué per dissort nostra ferIt. 
mortalment el cabdill de la lluita En Rafel 
de Casanova, 

Del cor dels catalans ne sortiren crits 
d'angoixa reclamant venjança, els nostres 
avans passats, defensaren la ciutat palli a 
pam, lluitant amb fe i entusiasme, fios que 
aquells braus abnegats sucumbiren en una 
lluita tan desigual, on el enemic portava 
quintuplicada la superioritat de la força, 

Malgrat haver sofert dflsprél:! dos centú' 
ries de dominació espanyola on el despo
tisme castellà ha imperat, no ha sigut pos' 
sible extingir les característiques particulars 
de la raça, a la pèrdua de nostres lIibe~' 
tats hi seguiren nombroses lleis, que prolu-
bieu i ofegaven totes les manifestacions 
ca talanes, atacant sens pietat lo més ea' 
grat que té un poble que és la seva llen
gua; l'us del català fou expulsat de l'escola 
i ,)els llocs oficials, reduInt se a parlar se 
dintre les llars; l'administració i el goveru 
de la Nació Catalana poc a poc va ésser 
substituït per un centralisme xorc i absor: 
vent, radicat a Madrid, on encara avui hI 
radica, evocant-nos empleats o autoritats 
famolenques que cauen sobre Catalunya 
com una plaga de llagostes, 

Mes els temps canvien, L'Estat opresB~r 
està en període de de~adència, Ja seva hI
senda està arruinada, tenint de recórrer 
contínuament a nous impostos per a no 
arribar a una hecatombe, el seu exèrcit ~s 
fracassat, la moral en la justícia i l'adrnl~ 
nistració dona molt \.:r ~ e parlar, la vida ell 
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fi d'aquest Estat s'ovira temps a venir a 
perdre del tot el seu esplendor i anar co 
rrent a la posta. 

Siguem doncs, catalans, ben catalans, 
que el plet es falla a favor nostre, couser
vern la nostra fesomia nacioual, fem·la irre· 
ductible. Conreuem la llengua i tot lo que 
és peculiar nostre, mirem-nos amb indi · 
ferència l'enderrocament de l'enf'mic, tot 
fent-nos forts esperem el moment oportú 
per a donar-li l'última empenta. 

No puc viure més que segons els melis 
mort'O. Ells i la /lleva terra m'imposen ulla 
activitat determinada. f:spantal de la 
meva dependència i impotent per a crear
me, vaig volguer cOl7templar les potències 
que'm governaven. Vaig valgl/er viure 
amb ells i els hi vaig retre Ull acatament 
reflexiu, i participar de la seva força. 
AUres es descomposen per l'anàlisis; per 
ells jo he sigut refermat í he alcançat la 
veritat. Aquesta veritat és la :raó nacio
nalista. 

Maurice Barrés. 

Als de la U. M. N. 
No perquè en siau dignes, sinó perquè 

nostre deure de cristi~ eoa hi obliga, ens 
dirigim a vosaltres per a advertir-vos del 
perill imminent que pa'.!sa vostre seguritat 
personal Degut a l'execrable i incompren
sible conducta envers la nostra pàtria ca
talana heu seguit d'una faisó que revolta 
iradament la nostra ànima. Si el nostre 
cor estés aixut de sentiments humanitaris 
ens haguérem pogut estaI viar aquest ar
ticle que, donada vostra llallera d'ésser, 
dubtem si en fare\: cas i estem segurs que 
IlO serà agraït. Mes tant-se· val. Que no es 
pugui dir jamai que malgrat no mereixer· 
ho hem deixat de tenir un gest de cava
llers pels traidors de Catalunya. 

Escolteu, doncs. 
L'Estat Català amb una activitat prodi

giosa ha estès per tots els indrets de llostra 
terra la seva organització. Són a milers els 
bons fills qui sentint bategar el seu cor de 
patriotes, ¡¡'han inscrit. De la ciutat, de la 
vila, del poble, del logaret, del pla de la 
costa i de la muntanya, propietaris, hisen
dats, homes de carrero, artistes, obrns tots 
germanívolament barrejats, han demanat 
un lloc d'honor en l'exèrcit lliberador. 

Ultimament se'ns ha donat un felicíssim 
pla econòmic per 1.\ sufragar les enormes 
despeses que ha de reportar la cruenta 
lluita per assolir l'anhelada independència, 
tot fa preveure, doncs, que molt més aviat 
del que tots havíem previst, l'alçament de 
Catalunya serà un fet, que sa gloriosa se· 
nyera onejarà en la casa de tots sos fills 
anunciant un feliç assoliment de sa ben 
guanyada sobirania. 

Solament hi ha un punt negre en el 
nostre optimisme. Ulla onada d'amargor 
ha envaït nostre cor sadoU d'alegria j d'en· 
tusiasme. El punt negre sou vosaltres: SOll 

vosaltres els ' q ui ens enteleu nostra alegria. 
No perquè ens feu por, no perquè ens po
gueu amb el vostre espionatge desbaratar 
llostres plans, sinó perquè encara que in
dignes, sou fills de la mateixa Mare. sou 
germans nostres i mal que no volguem, 
sentint-bo molt, amb una dolor que ja ara 
ens rosega les entranyes, vos haurem de 
suprimir. La suprema sulut de la Pàtria 
ens ho exigirà fatalment i an aquesta fata · 
litat serà impossible sostraure ·se'n. 

U n camí sols hi ha per a esca par al 
vostre fatal sacrifici. Rectifiqueu vostra 
conducta. Arrepentiu·vos. Que aquest arre
pentiment sigui ben ostensible, que reves · 
teixi tots els caires d'una sinceritat ben 
tangible. Però feu-ho aviat, molt aviat. No 
vos refieu del temps. No vos refieu de la 
força que desviant la de l'objecte per al 
qual fou creada, vos ha emparat en els 
vostres actes vandàlics, en les vostres in
fàmies de baudoler. 

Vos bo diem als qui sou sos familiars. 
A vui encara hi sou a temps; demà segura
meut sera iard. Perquè som cristians, vos 
donem l'últim avis. 

