
Anu " Núm. 5 20 cèntims 15 Gener 1923 

)f~~5tatf(otQlà * a a 
~ Redacció y Administració: PUBLICACIÓ DE ORIENTACIÓ NACIONAL 

Direcció: FRANCESC MAClA, Diputat 
FEDERACIO DEMOCRATICA NACIONALISTA 

Sant Honorat, 7, pral . .... 

Sobres la unió de tots els patriotes 
Ar~l ja no ells queixem. La dure

"1 de les llnite¡.; per la Pàtria i 
.!,lne tot Jler aquelles lluitr.s ell 

les que s'hi va per aplanar el camí, 

[Jer evitar l'ohstac1e ql1(' entorpeix 

l'acció nacionalista; ens ha occit 

Ics man s - tremoloses all re temps 

--i 11a deixat cn la llostra únill1:l una 

epiclcrm is sopreposada, a prova 

!fels 111 ' ,'1 durs atacs a la nostra sen-
ihilitat patriòtica. 

Per aixe'>, l'haver de rc " ".Jdre a! 

llOstre cOllfrare "La Pllblicitat", 

l'on fesem CIne'ns sap greu, però 

cl Ue h" de"em fer-ho i k-ho cla

falllcnt. cun-::reta1l1ent i S:!'1 ¡r. • ltic -

111is l11es , perquè Ibi !ha en el fons cI'a

C¡UCsta ditxosa qüestió ciel front 

lÍnic nacionalista l'amor [cr,n l'a

rlJflr invariable, l'amor fidel a la 
e au,a alliberadora d,' Catalun'Va, 

L'amor a Catalunya, qu' ;¡gnifi
ta en aquesta qüestió la ulliñ de 

tOts ('Is catalanistes, inspirI rlquell::; 

~~ I rials de la llostra gelïl'ana pu-
1)lIl:ólrió "La Tralla". L'allll\1' a Ca

:a1tlnO'a feu que s'intercsés prop 

del ~rnyor Macià una Vi31· .1 al se

IlYor Rovira i ' Virgili, ';:,1 la que 

s\'xposés al dit senyor !'an!ld vi

~íssim dels eiell1ents nnritans del 
l\o~tre' . - mOVIment nacional perquè 

e~ clll<Yl\i a cap, definitiva '!" t, el 
fro· t '; . 

UllI\:. 

L':¡t11or a Catalunya h ,l presidit 

"sempre" toles lec, actuacj :I1S (lels 

elemrlJts radicals del nac: mali Rt11e, 

No és l'amor a Catalunya ~'I que fa 
('scri,tre unes ratlles C0111 I" ,,: encap

~(llacl"R "Fronts i eleccion ¡li en les 

planes de "La Publicitat", 

No és la ploma gerIl1111'( d'jde:¡l 

que escriu ulla reconvenc:ó, és el 

gla v i que fereix de I ra.,c.1 ntó; no 

és la Ileal ~:nistat ni és l' l!lreciació 

sit,cera, b.: el desig d'ocr;:', de fer 

desaparèiYl'r, d'esclatar. 

Però aquesta amOr que csmentem 

elis segella els \lavi s i 1'p.tll't11i( co

IIlll ens fa callar veritats lIJlú1'Oses. 

rerò sí que devfo!m aclarir els 

conceptes 'lue "La Pttbltcital" pu · 

1.lica, Els nacionalistes radica!.; 110 

l':ln de111an.ar la formació del front 

únic naciolHdista ., hase d'un l alian

ça electoral. Que es repa~s: el:; 11\'\

meros 15 i 16 de "La Tralla" i el 

p;¡:riota ilegidor 1':0 hi t"obarà ni 

una parau;;] que faci al-Iusió a qües

tions elccLc:'als. 

Si pr<.\'istlmcn.t la no. tra queixa, 

inserida en el darrer n{¡rnero ,1(, 

L'ESTXr C.'\TI\L:'\. era suggerida 

per la temença- per part nostra 

de fer el fr::)l1t lIn;c en vig' J;e3 d'e
lecciolls. 

