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Pòrtic 

ESTAT CATAlA, publicació, és el prjmer 
pas que's dona vers Ja via triomfadora. A J corner.
çaT, del pórtic estant, enviem el nostre fraternal 
salut als patriotes. . 

Joventut de BaTcdona! Joventuts del camp; 
del Pla de llejda, de l'Empvidà. joventuts totes de 
Catalunya! La p'ltrja us demana Ja vostra voluntat! 
PeT Ja PàtTia el vostre entusiasme. Per Ja Pàtria 
djscipJinats com un sol home! 

Pels futurs Jegion~rjs de l'eterna Catalunya. 
Salut! 

L'Oficina de Redacció .............................................. 
Joves de Catalunya 

AI apareixer el primer llombre 
d'ESTAT CATALA, jo vui adre
Çar-vos unes paraules C:1 les que )¡¡ 
traspuï tota la meva fen'or naciona
lista radical. 

Estat Català! Dus mots que són 
la concreció de la nostra tasca. ])0;5 
I~ ots que enclouen la més alta sig
nIficació de) nostre ideal. Dos 1110: ,', 

en els que hi va compresa tota h 
tra i:icendència del nostre esr orç en
v~rs l'assoliment de l'independèn
CIa de la Catalunya dels nostres 
sOnJnis i de les nostres amors. 

Jo tinc una gran confi<1.1\ça en vO:,
alt,res. joves de la nostr<~ terra, que 
deIxeu el camí de la lluita sembrat 
d'entusiasmes i encatifat cl'espe"
rancês. Sou la energia que creix. 
S~:nl la aCtalunya que puja. Jo sé 
ellr-vos que 110 vui adonar-me dels 
111 eus cabell s hlancs i - que servo 
l';lnima jo\"e pensant amb vosaltres 

i pl'n '>ant amb Catalunya" Altres 
\ ells, altres homes. per a mi vene
rables. tenen també l'inima iove i 
esperen amb àni:i"a els fruits de la 
\'ostra actuac ió, 

l '!lO em dirigeixo :-.olament ab 

Sant Honorat, 7, pral. 

joves residents a Catalunya, siu(; 
als que es troben a fóra d'ella, i qu€: 
conÚnuament estan rebent d'aprop 
els se us batecs, enfortint Ja seva 0::-
g-anització, tot esperant que en el 
rellotge cie la pàtria nostra hi sonin 
les batallacles supremes de la su
prema llibertat. 

llores són aquestes de prova i ho 
han d'ésser potser més les que viJl
dran, No hi ha d'haver el més petIt 
defalh11ent. No hi ha d'haver l'i 
més insignificant \'acil-lació. Ç]uan, 
des])l és d'un període de preparacii, 
i organització, anem a implanta,' 
l'Estat Català, els homes de més r~'
presentació seran els de maior re..,· 
pOl1sahilitat. .:-Jo ha d'ésser cow 
fins ara. que només ha sigut sacri·" 
ficat el lluitador anònim, el darrer 
c iutadà. 

Jo no sé com serà ¡'ardor de 1..1 
lluita, quan arr'ibi el moment. Tu 
sols sé que cada u haurà d'estar 
al lloc que li pertanyi. disposant-.-e 
a tots els sacrificis , Si algú cau. qUè 
sigui ahraçat a la nostra enseny<',. 
q11e haurà de lluir l'estrella solità· 
ria, signe de ll ibertat i d'indepel:
dència. 

Cal que us prepareu per a ésser 
dignes de l'exèrcit Iliherador de 
Catalunya. l ho sereu, de dignes, 
perq uè al costat de l'enfortiment fí-



2-L'ESTAT CATALA 

sic, hi haurà la força cI'un ideal. Un 
exèrcit que lluita per la seva lliber
tat sempre ha de vèncer enfront 
d'un altre que només pot fer -ho per 
l'opresió i per la tirania. El os 
d' Irlanda és prou eloqüent. Angla
terra, lluitant contra les nacion s 
més poderoses, arriba a ésser sobi· 
rana del món i, en canvi, té de ce
dir clavant clel petit poble ir1andés, 
perquè lluita per un icleal de lliber
tat. 

Joves ci e la nos tra terra! Toves 
que viviu a fóra cI'ella amb l'ànim ,t 
g'onAada de novelles inquietuds i cie 
dalits cie cleslliurança! J o us sa ludo 
('oralment i us crido a l'organitza
ció per a quan la lluita arribi. Que 
el meu toc cie clarí no us trobi en
dormi scats. Si algun ho està, qne 
es treg-ui la son de damunt i que 
es reclre~si amb tota la vigor clel., 
:-;e l1 S anys. Catalunya ho espera. 

FRANCESC MAClA 

• •• •• •• •• •• •• •• • ••• 
No hi ha pas altre camí! La gent 

no creu més que als que donen l'e
xemple i tenen la força de sacrifi
car-se. Que un sol de nosaltres 
s'atreveixi anar al "més enllà" i ia 
ho veuràs. 

Elies, en "Més enllà de les for

ces" de Bjornstjerne Bjornson. 

••••••••••••••••••• 

La guerra per força 
Es una cosa assats demos trada 

que no sempre el tenir raó serveix 
per a convéncer al qui detenta la 
Llibertat i la Ju stícia. No havem
hi un tribunal internacional que 
jutgi i falli els plets entre les na .. 
cions, els pobles es veuen obligats 
a posseir un in strument de for<:a 
per a fer imperar la raó. A ixò en 
teoria. 

Però la pràcti.cfL és un a altra. E: 
medi de coacclO rep resen tat per 
l'exèrcit, resulta que pot ésser l'in s .. 
trument no del que fa efectiva la 
raó, sinó del qui imposa i manté 
una ignomínia. ' 

La raó és moltes vegades vençu
cia per la força. Mes, tot i recu
neixent aquest fet, això no s ignifica 
que pel s homes honrats i pel s po
bles idealistes, s'accepti aquest fet 
com a principi de clret i de !lloral. 