L'amor a la pàtria natural, a la pàtria 
veritable, és un dels sentiments més arrelats 
al cM dels humans: Per la pàtria sacrifica 
l'home fins la seva vida i la vida dels .seus 
fills. L'amor i la Pàt/'ia, és senzillament su
blim. 

Es l'amor i la Pàtria veritable. i la Ph· 
lria naiural, ço que a la lla/'.fJa ,qovel'na el 
món. Totes les lÚ'unies han de te1lú' una fi; 
totf!S les reivindicacions arriben a consumar
se un dia (I altre, tard o deiorn i costi lo que 
cosli. 

Manel Folguera i Durall. 
(Ex·PresIdont de la e Unió Catalaulsta.) 

r·Mïñ;iï-;;-;~;;;;~~;;·-ï;;i;;;ií;;;-;;i;~ï-·¡ 
! .................................................................................................................................................................................. .. 

I 
Organitzatc; per L tE S TAT C _ TAL l, Unió Catalauista i 

federació Democràtica Nacionalista 

Dia 2 de Setembre a Montmeló del Vallés. 

Dies 8 i 9 de Setembre a Gandesa, Benissanet 

Mora la Nova. 

Dia 16 a Cardooa.-Conferencia 
Dia 23 a Cornellà. 

Dia 24 a Esparraguera. 

Dia 30 a Lleida. 

ORADORS: 

a Perpinyà. 

Víctor Solervicens, Cardona, 
Mora, Mercè Llangort, 

Riera i Puntí, 

Agustí Bergès, 

vart, Roig i Pruna, Duran 

Guino

i Albesa Manén, 

Danpúns, Grau i Ros, Salat, Montanpd, Lluis 
Escaler, Oller i Bertran i FRANCESC MAClA 

1 ...................................... 1 ......... . .. . .................... . ..................... .................................................................................................... ...... 



4 

CARNET QUINZENAL 

Als amlCS de Vilafranca 
Suara en les planes del vostre perz'òdic 

Item. trobat 1m artt'cle on ens jan retret 
d'ésser la nostra conducta z'rrespectuosa 
amb les demés branques del,zacz'onalz'sme 
català, l en veritat ellS dol encat'a més a 
nosaltres el desconúxement de l'actual 
posicz'ó dels diversos sectors que ma tit::e/t 
mL sol 1zacz'onalt'sme, perquè hom pugui 
escrt'ttre 1m artz'cle assenyat blasmant 
de la nostra actz'tud. 

No serem pas 1toSal/res els què posem 
obstacle al comú ascendent de qualsevol 
agrupament nacz'01zalz'sta, mentre els 
seus actes responguin al t'deal comú z' 
màxim: Catalu1tya. Per ta'nt poc tenim 
dubte de les declaracz'ons 1tacz'0Ilalz'stes 
d'uns i al/res, ací o allà, en tenz'm pro
vada la suficient bona je per cyeure-ltO 
Mes 110 serà pas at'xò cap obstacle perquè 
de casa '!Zostra pogttem posar ell i1tterdz't 
accions z' paraules, s t'ell d'u1zs, sieJZ d'uns 
altres. 

Una noble emulacz'ó, competència, serà 
per Catalunya, pels nostres ideals, el 
camí més segur per al recoblament pro
pt' z' d'az'xòs'uz desprenen allz'pollaments 
que mutuament devem jer-nos, 

En tots els 1zacionalt'stes que cOlzvz'vim 
al redós de l'idea d'Estat Català, Iti 
haurà una real diversitat de pelZSamellt 
ellsemS que ztn mutual respecte, perquè 
amb lma idea clara i defim'da 110 poden 
venz'r topaments, Nosaltres Item aixecat 
bandera en 1zom de l'z'ndepelzdè1tcia, pro
cura1lt donar U1za estructura externa, 
sens C01ttz'1zgttt, a aquest ideal. Per això 
convz'vz'm tots sense jretura de 'mesqui
nes l/ut'tes, perquè no n'ltem fet qüestz'ó 
c01zjessional- en sentit poHtt'c .. , 

Gent que provè de sectors nacionalistes 
dz'versos- Um'ó Federaciò-Democràtt'ca: 
pot ésser algú d'A cció Catala11a-ens aju· 
den en la tasca d'afermar aquests prmcz'
pis, puix solament demanem que l'home 
senti plenament un esperit català pro
cura/tl ellsems que els setts parizi:ttlars 
princz'pz's de política actuïn en zma o 
alira jorpa 1zaciOlzal, cosa necessàrz'a. 

Aquests princiPis amples que són ga
ra1ztia sujicz'e1tt de respecte als agrttpa
ments que vulgttúz convú"re amb nosal
tres, sembla que ho hal(,ria d'ésser tambe 
per Acció Catalana, més per ara 1Z0 hem 
entés el buit i la 11egativa. A z'xi en rea
litat queda jora de l'esfera de la llostra 
actuació que alhora serz'a la llur; això a 
vegades és jruz't de creure's amb sufi
cz'ent represel1tacz'ó 1zacz'olzal per rebutjar 
,ma idea que està fins en el seu prop'i 
Plagi, car 110 podem creure que hom 

pensz' que l'i,tdependèncz'a vinglti com l ·m 

present de noces. 
No voldríem col'leccz'o¡¿ar els mots 

despectt'us lle1lpats en mítings, cOltjerèlt
cz'es i sales de redaccz'ó perquè servirie1z 
de fet demostratz'u. Amb tot, 1tO cret'em 
que un nou nat amb posats de sujicz'ència 
de mestre primari ens pugui aal/zponar 
en se¡z#r vivament aquest t'deaI1zo!Jtre 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIIIII~ 

DI V I SA 

Als martres de 1714 

Al fossar de les Moreres 

no s' hi enterra cap traïdor, 

fins perdent nostres banderes 

serà l'urna de l'honor. 

111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIm 

de tota la vida i seu d'enpà de dos anys, 
Hem servat el mateú: lloc, verificant-se 
l'apropame1tt per part llur i, per tant, 
ens creiem amb dret a la criNca. 

Hem dit i repetim que no poscm ni 
posarem obstacles des dels rengles d'Es
tat Català, rengles de tots, a cap c1tobz'
líssz'ma» tasca de qualsevol agrupament, 
que, fi1zs e1t altres sitnacz'o1Zs, a partits 
reconeguts avut' com espanvols-par
le'm de la LUga-maz' vàrem negar -/z' 
el concurs en actes de catalanitat 

En quan a po que ens dz'ueu d'entrar a 
orejar sz'jos precis Accz'ó Catala1ta, és 
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u11a prèdica baldera. Estat Català, res
PÓ11 a un z'deal més amPle t', tan mateix, 
jora ficar l'olla gra11 dins de la xz'ca. 
Accz'ó Catalana, segons paraules del sett 
president En Bofill i Mates, vol te1úr 
representacz'ó política, vol é.,'ser un com
pltcat sistema políNc, en defi1zitiva 
una jorça, Ult sector; paraules qu.e ens 
donen la 1'aó en qualtjicar-la de capella, 
petita o gran. Nosaltres dz'em: cada 1t la 
seva capella, però un temple per tots. 
Ara establz'u comparances. 

L'z'1tgrès per altra part ell mz sector 
determt'1Zat com Accz'ó Càtalana, serz'a 
l'ingrès que ens demallave1t els seguz'dors 
de la Lliga, perquè Iti aportèssim 1m 
sentz't més radical. Per altra part cada 
u de nosaltres pertany a un lloc o altre 
z' és matèria personal seva el jer el que 
més U plagzti. Ara :que d't'ndect'ssios, 
desenga1Zyatsi desertors en tenim pocs. 

Demés hz' ¡ta gent que porten damunt 
el pès xaruc d'una educacz'ó rebuda, t'ert 
polítz'ca s'/ta jet célebre l'Escola de la 
Lltga que actuava a la plapa de la Cucu
rulla, escola on aprengueren les príme· 
res lletres molts dels actuals oficz'a1zts de 
nacz'01zalisme a Acct'ó Catalana. Aquesta 
escola es valz'a d'u1t sistema maquiavèlt'c 
que, per contagz', porten alguns ¡tOmes 
d'Ac~ió. La Jovenlut «La Fals. pot par
lar-vos de com La Veu de Cataluya 
parlútlt en 1tOm de Catalzmya es portava, 
nosaltres avui, desprês dels actes de. 
Lleida, us podríem parlar de com La 
Publicitat suprimez'x comunt'cats que 
e1mttvolen la glória ben guanyada seva. 

Prou per ara z' rebeu el1wstre salt"t 
per la jermança ae que esteu posseïts. 

A,'a aquesta plutocràcia que té per ins
truments ,'eis i emperador8, lleis i dogmes, 
jorça i poder, se troba quasi al damunt de 
la seva ascenció i malgrat que la té quasi tot 
subjecte la vida dels homes i la vida dels 
pobles, els homes i els pobles se rebelaran i 
destruiran per sempre més 1'acció de les 
opressions i faran que sia l' humanitat tota 
la que celebri diades uniuet'sals, dedicades a 
la joia de la vida; que només podran gau
dÚ'-les els organismes que posseeixen la 
plena llibertat, 

A la fórmula tal op,'essfó, que és la ca
racterística de la vida social dels nostres 
temps, hi succeÍ1'à l'el ectivitat de l'ideologia 
tot llibertat, que serà la fórmula social, que 
unirà els homes i a les societats que vindran, 

Doctor D, Martí i Julià. 

l'ota llibertat injustament reprimida i 
tota consciència op1'esa no seran altra cosa 
que llsvors de guerra i odi, 

Un poble oprés és un arsenal d'explosius 
col'locais al atzar i que a la primera avinen
tesa pot esclatar. 

D, Draghicesco. 
Sénador per la Bukovlne. 
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Vergonya eterna ... 
Vergonya eterna planarà sobre la Seu 

d'Urgell, que manté encara les escorrialles 
d'un feudalisme tenebrós. Els patriotes es
campadors de la bona doctrina foren re· 
butjats i escarnits; Catalunya fou despre
ciada pels seus fills mateixos. 

Ja ho sabeu, catalans, en la Seu d'Urgell 
es blasmà del nom de la Pàtria, i se li de· 
negà acolliment. Vergonya eterua per la 
ciutat indigna\... Meditem les fogates de 
la victòria nostra, qua haurem d'aixecar 
damunt dels encenalls corromputs dels po
bles renegats ... 

Seu d'Urgell està diutre el Catallluisme 
per dessota del primer esglaó; 110 em mou 
pas cap inquinllfòbia contra aquesta ciutat, 
però és la veritat absoluta que el català 
d'altres terres que trepitja per primera ve· 
gada els seus carrers li sembla trobar·se en 
un lloc totalment estrany i desconegut; la 
rutina més exagerada s'emmiralla en totes 
les seves coses, és la ciutat proto·tipus de 
l'espanyolieme esclavitzat; així mateix de
vien ésser els pobles de ?atalunya .. lla.vor~ 
del apojeo més florit de 1 espanyolitzaCIÓ, I 
podria ésser pf:lr la seva situació i condició 
un dels més ferms balnarts del nostre 
ideall 

Els pocs que cOllcebeixen 61 catalanisme 
-que per aquella gent és un bJOtament 
de «cebes» i de «caps calents»-el senten 
amb un marcadíssim interès particular i 
vauit0s, insinuat per algun cacic de la 
Lliga que se'Js ieia adietes ca la seva ma
nera" el catalanisme per a ells és una 
mena' de «negoci» cQm poden éseer-ho uns 
Aranzels qualsevols. 

'renen per diputa~ En _ Serradell, «al.
bista», que per obra I gr~clfl seva h~ S~pI
gut fàcilment ensenyoreJar·se del dIstrICte, 
com no ho ba sapigut fer tants anys de 
«fortes victòries» la Lliga. Del fet dels po 
lítics de Madrid d'enviar diputats manu
facturats allí, al fet dels polítics de Barce
lona, no hi ha gaire difer~ncja. Aquells 
grans èxits de la Lliga han sigut un munt 
de m .... per Catalunya, i ha sigut tan abun 
dant aquesta cexcel'lència, que arriba e~ 
moment que hauran d'empassar-se-la ells I 
la seva parentela. 