Els homes que senten la necessi
t.a de que imperi la Justícia, s i les 
raon s no valen, ni per res servei 
xen, tenen el deure d'utilitzar 

• aquell s mit.jan s d'acció que facin 
prevalèixer les idees pu res. 

Si aquest desig de puresa no ha·· 
gués animat 'als homes, la força 
fora avui la única valor cIel món. La 
redempció dels esclaus, les Iluit('s 
per la millora socia l, la llibertat de 
pensar, l'exi stència de les arts i de 
les ciències, res fora ~)oss ible sens 
l'imperatiu ci e conscièilcia que im 
pulsa naturalment els homes a b 
Llibertat i a la Ju stíc ia. 

Els homes, per les seves afinitats, 
pel seu voler, o perquè així la natu
ralesa ho imposa, viuen en col-Iec:i
vitats específiques, formant les ra 
ces o pobles. 

Hi han al món una pila de rac",:; 
o pobles dominadors que tenen en 
explotació o en subjecció altres ra
ces i pobles. 

Si a aquests pobles dominats ;<1 
raó no els se rveix per a deslliurar
sc, tenen l'obligació moral de fer 
els possibles per a aconseguir la 
seva llibertat, utilitzant els medi .'
que el millor èxit els acon selli. La 
raó no essent ate~a, cal fer actua~ 
la força. 

Tal és el cas de Catalunya. L a 
nació catalnaa és un poble so tmès 
contra la seva voluntat. Vençut en 
17 14, per la força del s exèrcits e~
panyol i francès, ' deixà d'exi stir com 
Estat. Fa més de cinquanta anys 
que reclama al dominador la lliber· 
tat de constituir-se en Estat. Però 
els governs el' Espanya, tan si ~.:;
colten com no, segueixen mantenint 
a Catalunya esclava. 

Per a deslliurar Catalunya, l e~ 
raons no servint de res, s'ha de 
crear un ex;èrcit. Aq uesta deter
minació és obligada i necessàrh. 
Es d'obligació perquè consentir, 
per tem or cie no u til izar la força, que 
Catalunya no fos lliure del s seus 
destins, equivald ria a acceptar la 
condició d'esclau que pateixen avui 
els catalans. Es de necessitat pel
què Espanya no ha concedit mai ; 
ni un a sola vegada, la llibertat als 
pobles que han estat so ts el seu 
domini. En canvi , la contrària s i 
que ha passa t.: pohles lliures que 
confederats amb Espanya vivien 
se'l s ha robat vio lentment la lliber
tat, com a Catalunya, per exem
ple. 

Espanya ha sigut sorda a les sú
pliques del s Països Baixos i cl'It:.
lia, Espanya no concedí ni a una 
sola de les repúbliques americanes 
l'autonom ia que reclamaven, Por
tugal hagué ' de se parar-se. No hi 

ha no hi ha hagut en tot el món 
UI1' poble més enemic de la lliber1.at 
dels pobles que Espanya. 

atalans que t eni en alguna C? ~ 
perilnça amb els governs cie Madr.ü 
o amb e:-;panyolistes de Catalun ya, 
els que no l'han perduda est.an arra1l 
de la desesperació. 

No hi haurà altre remei, malgrat 
e I fi n os tres sen ti m en ts pacifi stc" , 
mal ~r~ t el desig d:una, resolucl0 
armOl1lca, malgrat I exces de sen
tit juríd ic que, caract.er itz~ ~I pohle 
català a traves de la hI stona 1\0 

hi haurà altra sol ució que resoldre 
el nostre plet amb aq uesta faisó. 

Sigui quin 'sigui el resu ltat a ~lu (: 
ens porti el nou estat de conSClen
cia qu e s'ha creat en el pobl e cala
là, sigui quina sigui la sor t de 1' ~('
ció que s'ha d'empendre, que 11111-
gú culpi al nostre poble del {et de 
pcn dre les armes. 

Es l' enemi c mateix que ens obli
ga; és la història d'Espanya que 
ens diu que la llibertat de llurs O ,
bles opresos es con segueix única
ment per la violència; és la sOl'cle
ra, 'la negativa contínu:]., el mal vo .. 
ler, l'esperit dominadoc, en fi, dels 
espanyols que els priva de conce
bir el món d'altra manera que C01l1 
un conjunt cie poble dominadors i 
pobles dominats. 

E l concepte de Llibertat i cie Tw;
tícia per tots els pobles cie la terra, 
que és en la ment i en la volun tat 
dels catalans, no existe ix entre ell:' 
espanyols. 

Pobles lliu res de la ter ra! Un po
hl e op rès cla\1la per la seva l1 ibu· 
tat. A t.ots els que, en les hores td..
giq ues de la guerra qu e s'aprOll<1, 
donguin a Catalunya l'ajut o la 
simpat.ia, a tots vosaltres i salut! 

.................. ~ 
Nacionalitat per la cuJtura? .. , No 

hi ha cultura possible on no hi ha 
valor, ni esperit de sacrifici! 

HARALD NIELSEN 

•••••••••••••••••• •• 
Les rutes inexorables 

Fa trent.a anys que el Catalani.¡
me començà la seva bata lla cies cie 
la plaça pública; encarrilant el sen
timent patriòt.i c tot just incipient, 
vers les lluites polítiques ; que cris
tal1itzaren en un moviment polítil' 
nacionali sta evol utiu. 

_'\111h aques ts trent.a ,1ny ::; s' ha rc-



correg-ut tota la ¡;ahlma de les ac
tuacions cordials i efusives i a I" 
fi els fets han vin¡;ut a donar la 
raó al nucli radical d~1 Catalanis
me; vinculat en les modestes, pero 
pures actuacions dels homes qn~ 
alçaven la bandera cie la Unió Ca
talanista, C0111 el símbol veritab 'e 
de les nostres reiyindicacions pa
triòtiques. 

El Nacionalismc Cata'là ha sc
Ruit tot un extens camí, peticiona
ri, envers l'Estat, i l'inutilitat, ha 
-¡eg-enat -empre totes aquestes ac
tuacions conc i I iadores. 