Lo que ha ocorregut en la Seu d'Urgell 
és inesborrable; aquesta ciutat esperonada 
per «antecedents» i «tutelars» tan honora· 
bles feia temps que demanava un batalló 
de s~ldats, no per. a prevenir.~e d' A~d el· 
Krim, sinó per tindre e la glorJOsa actItud, 
de proveir de mongetes «a los que son l~ 
salvaguardia de la .nación» (cau e~ vers I 
tot, upa I); i la prImera embranZIda del 
e favor dispensado» (ja em sento ja1-ru:co 
amb Ja (melOdiosa') fou elql1e un ofiCIal 
sabregés. a un pobre home, perquè. no's 
tragué la gorra al pas de ela bandera ~nma 
culada y purificada contin~amente. (llay 
que ver!) en els camps maur~t~ns; la .segona 
embranzida fou el que un oncIal bufetegés, 
al veí poble de Ballbé, a un hostaler, per
què en lloc de p~rtar.li el com~e r~du'it, 
com aquest volia, 11 portà massa Just 1 net, 
tal com havia de portar-lo; la tercera em
branzida fou el perquè uns home8, defen· 
sore del dret i de la justícia, volien parlar 
del deure i l'obligació a uns germans seus 
de raça, s'encaressin amb ~ns i els obli· 
gvessin baix pena de crazzla.-degueren 

sobreentendre aquella comarca amb la de 
'l'izzi Azza-de foragitar a clos intrusos en 
su jU1·isdiccióm •. l tal dit, tal fet: le" auto
ritats caponades de la Seu d'Urgell s'arre
glaren 11\ x.aq~eta i el bigoti a tall de 
«bizan·o» ... 1 dJgueren: «No permetem que 
feu cap tniting perquè tenim ordre d~ no 
donar autorització per a celebrar-lo ... Ja ho 
compendran .. , l és clar que ho compren
guerem nosllltres de que eren unA ColiA dp. 
prudents ... del primer a l'últi~, començsHt 
pels quins es deien ccatalamstes' (re~wJI) 
que no anaren ningú a rebre als patrIotes 
abnegats, «per no ésse:.- mal vistos (Ill»~, 
així es digué per UIl: Aquestes e!Dbranzl 
des que aniraIl succelIlt·se han sIgut cdu · 
ras pero gloriosas.; així ~aleix ho reconei 
xia deeprés per Iu cúltlma., el batlle de 
R. O. «Don Enrique de Llorens (Q. D. G )>> 
que es vanaglorHiva de l'èxit obtingut i 
sobre tot per la ecm'dial felicitación' que 
li tributaven els «apreta a córrer» (parau
les textuals d'un moro amic meu) i ell no 
hi veia de cap ull, pobr~tl, al pensar qu~ 
«mira contra el govern», I aquest en canvI 
tan esplènditl... ,. 

'fot això passà a la Seu d Urgell, cIUtat 
de Calalunya. Vergonya eterua planarà 
sobre d'ella per l'ultratge que ha i.nferit ~ 
la Pàtria, d'ell dependrà l'etern estlgmll, SI 

no hi són a temps per a esborrar lo ... En la 
nostm bandera, catalans, hi hil una ~Itra 
taca: itnporta, doncs, foragitar la ... ~I .h.a i 

d'ésser en la Seu d'Urgell el lloc Oil s IlllCIl: 
111 topada, allí serà... El míting s.al vat~a. 
ment sospès es farà ... pesi al qUI pesL .. 
Esperarem també l'ajut dels urgellencs de 
bona voluntat. 

Seu d'Urgell 

En tots els renaixements nacionals, en to
tes les campanyes de propaganda, 6n tots els 
movime,¡is de resistència exm'cits pels pobles 
que s'han trobat sota un jou m~s o menys 
opressor, s'han aixecat al costat ~ al ~avant 
i al darrera dels homes entusiastes ~ abne
gats, persones més o menys irlfluientes, més 
~ menys hom'ades, que d'un modo a a!trc 
han entorpit el treball de propaganda ~ di' 
,-egeneració, contr'ibuint així o a impedir el 
triomj o a retardar ne el mome~t. 

Són aqueixes rèmores, en pnmer lloc, els 
egoistes, que aparentant t~nà un entusia~
me plè de gene¡'osos senttm~n~s, al n~atetx 
temps que pro~uren consefu~r ~,nftuèncw pe~' 
a t1'eure'n profit quan locasw es presentt, 
s'oposen constantment a t~ta pm·aula. ~ acció 
que pugui torbar la plàctda tranqu~htat en 
que vi~en. Venen després .els apocats, aquells 
que desitjant amb la major bona fe la t'ege· 
ner~ció de la Pàtria, s'espanten de qualsevol 
p1'ocediment que'ls se»,!~la .un xic radical, 
millor dit, un xic pos"tttU, ~ tenen u~a g1'an 
por, que ells califiquen de prudèn.cta, a tot 
lo que siguin temperaments enè1'~tCS; sense 
considerar qne totes les causes Justes han 
tingut màrtirs, cada un dels quals ha con
quistat amb son comr;t0vedor exemple més 
prossèlits que cent apostols. 

ó 

ALS PATft·IOTES 

Per un assumpte d'jnter¿s pa

triotic, es convoca, als naciona

listes radicals . a la reunió que' s 

cel lebraní el vinent dissabte dia 

8, la la "J oventut Democràtka 

NacionaJista H
, St. Honorat, 7, 

pral., de 7 a 8 y 1/2 del vespre. 