El més esforçat optimista serà 
convençu t, si es pren la molèstia 
cie clonar una ullada. damunt les es
tepes espanyoles, quan u na qües
tió catalana' 'hi debateix. 

N o reincidim en acp,est aspede, 
perquè quasi la totalitfit dels nacio
nalistes catalans, hi estan d'.acore! . 

Es per això que creiem que de
Vem cone!icionar la nostra tàcti:a 
cie comhat. inclús dintre aquest 
élcondicionament preveure la diver
sitat de formes. 

Estem d'acord en rer.onèixer q de 
~ón les circumstà1lcies en que Ll 
lluita es desenrotlli, le~ que impo
saran aI.,; patriotes ca~<.:lans la se
va tàctica a se¡;uir. 

.Però també· creiem que, preci<;a
l'nent per aquest motiu, no podcm 
defugir, ni no condici(,nar un d'a
quells aspectes de lluita; que inte
g-ren, inexorablement. les rutes a!h
beradores dels pobles. 

Perquè no podem preparar-nos a 
les possibles incidències? Es que elS 
patriotes catalans es perarem qLt~: 
se'ns dongui la batalla, amb ~e5 
mans a la butxaca? 

Aquesta és la raó que aprecie'!, 
pràctica i immediata per a anar a la 
Constitució de l'Estat Ca talà. 

Vindria a càrrec de l'Estat Ca
talà l'organització nacional so1:s 
aquest aspecte. 

Cal tenir present que si una tas-o 
ca nacionalitzadora requereix la se
Va pre¡Jaració, també una organit-
7.aciò vol aquell marge de temps 
neccssari. 

El Nacionalisme Català va a em
pendre la caminada més difícil, el 
camí més abrupte. 

.Ta s'ha tancat el període d'infan
tament, avui el nostre Nacionali !;
me, vul¡;ues o no, restà encarat a 
la dura prova. Trenta any's cie ci'
putats, Jocs Florals; trenta any::: 
de política corruptora de l'iclea pu
ra de nostra reivindicació. Però la 
raça persisteix en sa essencial ita t 
nacional. Tota la Pàtria viu l'espe
rança del més enllà. El seu clret a 
la vida plena i lliure és inesborr::t-

hle. $i la desnacionalització no l'hé. 
morta, poc podran les .cohi,bicions 
de tota mena. La seva Vida es eter
na' viurà malgrat tot, com viuen 
i e~isteixen les seves muntanyes i 
els seus rius. 

Tot ço altre que és imposició, co
hibició' no és res, perquè va contret 
natura. 

Cal fermesa, cal esperança ina:'1-
hable. 

Els patriotes catalans deuen pen · 
sar que fins ara, la responsabilit,ll 
i la sort de la nostra causa, esta ven 
en mans d'una gent que feia cie par
lamentaris nacionalistes. 

Ara els patriotes catalans deuen 
pensar que tenen a les seves mans 
aquesta responsabilitat. . . 

l sentint aquesta responsabIlitat 
é~ com els patriotes catalans tenen 
d'anar a l'organització nacional. 

La sort de la Pàtria està en calla 
un de nosaltres. 

Cal reAexionar perquè som al Cll-
ll1ençament de la ba,talla. . , 

Catalunya no sera una excepcw 
ell el plet clel seu alliberament. TCj

tes les reivindicacions alliherado
res han ting-ut de passar per aque;¡t 
camí inevitable i necessari. 

•• •• •• •• •• •• •• • •••• 

LA TRALLA 
~ ~elmanarf de propaganda nat;onallsfa ~ 

••••••••••••••••••• 
Envers l'Estat Català 

L'Imperialisme, o sia el siste1tla 
rI'eixamplar el terrer nacional. ~n;b 
el domini cie pobles de condlClon,> 
ètniques ci iferentes a les pròpies, és 
l'origen de les convulsions q~le 
masas sovint soquetregen la Hum<t
nitat. Si totes les nacions. gran~ ; 
petites, portessin al cor l'humani .. 
tarisme de que fan gala, respecta
rien la vida i la lliure expansió de 
les col-lectivitats de característiquès 
diferentes, i al respectar l'obra de 
Ja naturalesa i cJels ·eg-Ies. evita
rien les idealitats de redtmpció, ' cl1¡ e 
nece sariament neixen en les na
cions subjectes a esclavatge. sem
pre despòtic, encara que s'orname1l 
ti amb llaços d'amor i amb totes 
les temptacions del benestar mate
rial. 

L'ESTAT CATALA-j 

r. dis sortadament, avui encara, 
no és la corrent cie llibertat nacio
nal la que predomina en les altcs 
esferes dels grans estats, doncs la 
teoria wilsoniana de l':mto-determ i -
nació i el respecte a les varietats 
ètniques, foren focs-follets per a 
l'enlluernament dels !),)bles, car si 
és veritat que com a conseqüència 
de la darrera guerra han assolit sa 
independència un bOll nombre de 
nacionalitat ·, escuses de necessitats 
econòmiques i cie defei1ses fronte
r~res han trossejat molts poble:-, 
oembrar.t en aquests nuclis irre
clempts la lIevor de futures ¡;ue
rres. 

Aquestes consideracions de sen
tit comú, haurien d'ésser compre
!>eR per tots els esperits altruistes, 
que en lloc de pensar en l'utòpia 
d'una pàtria universal, que seria el 
cementiri previst per En Bakounl
ne. haurien de confiar en una ¡;er
manor de tota la Humanitat a ba.,;': 
del respecte a la vida i al lliure al
bir de tots els agrupaments hu
mans lligats pels Caràcters etno¡;rà
fics que naturalment els uneixen i 
que els separen dels ,Iemés, per a 
que amb la inc mmensurable V~l
rieLat 4ue presenten, sia més p~r
fecte el progrés que neixi del COIl

junt de les activitats de tots. 
El Nacionalisme, en son verila .. 

ble sentit (i 110 s'oblidi que és une 
paraula que molt sovint s'usa amb 
impropietat) no és altra cosa, qu~ 
l'antítesi de'! Imperialisme i per lo 
tant el sistema or¡;ànic que renun
ciant a tot predomini, tendeix a la 
consecució del suprem perf~cciolla
ment de la Humanitat, o sia a que 
l'ag-rupament polític, artificial i ar
bitrari Estat, coincicleixi amb el nu
cli natural, precís i indestructible 
Nació. 