SECCIO OFICIAL 

S !tan constitui"t els següents nuclis nacionalistes 
radicals: 

Sabadell: Centre Radical Català. 
Cornellà de Llob¡'egat: Joventut Nacionalista. 
Cardona: Casal Nacionalista. 
Lleida: AgrUl)aci6 cLos Eri8sons de Lleida • . 
Igualada: «Esquerra Catalana •. 
Aquests 'elements nacionalistes ¡'epublicans de 

Iqualada en8 ¡a/~ CO'lstar que politi.:a»lent seguiran 
les a8piracions del nucli de Ba¡·cI lona <E8querra 
Catalana., i pe,' ço q'¿e atany a l'acció patriòtica 
directa a l'Oficina ot~qanitzadora d'Estat Català. 

(Le8 associacions <Esquerra Catalana. i <As80-
ciació el' Esquerra Ce¡talana ja pertanyen al ¡ro'lt 
naciona!ista radical de ¡'Edat Català) 

Tots aquests nuclis tenll! demanat la celebraci6 
d'actes d'afirmaci6 rad , cal, qt¡e així qt¡e sía possible 
atendre per l'Oficina de Redacció i Propaganda es 
cdebrlTran. 

Resum d'agrupamentb nacionalistes radicals d'Es
tat Cutalà: 

Borges Blanques: Joventut Nacionalista. 
Lleida: Joventut Catalanista, 

» Los Eris80ns de Lleida. 
Barcelona: Casal Democràtic Nacionalista. 

JO'l'cntut Democràtica Nacionalista. 
Grup Cataíà cLa Barricada •. 
Rondes volants <E. C.I. 
La Tralla, setmana1"i. 
ESTAT CATAL A, publicació quinzenal. 

Sabadell: Centre Radical Català. 
Ven(lrell: Agn¿pació Democràtica Nacionali8ta. 

Baix Panadé!l, periòdic. 
Sant Just Desvern: cA.rrels de la Jet·ra., agrupació. 
Molins de Rei: Agrupació cBac de Roda •. 
Cornellà de Llobregat: Joventut Nacionalista. 
Sant Sadurni de Noia: Joventut Nacionalista. 
1.'Iualada: Esquerra Catalana. 
Cardona: Casal Nacionalista. 
Barcelona (Sant Martí): <Els Intra?lI(qents., ngru

paci6. 
Girona: Joventut Nacionalista Radical. 
Bareelona (Horta): cJoventut Republicana., a.gru· 

Antoni Su110 I pací6. 
President que fou de la .Unió Catlllanilta. -SJlsona: Joventut Sportiva c Catalunya •. 
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Vilanova i Geltrú: Buldró Democràtic Naciol.aliBta. 

Gr:uPB .Fortitut •. 
Mataró: CaBal Nacionalista. 
Barcelona (Poble Nou): Joventut Nacionalista 

.Icaria •. 
Icaria Nacionalista, pe· 

riòdic. 
Esparraguera: !lQ.rupació Radical Nac onali8ta (en 

constitució). 
La BiBbal: Agrupació Nacionalista Radical. 

CELEBRACIÓ D 'ACTES 

Han demanat l'organització d'actes de propagan
dct, els patrioteB de les següent. poblacions: 
~f Mora d'Ebre i Benissanet, Cardona, Cornella, 
Perpinya, Igttalada, Sant Feliu de Llobregat, Gi
"ona, Lleida, Ripoll, Bellve", Piera, Esparraguera. 

El passat dia 2, els companys de .La Barricada. 
celebm,'w una visita patriòtica als patriotes de Cor
nella de Llobregat. 

7ambé al matí tS celebrà, organitzat per aquesta 
entitat, d'acord amb l'oficina de l'Estat Català, WI 

acte de propa,e¡anda a Montmeló del Vallés. Hi par· 
laren els companys Latorre, Fernandez Vidal i Roi,e¡ 
i Pr/ma, que presidí l'acte. 

No combatim la pàtria en si mateixa. 
La pàtria perteneix més al proletariat que 
a les classes dominadores; lluitem contra 
les situacions creades en aquesta pàtria a 
favor d'aquestes classes. 

August Bebel. 

L'Oficina de Redacció Pro-

paganda de 

L'ESTAT CATALA 

té ja a disposició de les associa

cions i nuclis de patriotes les 

edicions del 

CATECISME 
DEL JOVE PATRIOTA 

(edició econòmica) 

MANUAL 
DEL LEGIONARI 

ES VENEN: 

C. D. N.-Sant Honorat, 7, pra1. 
Unió Catalanista. - Canuda, 1'4. 

L1ESTAT CATAL A 

L'ESTAT CATALA 
a les terres altes lleidatanes 

lmprf'8síons d'un viat,qe de propaganda 

Vàrem tomar contents i satisfets del 
nostre romiatge patriòtic per les terres al
tea lleidatanes, Malgrat haver fet el viatge 
amb rapidesa, doncs degut als nostres que
fers ineludibles sols podíem disposar de 
quatre dies (12, 13, 14 i 15 li'agost) i mal· 
grat haver realitzat l'excursió amb la mo
dèstia pròpia del nostre caràcter i de les 
entitats que representàvem, el pressupost 
fou crescudíssim, i es pogué realitzar mer
cès al noble deainterès d'un entranyable 
amic i company, que tenim la certesa que 
s'ofendria si ara estampessim aquí el seu 
cognom. Que la Pàtria li agraeixi, ja que 
no és ni el plÏmer ni el darrer sacrifici eco· 
nòmic que porta realitzat i realitzarà a fa
vor de la sauta causa nacionalista. 

La tònica del viatge esmentat, fet amb 
conjunt amb els senyors Cardona, Llan
gort, Pagés i Roig i Pruna, i en part amb 
els senyors Escaler i Sariol, fou d'una 

franca companyonia, ben pròpia d'uns ger· 
mans d'ideals, que des de la infantesa es 
coneixen i s'estimeu entranyablement. 

Per l'extensa ressenya inscrida en el 
nombre de La Tralla, corresponent al dia 
25 d'agost, ja s'enteraren els nostres corre
ligionaris de la importància dels actes pa
triòtics celebrats a Solsona, Pons Oliana, 
Organyà, àdhuc dels desagradables inci
dents promoguts a la Seu d'Urgell, per 
certs elements, manifestament hòstils a la 
terra que els tolera i pacientment els 
aguanta. 

La meva intenció avui no és altra qne 
escriure a faisó d'epíleg unes lleugeres im
pressions del viatge, doncs repassant el 
meu Carnet hi he llegit certes notes escri
tes amb nerviositl\t que evocarem avui, i 
evocarem amb fruició tota la vida. 

• * • 
La nota reconfortadora i verament op· 

timista l'han donada arreu les joventuts, 
posant· se des del primer moment al costat 
nostre, interessant· se vivament per l'orga
nització de l'Estat Català i pels intengè
rrims patricis dirigents, acapdellats tots pel 
nostre il'lustre amic Francesc Macia. 

Malgrat la política xorca i suicida de 
vells cacics, d'acord sovint amb els homes 

de la funestíssima Lliga Regionalista, la 
jovenalla lleidatana fastiguejada de tanta 
farsa i traidoria, ~mb les ales purissimes 
de la fe i abnegació, fa esforços sobrena
turals per a fugir del corrompllt i asfixÍli1lL 
prodrimener polític que l'envolta, i vol tre_ 
ballar amb dalit i coratge per la indepen
dència de la nació catalana. 

* • • 
Anant de poble en poble, sovint trobem 

Ull metge, sacerdot, apotecari, ferrer, fus
ter, barber, etc" que ens coneix dels pri
mers anys de la nostra joventut, i que 
junts havíem format part de l'«Aplec», 
«Montanyencs», «Catalunya i Avant», 
«Progrés», o altres entitats d:aquelles pri
meres èpoques catalanistes. 

En un poblet dels suara visitats, i des
prés de vint anys de no haver-nos vist ni 
comunicat, hi hem trobat a un bon amic 
nacionalista radical de tota la vida, que 
durant tot aquest temps ha viscut isolat i 
anant sempre cont1'a la corrent, La premsa 
verament nacionalista ha sigut la seva 
única companyia en aquest llarg captiveri 
sofert. 

Feia molts anys que no havia assistit a 
cap acte netament nacionalista. Per això 
aquest dia tingué una alegria tan immensa 
i seuse poguer contenir el plor, foll d'en
tusiasme i plorant com un nin, ellS dOllà 
coralment la destra primer, ens abraçà amb 
nirviositat després i sense poguer lligar 
ni una sola paraula, tal vegada evocà amb 
rapidesa aquells temps que, de nit, posa
ven Ics primeres corones an En Rafel de 
Cssflnova, xiulaven ministres espallyols en 
plena Rambla i auaven als Jocs FINals a 
lliurar veritables batalles amb la policia ..... 

I per uns instants oblidàrem els nostres 
abdòmens massa pronunciats, la seva cal
vície caricaturesca i aquests compromete
dors fils de plata que comencen a adornar 
amb escreix la nostra testa ... 

* * * 
Tot parlant en un altre poble d'aquesta 

odiosa tragèdia del Marroc, de sobte i bo·i 
trencant el general silenci, sentírem 8a:1-
glotar primer i plorar Amh abunnltncia 
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després a una pobra dOlltl que anav a 
endolada. 

~<\c\lbat l'acte, i amb els ulls ci:msate 

tant plorar, se'ns acostà la bona dona is 

adreçà unes paraules trèmoles pel dI' 

que sofreix, per la mort del fill idolatra! 

Ens felicità de tot cor per la nostra Il 

nt:ra de pensar, i ens digué que tan-de

que les nostres paraules fossin escoltadl 

doncs aixi s'evitaria que altres bons fills 

Catalunya deixessin inútilment els ossos ( 

les .terres africanes i a altres mares se'ls l 
Ilatzerés el cor per la pèrdua irreparabl 
del fill estimat. 

• • • 
Era un jorn xafogós d'agost. Malgrnt 

ésser dia feiner, i bo-i aprofitant unes po

ques hores que teníem per a descansar, 

una colla de bons companys ells portaren 

a veure les hermoses ofores de la riallera 

vila. Havíem passat trossos d'hortes eXll 

berants i ens apropàvem al remorós Segre 

Queia lentament la tarda, daurant amb els 

darrers raigs de sol l'històric castell de no
ble l1içaga. 

El Segre semblava talment un espill ge 
gantí, adornat per un gran marc d'espessa 
salzereda. 

Després d'haver perorat mitja hora e 
úbl ' . í d Ib- No gaire lluny de nosaltres una nois i 

p IC, no eus eIX e a nostra oca III u . 
I t d l b 

uns homes es banya veu al rIU en la més 
so mo e couso per a la po ra dona ell' _ . . 
d I d D 

. dolça plaCIdesa. S'oïen al lluny cants I na · 
o a a. urant uns segons encalxàren' 1I f . 

. . es ememnes. 
plens de gran emocIó 1 ens despedírem L . d . I I dl' fi 

, a camIDa a I a ca or e Jorn que -
d ella. Molts dels que presenciareu l'escellA h' d 1 I I 
, . 1 I nava ens aVIa asse egat a go a. sense 

s eIxugaren e s u ls... . . 
saber·ho nosaltres els bons amlCI; de la VIla 

* * • 
lleidatana ens havien portat en un recó, 

on l'aigua del riu és neta, pura i cristal· 

lina. El got eixia de l'aigua completameJlt 
A l'acabar de parlar en un altre poble, i ;.elat. I un darrera l'altre, tots els presents, 

mentre el xòfer preparnva l'auto que ens flàrem fer honor a la fresquíssima aiguo 
tenia de tl'ilsladar amb rapidesa a un poble lel Segre ... 

llunyà per a celebrar-hi un altre míting, i Malgrat l'hora i el lloc, que sols con vi-

mentre la jovellalla enardida per les pa lava a bells somnis d'amor i poesia, l'ami 

raules dels oradors ens .felicitava amb pa · al conversa va recaure a parlar de poli

raules enceses del més pur patriotisme, tot ca xorca i menuda. I bo-i detallant cotit

d'una se'ns acostà un vellet de més de vui- lcions d'actes i de vots, un company va 

tanta anys, de . rostre enllegrit pel trebAll ¡r·nos: ,Relativament en pocs anys la fa 

del camp, però de mirada dolça i serena, i rllia A. s'ha gastat en eleccions més dt. 
allargant nos unes ICans nervudes i ' fortcs tJscents cinquanta mil duros.:> 

amb paraula segura i enèrgica ens digué: (vàrem objectar nosaltres: «Si lo que 

«Per fi trobo uns catalans que pensen com s'1\n gastat inútilment en eleccions totes 

jo. Heu de sabel' que jo fa molts anys que lesfamiJies A. de Catalun. a, ell Aquest3 
sóc separatista, doncs estic convençut que 

l'Estat espanyol dE.l Qones en bone6 no'ns 

donarà res. Sóc vell, però podeu COUl ptar 

amb mi pel dia que us decidiu a fer un 
va i·totl» 

La impressió que varen produir-nos les 

paraules del bon vellet lleidatà va ésser 
enorme. 