Nostra doctrina. rebutjant la obr,l 
dc conqueridors i diplomàtics i Ja 
teoria maquiavèlica dels fets con
sumats, va directament a la desapa· 
rició dels Estats imperialistes, per 
a donar vida i llibertat als Estat~ 
nacionals. 

•••••••••••••••••• 
MONT D'ORDRE. 

La carcassa s'esherla: els corcs 1<1 

minen amb tota pressa. 

No dormim. 

Procurem que l'enclerroc ens tmh' 
l'revinguts. 

SPHINX. 
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Lletres obreres 
Apreciat ,\.: Tardana, exçessiva

n,cnt, la destitució encertada i justa 
1 talitzada pel govern espanyol dels dos 
generals que exercien ell la nostra 
ciutat i en tota la 'Catalunya una go
\'(;rnació tirànica i medieval, ha pro-' 
duit una reacció enorme en toles les 
artivitah ciutadanes, i d'una faisó ma
ll; resta i sa ludable entre els companys 
i en tots els medis obrers. de temps. 
com ja saps, desencoratjats i mig es
temord its. 

La gran curva dolorosament tràgi
C<J <tue acahem de passar -- i amb 
no~altres la cuitat entera,-paradoxal
ment esfumada per la dar,)!' dels nOl1~ 
dies. ens apa,r ja tant més llunyana 
mm gran és el desig arreu maní [es
tar de la c011tveniència ele disposar d'un 
dl,latat períocle cI'actuació verament 
cOl,structiva, pacífica, aciençada, cie 
capacitació inten ament cultural, que 
proporcioni a tots els compan.ys 
:'equanimitat i la força de voluntat, 
ia fermesa, en una paraula, que en dies 
ne llunyans tant -trobàrem a mancar 
els que com tu i jo pens{;n, p::r a qlte 
l'O es dongui altra vegada el fet ver
gonyós d'aparèixer com uns covards 
els que deixàrem desbordar la corrent 
avassallaelora i fatal, únicamen.t per un 
noble gest de repugnància. 

Restablerts, almenys en apariència, 
com pots suposar, eis més prill1ordiaj ·, 
drets constitucion~ls, les nostres for
c(:~ disperses, perseguides, obligades 
a actuar en la més fosca clandestini
t"t. s'han apressat a aplegar-se nova
ment, cuitacorrents, fent testimoni de 
presència en el camps de la lluita, ja
mai, perxò, totalment abandonada mal
grat totes les persecucions i cruents 
f~,cri ficis. La nostra personalitat, si 
hé soquetrejada i malmesa, resta en 
l'eu, anhelosa -de refer-se ... i reixirà, 
reviurà. 

L'exèrcit contrapi al sindicalisme 
vigila constant, obligada, amada i ben 
!eixada de la tirania caiguda, - amb 
quina dolor, amb quanta vergonya es
CriC tot això! - sembla tant mateix 
(xlernament tot alegroi de poguer mos
I rar les armes a la funerala, desit
jós de poguer acordar una entente 
cordiale (no t\1'atreveixo a dir amb els 
seus enemics, nosaltres), amb els Ilui
t<..àors d'enfront.... als quals¡ de bon 
cor (no crec ferlos ... hi cap retret al dir 
això) no haurien volgut veure'ns re-

l1¿.ixer, ni tan nombrosos, ni tan units. 
l,i tan coratjosos, com a noves flors 
cie &'lng acusadores. 

L'anhel de legalitat, 1<1 prol11e~a ar
delit de pau, s'ha manifestat, COI11 hom 
l ~;¡ pogut llcgir en la prems<1 diària 
barcelonina en Ull camp i en l'altre. 
Tindrà una llarga i efectiva rcali
t .. t ? 

L.a lliçó de les prC{l'rites clolors, de 
ie~ sagnants innúmeres tragi'clies, gai
r<.bé totes anònimes i sense grandesa. 
de les vils infàmies acomplides com 
1111 esport Ge baixesa-i ja saps repe
tidament al11b quina equitat distribuei
xo les meves condemnacions serà 
;cJHo[itada? 

J n. amic A., no respollc més que de 
léJ sinceritat de les meves pròpief> pa
l'aules; per això m'abstinc de dir-te 
c.; meu pensament respecte dels fets 
darrerament esdevinguts, limitant-me 
éI enviar-te la ressenya dels discursos 
pronunciats en el Teatre del Bosc en 
cI míting grandió , entusiasta i conco
rregudíssim amb excés celebrat pel 
Sindicat únic, per dir-ho clarament, i 
de les discussions tingudes en la re
unió elels Sindicats lliures, potser obli
gat5 a reunir-se depressa i corrents i a 
(Icsgrat, segur de que, prou clarivident 
i culte ,per a formar amb aitals ete
n".ents de judici un criteri encertat i 
raonable de les accions i del pensa
ment d'altres, voldràs amablemel1lt fer
me gust8r els fruits de les teves sem
pre apreciade i saboroses meditacions. 

Lo que si vull dir-te, malgrat ja 
~é que no és cap novetat per tú ni 
pel' ningú, que malgrat tots els eu
femi mes i dissimul.s, que a despit 
de tots els desitjos nobles i sincers, 
a .... ui com ahir, la guerra social resta 
en peu, estant la foguera tan viva
ment encesa C0111 en els clics més ver
mell que hagi viscut el nostre poble. 
Es possible que per la gran majoria 
dels nostres companys, - companys 
malgrat la gran separació de procedi
ments i d'apreciació dels problemes 
i de llur ressolució! -- hagi estat va
nr. i inútil la ,dolor ele la ruta sangui-. 
¡,osa que els obrers acaben de recòrrer; 
però, ai, la no ·tra burgesia, la burge
sia catalana, ara com sempre perma
:leixerà aferrada a la tradició d'in
capacitat i d'incomprensió i cie mal
volença de que constantl11en't ha do
nat proves davant dels més alts des
tins patriòtics i humans. 