Aquell simpàtic pagès colrat pel sol 

abrusador de tota una vida de treball hor.· 

fil t, tal vegada no so p ui llegir lli escriure. 

Indubtablement desconeix la nostra histò

ria nacional. Desconeix igualment els fo

naments indestructibles on descansen les 

nostres idees nacionalistes. I malgrat tot, 

ell és un ferm separatista. I no té d'estra

nya1'-nos gens ni mica. Les paraules cor

prenedores del vell lleidatà són la veu 

ingènua de la raça catalana lliure de per

judicis i de malvats egoismes polítics. Són 

la raó i la lògica, enfront de la farsa i la 
mentidal 

joventut DemonòU[a na[ionalilfa 
Sant Honorat, 7, prat. 

Dissabte dia 15 de Setembre 

a dos quarts de 10 del vespre 

ACTe PAT~IOTIC 
en commemoració del 

lt de Setembre de 1714 

ORADORS: 

Oller i Bertrant, Escaler, 

Solervicens, Latorre, Cardona, 

L1angort, Salat 
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darrers vint i cinc anys, s'hagués empleat 

en fundar escoles verament catalanes ell 

totes les comarques, altra seria avui la sort 

de la nació catalana». 

I ens replicà uu jove alt i escardaleJlc, 

qui durallt tota l'excursió apelles havia 

pronunciat deu para.ules: ,Dispensi, no 

opino com vostè. Jo estic convençut que si 

la meitat de lo gastat en elecciolls s'ha

gués invertit c:n material escolar, i l'altre 

meitat en mat.erial de guerra, rtltre seria el 

preStlllt de la nostra idolatrada Catalunyal) 

No cal dir que un assentiment general 

de tots els presents va coronar el just co

mentari del simpàtic nacionalista de Iu 
bella vila !leidatanB. 

Eis morts s'aixequen de les tombes i ve
nen des les tràgiques altures de Bomy, de 
Gravelolte, de Saint-Privat .. Amb venera
ció els acollim perquè defensaren la ciutat 
i la seva memQria fa que Metz, no siga 
menyspreada. Aquell dolorós exèrcit s' ha 
convertit en centenars de flames ardellts 
que encendran l'esperit de la Pàtria. 

Maurice Barrés. 

Els fets de Màlaga 
AI marge de la guerra espanyola al Ma 

rroc, s'han prodult els fets de Mà.lAga. Bona 

part de les tropes disposades a embarcar 

cap a Melilla s'ha insubordinat. Ha corre

gut la sang, i quan escrivim aquestes ral

lles s'estan instruint sumàries de les quals 

en sortiran segurament penes severes. 

Des del 1909 Flnçà, Catalunya està fixada 

sobre l'aventura del Marroc. Han calgut 

catorze anys, la desfeta del juliol de 1921 i 
la desastrosa campanya que l'ha seguit, 

per a que l'opinió espanyola s'adongués de 

que aquesta guerra és una aventura exe

crable. Catorze anys després, una sedició 

de soldats espanyols respon a la protesta 

civil de Barcelona de l'any 1909-la qual 

cal no confondre amb e)s lamentables fets 

vers els quals els agents provocadors la de· 

rivaren. 
Llavors, aquella protesta fou desvirtuada 

prop dels espanyols titllant· la de sepllra

tista. No ho era; però avui ho seria. No 

pretenem convèncer els espanyols, però cal 

preguntar. los, avui que comencen a veure 

amb repugnància l'aventura del Marroc i 

que molts estan espiritualment al costat 

dels sediciosos de Màlaga, si no serien se

paratistes si fossin catalans, fills d'un pob~e 



oprès obligat a guerrejar contra els rifenys 
als quals es preten oprimir. 

Nosaltres som separatistes perquè som 
catalans i ens sentim opresos. Contra nos
altres es dicten lleis com la de Jurisdic
cions, i contra els nostres sentiments i la 
nostra llibertat actua l'animositat del po· 
der central. Però nosaltres hem de mante
nir, com l'espanyol més identificat amb la 
història del seu país, els desgoverus que 
se'ns imposen . CÒm no hauríem d'ésser sa
orificats, si bo són els espanyols mateixos? 

La j:!uerra del Marroc és una guerra d'Es · 
panya. Seria per a nosaltres, catalans, una 
guerra absolutament estranya si, per la 
nostra lamentable condició de súbdits es
panyols, no haguessim de pendre·hi una 
part activa. Catalunya ha de donar la sang 
dels seus fills i els seus diners per una 
aventura repugnant i tràgica. Està en l'à
nim de tots que la guerra del Marroc no se 
sosté per cap finalitat humana. Coneixem 
massa bé el grau de civilitat de l'Estat co· 
lonitzador per a creure en una obra civilit
zadora. Tots els catalans sabem que la gue
rra del Marroc se sosté per motivar un 
pressupost de guerra incompatible amb els 
recursos econòmics de l'Estat, per .mesqui
nes combinacions financieree i molt princi
palment per un caprici del rei d'Espanya 

Hi ha guerra per anys, i no hi ha benes~ 
tar possible per als catalans mentre siguin 
súbdits espanyols, com no n'hi ha per als 
espanyols mateixos . El nostre separatisme 
és nó ja lògic solament com ideal naciona
lista sinó que és també una aspiració legí
tima per a I\bandonar la putrefacció que 
eus volta. 

A vui, com a súbdits espanyols, no po· 
dem fer sinó compadir els pobres soldats 

'L'Estat Català 
Publicació quinz nal 

ubscripció a Catalunya 

3 p ssetes s mestr 

S'admeten donatius per a 

estendre nombres francs 

Propagueu-lo! 
, , 

LA TRALLA 
Setmanari de propaganda naEloDallsta 

, 
ESTAT CATALA 
Pub 11 utl ó d 'orgaDltmló n BEI on a lis t a 

¡ 
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~Orl! del fona del cotxe, lIorgí una veu baixa 
q¡jlclamava: 

'o, aenyor, 8ÓC un ferit greu. 
~ més que un home uu adolescent.. Tenia els 

ul09col, que per l'extrema del ilitat semblaven 
agrosaoa i restava pàlld, amb aquella grogor de 
l ,ersones que han perdut molta sang. 

Ohl Que elltic cansatl 
entre el pujaven per l'escala anava agafat amb 

Illuea m~ns a la cami11a. Va incorporar-se un 
,i. mirà ela prats verds, el boaquet proper a 
)ritzó abrasat de raiga de sol. Va mirar peno· 
pent, com un adéua-iau. Així va trob&r·se din
la caS8" . 

: aquí comen ça la hilltbria de G8ató SsgJiae. 
la història bumil i una història trista. Pe~b éa 
,e en el món hi ha hiatòries que no lIón trlate.? 
Jo ua la contaré dia per dia, talment l'hem vis
Ida i de la mateixa manera en que es gravà en 
, meu record. 

que s'han revoltat a Màlaga, per als quals • * • 
s'anuncia que no hi haurà. clemència; men
tre a Madrid es parla de responsabilitats 
pel desastre de 1921 i es passegen els res
ponsables i s'evaJeixen miraculosament al · 
guns quefes empresonats a Melilla. 

Barcelona, agost de 1923. 

, Així que va respirar una gota de cloroform, 8e· 
lile, caigué en un somni veí de la mort. 
-Anem depressa-dlgué el metge 08cial-

quest pobret se'ns quedarà damunt la taula. 
Després ha mogut el cap I ha afegit: 
- Dall genoHlI, dall genonlll Quin beH pervindrel 

Pesa molt l'experiència i és certament dolorólI 
l'haver de tenir membria per a discórrer sobre el 
futur. 

Els ca8ce de l'artefacte feren una munió de peti
tes ferides en les seves camell. Però per aquestell 

Un proletariat que renunciï a defendre petitell ferides hi e~t.ren grane calamita~i I els ge· 
l'independència nacional i amb ella la lli nolis lIón uns prOd)gl~ de mantell compl~cacion~". 
bertat del seu propi de doblam ent no !in El caporal Segllee la resta elltlr~t allht. Resplla 
drà jamai la vieroria necessària per ende fadigollament I a batzegades. Gualla al eeu ~edós 
rrocar el capitalisme i quan hag i accepta i no sembla pas que's decideixi a viure Gualta el 
el jou de l'invasor, amb el jou del capital frasc delserum, lell sgulies, les petltell ampoHell 
damun~ el seu cap,' ja no sentirà jamai l, i tot ço que lI'ha necessitat per a reanimar el se~ 
neces dat el' alçar el front . cor que Oleilava penosament i aembl. dellplaure.~J. 

Jean Jaurél Té sed voldria beure i no se li permet, voldna 

La vida d ls màrtirs 
1914-1916 

EL SACRIFICI 
per 

Georges Duhamel 

Havieu fet obrir totell les finestres . Ela erits 
po.lien veure des deIa seus llita I a través le les 
ondes movibles de la calor, les alturell de B¡rTU i 
de Nogent-I' Albesse, les torres de la catedr~, all
seguda com un lleó agonitzant, al centre de) Im
pia explanada de Reilli8 . 

AI Huny lell ratlJeb ollcilanls de les triDfjres. 
De tant en tant a'eregia en mig de la cal~ai de 
la Immòbil Hunyania, una recta columna de fum 
i poc desprél eDil arribava l'expl08l1ió, COlO per
duda, pota er tomerou de trencar ellliJenci a~ul!t , 

Era un dia xafogólI del mee d'agost, Ut dia 
d'aquesta que la Naturalesa amb menysp18t dei
xava sentir mél dolorosa la cruesa de la j~rra i 
en que la bellesa del cel va en dellacord alXl) l'en
gnnia de lea ànimel. 

Havíem acabat el nOlltre servei matinal quan 
en una escala exterior ell parà un automòbil. 

Un crit trencà ellllleDci: 
- Metge de goè.rdial 
Baixàrem lell escalel. El mecè.nic eoJXençè. a 

detalJar-me. 
-Hi ha trel ferita Heua, i hi ha també altres 

ferita greulI. 
Obriren lea portes darrerell del cotxe. A 'ln cos

tat romanien endormlacats tres soldats. 4. l'altre 
ee veien lea camll1ea i elll peulI que e~ien delll 
homei que eltaven ext8eol. 

dormir'i la 1I0n fuig deia que mée la neceslliten i 
voldria, potller, morir i nosaltres no volem. 

Retorna llavors a la seva imaginació la darrera 
escena. Era la nit i feia la centene:!a en lell pri
meres files de soldats. 

Prop d en el pas elltret, curullat de llaca plens 
de terra. El crepuscle sorgia poc a poc i aixecava . 
elll vell de la nit fOllca ... 

LlaVOri! ell aorti a rellpirar un xic d'aire frel c I 
a mirar el cel dea del fonll de la trinxera. Tot era 
silenciós i tot era dolç. Algn no obstant vetllava i 
espiava la Borda remor dels ¡feus passos. Una mà 
invillible llençà una bomba. Va volguer tornar en
rera i no pogué. Una detonació trepidà per l'aire 
i lell lleves camee foren ellqueixadell, com l'aire 
pur com el bell silenci del matí elltiva\. 

, (Seguira) 
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