En aqueixes circumstàncies, serà do
lorosament- possible, segur, que totes 

.. 

1<:~ actuacions enlairades fracassin i 
ClUC en definitiva l'acció d'Ull instant 
s'imposi malmeten.t-ho .tot. 

Vols una prova més eloqüent de ço 
que et dic que la que ens dóna la pu
hiicació del ~. D. promulgat per a 
)'endegal1lcnt del problema social pel 
g()\'ern ,d'Espanya per a la "provin
cia de Barcelona", trajo 1iegislatiu a 
mida d'un sindicalisme de gatzara i de 
111 l\1yon s fatxenders, però dintre <.Jet 
qua ls la menys fornida agrupació obre
r., !ta de morir d'a (íxia? 

Els obrers catalans, davant de tot 
élixò, no hem de sapiguer sorti r jamai 
de les roderes seculars? 

l'er avui crec hem estat ,pr0lt comu
nicatius i extens; un altre elia procura
r~ exposar-te clarament i sucinta lo 
(t ue penso clel nostre deure patriòtic 

social. 
SaLut. 

B. 

.~ ................ .. 
EST AT CAT ALA, divideix la 

seva tasca, donada la variació d'as
asumptes que li seran sotmesos, en 

dues oficines: Oficina de Redacció 
i Oficina d'Organització. 

Preguem als nostres comunicants 
que sempre ho fassin per escrit, 

baix sobre i indicant l'Oficina res' 
pectiv;, segons l'assumpte que hi 

tinguin interès. 

•• ••••••••••••••••• 

Per l'Estat Català 
L idea d'anar a la constitució de 

;'Estat atalà ha sigut llençada i 

ncceptacla am h fort en tuss ias111 ~ , 

pel' tot s aquells que he111 pogut es

plicar-los-hi llur alcanç de parauh, 

Es per això que s'i mposava l'apa

rició d'un portaveu, que fent-se re5' 

sò cI'aquest projecte, l'expandí , a 

fi de conn:ncer als catalans de la 

patriòtica necessitat que sigu; 

aviat un (et aquesta obra, la mé::, 

pràctica, la més constructiva, la mé5 



genial cic totes les idees exrosade !~ 

pel Nacionalisme Català. 

l':STAT CATALA. Heu's aquí 

unes paral1les que el primer cop de 
sentirIes pronunciar produeixen a 
l'oit el só d'una estridencia, o l'e .. 

1l1issió d'una utopia. 

I~STAT CA TALA, és per a els 

esperits mesquins la constitució 

d'una nO\'a Capella ... l ESTAT CA
T A LA en nostra concepció, és la 

grandiositat cIe la Pàtria rediviva, 

quc: acobla a tots els seus fills per 

a1Jiberar-los per enaltir-los, per clig 
n ¡ficar-los davant del món. 

Es per això que propaguem l'ES· 
TA T CAT ALA. L'alliberació de la 

Pàtria jamai serà l'ohra d'un pat

t it per gran que aquest fos, lneten
e1t e que tots els catalans integres
sin un sol partit això sí que seria 
Una utopia, com també ho seria pen
sar que el plet de nostra allibera
ció, fes postergar toes Jt's demés àn

sies aliiberadores. deixant aq,vestes 

per discutir-les i resoldre-les quallt 
Catalunya gaudís de sa sobIrania. 
L'Estat Català per son medi d'ex
pressió; el Parlament Català, serà 

el recull de totes les manifestacions, 

necesi'itats i desitjos de les diversc .~ 

1l1aneres d'ésser, sentir i pensar de 
tots els Catalans, quins concurrir:.tn 

a emetre el manament dels sellS 

representats, sense abdicar ni pos
posar cap de les pròpies convic
cions. L'ESTAT CATALA per lo . , 
mateix; esent el recull genuí de 

l'esperit dels poble català lIegislar~l 
la constitbció per la q1le ha de re
gir-sc en totes ses mé: nifestacions 

la Pàtria Catalana, ja que .. cap de les 

lleis imposades per l'Estat Espa
nyol satisfà ni encaixen amb nos
tra característica especial. S'objcc.

tarà que aquesta llegislació no tir:
clrà una aplicació immediata i per 
lo tant no serà viable fins i tant 

Catafunya no .~igui reconeguda In

ternacionalment com a Estat lliu
re i idenpendent, mes entretant C0111 

a poble previsor, com a poble as
senyat; tindrem resoltes totes aque

lles qüestions que en el moment de 
transacció d'un estat a l'altre cons· 
titueixen la crisi més [onda que pa

sen els pobles. 
A posta he començat exposant el 

caire més esquerp cie l'Estat Cata

là, ço és 10 que pot clividir als ho

mes. 

Direm quelcom també de 10 qve 

ens uneix i lo que és, factible quc: 

realitzà en conjunt, un poble que vol 

reconstruir una Nació. 
Els ideals de' reivindicacions na

cionals, són tots ells amarats de 
sentimentalisme, i és aquesta la 

causa que sentim aquest iedal, he

mes cie diferents credos polítics, so
cials, o religiosos, les dones i el~ 

infants. l és més gran e intens en-

cara aquest sentimentalisme, en 

els que apartats de les lluites de la 
terra nadiua, viuen l'anyorança de 
Ja Pàtria allunyada. 

Es aquesta la gran força que po
sehim és aquest l'aglutinant qur~ 

fa invencibles les causes N aciona
listes, quan aquestes porten una di

recció que les coordina per fets de-

~rminats perquè aprofita totes les 
valors intelectuals, morals i físi

ques dels homes de diferents agru

paments. ' j! : 
l això sols pot aconseguir-ho un 

organisme superior a tots els par
tits i a totes les escoles. 

L'ESTA T8 CAT ALA doncs ha 
d'ésser la dinamo d'aquesta ener
gia. 

j Homes dels diferents camps del 

Nacionalisme! sense abdicar de cap 
de vostres conviccions peculiars, 

abans al contrari, defensant-les i 
propagant-les. dintre i fora del 
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Parlament Català. unint-nos per <l 

col-laborar a l'ESTAT C1\ TALA i 

11 conjunt farem l'obra més cons
ructiva per a l'alliberació i l'el;

~rancliment de nostra Pàtria Cata-

lana. Imagineu-vos l'aplicació quC' 

pot tenir aquest aprofitament cie for

ces i valors i penseu que sense l'ES

TA T CA TALA, sense aquest orga. 

nisme, veritahle representant de la 

Pàtria no seria possible aquest l1i
gam de convivència Patròtica. 

Posem-hi la voluntat i tindrem 

constituit a l'hora el front únic que 

ens farà invencibles davant de nos
tres enemics. 

••••••••••••••••••• 
Nacionalistes: no compreu a le:-: 

cases que no tinguin els retols en 
català. 

............... •••• 
S.erietat 

Sóm enemics de la violència en 
p~ra~J.es. Ens desplauen les estri
den~las ?e carrer, a les quals mas.:;a 
S?Vlt1t s entrega la nostra gent. 
Ens assemblem, en això, els carta
lans, als republicans espanyols: 
sempre amb la revolució en els lIà
vis i n'lai en la voluntat el fer-lla. 
Qu~n la nostra voluntat es ma

nifesti. en ~na organització que es 
.p:·~pOSl serIOsament imposar-la, Ca
talunya serà lliure. Pot fer-se això, 
perfectament, prescindint de crits 
de cants i de cintes. ' 

La organització es fa en silenci' 
sense efectismes melodramàtics ¡ 
sense estridències que la delatin. 
No s'im provitza. Defuig els entu
siasmes, que porten encadenats els 
pessimisl11es, i cerca la fè. Escull 
serenament. el moment oportú i fe
reix amb seguretat. 

El moment és més oportú com 
l'enemic és més feble. L'èxit està 
renyit amb els quixotismes. El 
n?st:e enemic és feble sempre, pe
ra te moments de veritable impo-



6-L'ESTAT CATALA 

tència i aquests són els que cal apro
fitar. 

Recordeu-SIe cl'Annua1. S'esqueia 
el desastre pel juliol i fins a l'octu
bre e I Govern no pocl ia aportara I 
Marroc, sj no prou .gent, al menys 
prou material per a començar b 
"reconquesta". Li calien dos mesos 
llargs per oposar-se als rifenys, 
gent mal armada i eS":<'.ssa, i ai>..ò 
sense tenir cap entrebanc a la pt'
nínsula. 

Què hauria passat, si una orga
nització hagués llençat un audaciós 
crit de revolta ?-I sí calgueren ciLIS 
mesos per a oposar-se a la rebel-lió 
ri renya, que no pot ,fer-se en dos 
mesos per a o,rganitzar la resistèn
cia? 

El Govern deixà morir a Mont
A rruit, a 40 quilòmetres de Mdilla i 
2mb carretera per a anar-hi, a 4,000 
homes <tui .resistiren llargament. A 
més d'un patriotaire aquesta re
~,istènci.a li haurà servit per a entonar 
un himne a l'heroïsme espanyol. A 
liosaltres ens serveix per a consta
tar que no es pogué salvar-los. 

Si ens haguéssim organitzat, en 
lloc cie cridar cantar i exhibir cin
tes, podríem ;profitar les ópor.tuni a 

tats. Avui, per manca de senetat, 
continúa l'esclavatge. , 

D'oportunitats ja 'en vindràn. Que 
no ens trobin cantant .. amb un l1a
~et a la solapa; 

••••••••••••••••••• 
, 
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NOVES 

Els Nacionalistes catalans 
a l'estranger 

Constitució de la federació 
d'Entitats Nacionalistes Catala
nes de Cuba. 

Ens és grat consignar l'entusias-
11)C amb que els nacionalis tes cata
lans residents a Amèrica, treballen 

per a 'laborar àrdidament per a la 
consecució de les l1íbertats no::tra
des. Un dia. a través la mar im a 

men s.:'l , ens arriha una n.otícia que 
afalaga els llostres sentiments pa
triòtics, altre dia un cablegrama ens 
porta el ressò d'un acte, sinó de ve
ritable transcendència} de fortitud 
i d'homenatge a les tenes que els 
ulls enyoren; ara de les pampes ar
gentines, d'esprés de l'immensa 
urbs new-yorquina, dels vergers cu
bans de les ciutats xilenes, una da
rrera l'altra ens arriben les guspi
res del foc patriòtic que, en holo
causte a la Pàtria, tenen encès els 
hons nacionalistes catalans exilats 
a Amèrica. 

Darrerament, un fet cie veritable 
transcendència per a b propagacic 
dels ideals catalans J.rreu de la ter
ra, ha esdevingut en els riolers jar
dins de la lliure Cuba; cal assenya
lar amb una fita l'acte del qual par· 
larem, car constitueix ja per Sl sol 
un espill d'abrandamen', nacionalis
ta en el .qual tots devem fixar-nos. 
Els nuclis nacionalistes catalans re
SIdents a Cuba obeïnt a una veu de 
pràctica precisa i justa, ara en que 
a Catalunya s'activa la propaganda 
per a la Constitució cI~ l'Estat Ca
talà. han recullit en el si cI'una Fe · 
deració les diverses activitats que 
malver~aven particularment cacla 
entitat nacionalista, realitzant una 
obra sòlIda, car no hi ha dt1bte que 
totes elles es transformaran en una 
sola acció, que dirigirà t'I moviment 
n~lcionalista patriòtic dels bons na
cionalistes cie Cuba. 

Per acord dels. consellers del 
"Grup Catalunya" de Santiago cIe 
Cuba i després cI'un canvi d'impres
sions amb els Consells Directius de 
les entitats, Centre Català, de FHa
Vélna, Cas'al NacionaLista Català, de 
Camagüe)", i :Block Cathalòn.ia, de 
Guantànamo i amb els Directors cie 
'!(;s revis,tes "La Nova Catalunya" i 
"Prou!" convingueren en portar a 
terme una "Federació d'entitats 
Nacionalistes Catalanes de la Re
pública de Cuba"; acordant-se fi
xar els dies 8, 9 i 10 d'octubre per 
a 'celebrar la primera Assemblea 
per a la constitució de l'esmentat 
Federament, designant alhora la 
ciutat cie Santiago de Cuba i l'es
tatge socia l del "Grup Catalunya" 
per a lloc de celebració de ses pri
meres tasques, dividint-se, aquestes, 

en quatre Ponències, cl'Organitz<,
c ió i mitjans per a obtenir la proha·· 
ble federació de totes les de ],A!11~
rica, la primera; tasca a realitzar i 
fer més profitosa l'actuació dels pe· 
riòdics nacionalistes catalans cl'A
m~rjca, relacions amb les entitats 
d'igual caràcter cIe Catalunya per a 
[er més efectiva l'acttnció i campa
nya pro-llibertat cie Catalunya, lc~ 
segona i tercera respectivament, 1 

la quarta, mitjans per a obtenir els 
cabals necessaris per al sostenimetit 
de la "Federació ". 

Tretes a sort les ponències, e~
caigueren, per ordre respectiu, al 
periòdic "Nova Catalun ya", de 

l'Havana; "B1o k Nacionalista Ca
thalònia", cie Guantànamo; "Cell
tre altalà, de l'Havana, i periòdic 
"Prou!", cie Guantànamo, 

Presos els acords de que suara 
feiem esment, els dies 7. eS j 9 d'oc
tubre es reuniren en la ciutat de 
Santiago de Cuba - els delegats de 
les entitat ' representades i despré::; 
d'una breu explicació del~ motius 
de la reunió que donà el senyor 
Carbonell i Puig, aquest feu entreg~ 
de la presidència de l'Assemblea al 
sellyor , Miquel Oriol i del se
cretariat ail senyor Joan Pinyot, 
:]bandO:1~nt totseguit la taula pre 
. !denc¡ ... : el C. D, del Grup Cata· 
lunya, entitat organitzadora dc 
l'acte. 

Hi as,sistiren en repre'sen.tació de 
les en titats "Block Cathalònia", de 
Guantànamo, En Vicens Raven
tós; pel "Centre Català" de l'Ha
v<¡na, En J. Pineda i Fargues, En 
Miquel Oriol i En I. Clavé i Fe
rrer; per "La Nova Catalunya", el 
Redactor en cap]. Conangla i Fon
taniJlas; per "Prou l", de Guantà-
1l~1110, llur Director, N'Emi·li Cu
gat; per "Nació atalana", cie San
tiago de Cuba, el Director senyor 
Daroca; per "Vicia Catalana", rIe 
l'Havana, llur Director, En Pere 
Boquet; pel "Grup Catalunya", llur 
ConSlel1eren Cap, En S. ICarboneli 
i Puig, i En J. Pinyot i Marc. 

A proposta del delegat del" Cen·· 
tre Català", de l'Havana, és elegit 
per aclamació President de l'As· 
semblea llur iniciador, el fèrvid na
cionalista En J. Carbonell i Puig, i 
per müjà d'igual proposició, demo;
tra:tiva cie l'entusiasme i desig de 
ferma actuació nacionalista dels se
nyors Parellada i Boquet, els sc-



rr~tari~ -senyors Pineda i Fargues i 
Mlrabent i Mirabent. 

Prèvia una coral salutació del se
nyor CarboneH i Puig a tots els de
legats, exterio-ritzant els seus sentÍ
~11ent.s nacionalistes en parau les 
Justes i vibrants, diu cjue és hora 
rIe que tots els catalans de Cuba 
pensin en la transcendència . de l'act'e 
~l~e s'està realitzant, és precís -
Ullt - recollir tots els esforços, t e 
tes les energies, totes les idees per 
a que la "Federació dels Catalans 
de Cuba", que qui-sap-lo si ho sed 
dint.re de poc de tots els de l'Amp
rica i 110 tardarà en ésser-ho de 
tots 'els del món, sia u n bloc 011 

s'estelli l'opressió que endogall a · CI 

la nostra dissortada Catalunya. 
Continua fent esment cie la raó clel 
Poble .ca ta'l à en demanar la seva ll i
bertat nacional, amb paraules càl,í
des i vIbrants; dient, penseu qu e 
és el primer acte demostratiu de la 
vitalitat cIel llostre moviment. Ura 
sorollosa ovació corona el discurs 
del senyor CarboneI1, c;ue es repetí 
successiva ment. Parlaren totscguit 
~aludant a l'Assemblea els senVOlS 
Pineda i Fargues, Callís, C~gat, 
Parellada i, a precs dels asse.mbleis
tes, el senyor ' Conangla i Fonta-
11 illes. . 

Es acime a una proposició del se
nyor Mirabent que tracta de rea lit
zar l'acció separatista dels grup c<>.
talans i periòdics de Cuba, per mit
jà d'una ponència que es debatr;l 
en les successives reunions. 

Tancant.-se la sessió preliminar 
de l'Assemblea, celebrada en el dla-
8 d'octubre, amb sorolloses ova
cions. DonacIa l'importància de l'ac
te i poc espai disposable, en parla
rem en el nombre següent, car les 
ponències són de veritable transcen
dència per. al moviment nacionalis-
ta català a l'estranger. '. 

Rebin els organ itzadors dels a\!-· 
tes i assembleïstes concorrents, l~t 
més coral salutació que els trame
tem eles de les planes d'aquest pe
riòdic, propugnador cI'iguals prin
cipis nacionali te raaïcals que el" 
de·ls separatistes de Cuba. 

':'&~ 

••••••••••••••••••• 
L'ESTAT CATALA. 

A portaran la seva col-laboració en 

aquestes planes, M. RoseU t V~là, Lluis 

M arsaus, Dl.trau ; Albesa, J. Salvat 

l'apasseit, J. Ma,[lafré Tort, Daniel 

Cardona, Fermí Palau, Manuel Pagés, 

Dr. Riera i Puntí, DO'mè1~ec Soler, 

Ramon Fabregat, Tomàs Garcés, Dr. 

Aguadé Miró, Er! J. Fernàmiez, P. 

Llangort, etc. 

.................... 
SECCIO OFICI A.L 

A Barcelona: 

Es fa av inent a tots els joves 

nacion él Jistes que vulguin in 

gressar a Ja ' "joventut Demo

cràtica Nacionalista", Sant Ho

norat, 7, pra'., quins trebaJ1s de 

reorg anització començaran 

aviat; tinguin Ja bondat de dei· 

xar nom, edat i adressa , baix 

sobre sig nat i nom de : 

Oficine d'organització 

ESTAT CATALA 

, e 
El Grop número 2 L'Estre lla v[t 

verificar el diumenge al matí l'ex
cursió a muntanya d'entrenament 
cIe rodella amb un resultat de punts 
exC"elents. 

Es prega a totes les joventuts na
cionalistes i nuclis cie éaracteritza
cióradical, que vulguin parti.cipar 
en els treball s preliminars de la 
J}()stra organ ització que envih ín la 
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seva aclhessió per escrit a n'aques
tes oficines. 

Més tard es comunicarà a les as
sociacions i Joventuts respectives la 
seva tasca ineludible. 

•••••••••••••••••••• 

MAN IFEST 
L'i' Acció Radical Catalana" de 

París, llença la present pro'clama 

amb motiu cie sa constitució legai, 

com a prova de llur existència i nor
ma de llu r actuació. 

Als pobles lliures salut! 

Als esclaus, coratgè i germanor!! 

AI nostre, el cor i el braç, l'ànima 

tota!! ! 

L'" Acció Radical Catalana" la 

constituim una joventut sadolla tl:! 
ll ibertat, fret u rosa d'acció i p1etò

rica d'optimisme per a la consecu

ció del nostre ideal suprem d'inde

penclència. Artistes i comerciants, 

intelectuals i obrers, artesans i de

pendents tots som uns, disposats a 
tot, per la santa causa de llibera
ció de la Pàtria. 

Per a nosa lt res no hi ha q üestió 

prèvia fora la de l' independència; 

tot altre qüestió és mediata, tot al

tre problenia ens seria pértórbad01 

Agevell ar totes les energies per a 

rompre les cadenes d'esclavatge, és 

nostra obra fonamental. 

No ::.om neòfits del saçrosant ideal 

de ll ibertat pàtria; som una llegio, 

fins ara esparsa, acoblada per l'e=;

perit flamejant de l'independència 

íntegra de Catalunya que deu arbo

rar el cor de cada català i que cohe.;, 

siona, l'abjecció d'una t irania histè

rica d'un poble en descomposició 

política, que, vivint solament de re. 
cords d'un imperialisme caduc, l'~ 

orb a les realitats tangibles que, S'l

crificant la sang i Ics energies vi~als 
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cie l'Estat, depaupera a gratcient 

les Nacionalitats històrique que 

porta a remolc, arrocegant-les sota 

ci jou infamant cie le' sc lavatge ini

qui, estigma dels SUIll isos. . 

No som exclusivistes, CJue si \,() . 

Iem la llibertat cie nostra Pàtria 

íntegra, la que la diplomàcia no po

drà jamai mig partir-n~ l'ànima, la 

que té com a fronteres naturals la 

llengua catalana aqueixa glorioséi 

llengua que com el Fènix renaixel lt 

i espurgada, la que no pogueren 

matar les tiranies seculars cI'ençà 

ni d'enllà del Pirineu, la que no l'ar

rencarà mai ningú perq uè arrela en 

l'ànima ancestral, perquè és el ne 

xe cie nos tre ésser, l'expressió cic 

nost re voler; així mateix volem la 

llibertat de tots els pobles cie la 

Terra. 

Que cada u reivindiqui son dret 

Que cada u l'exigeixi s i així li plau. 

Cada poble en lluita de lIiberació, 

és nostre aliat espiritual, per això 

no di stingim ni raça ni color, ni 

llengua ni país. 

L'" Acció Radical Catalana" obta 

els braços a tots el s que facin pro

fes 'ió de fè cIe nostra ideal d'incle 

penc!l:ncia, únic . objectiu .del nostre 

esforç. A redós de nostra banclera 

cie llibertat no hi volem febles, 111i~ 

ges tintes, ni dobles cares, que nu 

som una amalgama política sin(') 

una !legió cie conven<:uts, per <l 

quins la llibertat absoluta, cie Cata

lunya és intangible. Així, se l-leciú

nant d'aban s no perd'rem tel11l 's 

amb òbvies defInicion s ni lluites 
bizantines. 

La nostra tasca és dura, el treball 

intens i el profit excl u 'ivament a léL 

Pàtria. Perquè no port.em llast eh: 
bancleria ni marques cie colors al

tres que, els de les Quatre Barres 

de Sang, al llin dar de nostra porta 

ningú té el'abdicar de llurs idees 

particulars, mentres no siguin il\

compatibles amb el dogma c!'emafJ

cipació. 

Amb ço que és patrimoni cie la 

conciència individual: llibertat ab

soluta. 

Amb ço que és p:J.t~· jmoni dc 

l'ideal patri: intransigència ab:òo

luta. 

El fet de nostre exili de grat () 

per força, eleva nostra espiritua: l-

tat per damunt de totes les disser, 

cions que la convivència a la llar 

pairal ocasiona naturalment, em

prò el tremp és més fort per a ex" 

eluir a simoniacs o faritzeus, fent 

un nucli sà i actiu, apte i capaç de 

la sagrada mi ssió i màxim sacr ifici 

a 111 b holocauste aCata lunya. 

'Amb nosaltres els abnegats! 

\ Tisca Catalunya lliure! 

El Consell Directiu. 

Pari s, Septembre, 1922. 

Estatge Social' Pro\' isionalmenl 

de ¡'''Acció Radical Ca talana". 7.; 
130ulevard Sébastopo1. 
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