El senyor cOl1 sell er d'Acció Ca

talana, ql1e va fer aques({'s c1ecla-

racions al reporter de "La Publi

cital" o niS v<\ ronfonnre per al

tres o hé li suggerí la patribtica idea 

de fl(!r perore l'aS<.'c ndent nostre so

bre el IJúbFc nacionalista, fent-nos 

p;t s~ar per ~kctors y neòfits.. 

Aquesta éR la lleialtat q1te Acció 

rat<.'.lana "ha tractat sel11pre a tots 
el", radonalistcs". 

A 1tri aclara<:ió, L'csmentat in-
conegut senyor {'on,seller d'Acció 

Catalana cleclara CLUC es donà tina 

cst 'l1l'1uració a la mateixI l'CI' ól 

pcncire que qualsevol altre sector 
'lCJuella organització. 

Ço que vol dir (lue no s'acceptava 

altra tasca de conjullt que 110 fos 

!' upc 'litacla al Consell Central d'Ac

ci(') ("llala11a. Així és fàc;t de C0111-

que fos possihle el front dintrf! 

del .Nó1cionalisme Català podia tam

hé aspirar a n'aqu("sta dir;!cció. 

I l'únic sector que per dret ha

glh!lü pogut assumir-la er,l la Unió 

Catalan.ista en ordre d'antiguitat dc 

Jll re~a de principis, de s.1crificL 

.\ixí va r~'spoidre a Ull S comissio

nats d'Acció atalana el nostre di~

ting-ic1íssim amic i prerlar patriota 

El! Manuel Folguera i Duran, quan 

l:S sol-licità la seva adhesió, 

Els clements directius d'Acció 

Catalana bé devien compendTt~ (:l(~ 

LI ·)l.l!eixa resultaba hen lluny de 
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agabellar totes les voluntats en ,Ja 

tasca de reivindicació nacional , 

quan des del seu selmanari s'hi pu

bli ca \ (n articles referents al fr ont 

únic i en els que s'hi rhl1ejava les 

l,ases d 'una possible inlel-ligència 

dc rat riotes. 

També diu que Accit: Catalana 

té qüestion s de força importància 

per a dedicar l'atenció en aq11est 

afer. Es molt possible, que, dona

des les altes condicions personal s 

cIels directors d'aqucll organismc , 

tinguin de dedicar l'atenció llur en 

afers quasi sobrenaturals i no en 

j'infima i vulgar lasca de juntar els 

calalan~ contra l'enemi c ;omú. 

l res més. Hem fet aq:lestes acla

ricion.s perquè jutgi el públic na

cio nali s té. ; perquè estem sobrada

ment convençuts fin s on els ele

ments directius Id~ Acció Catalana 

ar ribaran en les fulltr~s i definitj · 

~. \:..; J¡;-¡t;] l)es per la llibertat nacio

nal. 

•••••••••••••••••• • 

Els serveis públics 
espanyols a Cata
lunya. 

El diari" ABC", de Madrid , de
manava l'altre dia a "La V cu" i a 
En Camhó que diguess in 'Iue no era 
veritat que Catalunya pagués a Es
panya una contribució de 380 mi
lions de pes ·e tes, resultant del s 400 
que forço sament ha de j,agar Ca
talunya menys els 20 milion s, va
lor del cost de determinats se rveis 
que E ·panya presta a Cat.alunya. 

Però, millor informats, rcsulta 
que els 400 milion s de pesse tes no 
és pas la quantitat aproximada CJue 
C'atalunya forço5amcnt ha cie pa
g¿,r. Ili ha aquí una errada. La xi
i:·a gairebé exacta que actualment 
Espa1lya cobra de Catalunya, és cI:! 
500 milions de pesseteR. La yífra 

d~::nada anteriorment corresponia li. 

des anys enrera. Més amb els aug 
m(,!Jt~ i els nous impos tos el qu : 
pagt~em als espanycl~ puja a S0f) 

111i!in ns, se1lse comf)tar If' ~ propi 
nes als empleats, tHmhé obligades, 
Í0rçor,e s. 

Altrament, aqup c; ta quantitat d .! 
500 mil ions és la xifra ap ,·oximada, 
o sigui, cieu milion s més o menys, 
puix nosaltres no tenim pas els lli
bres a mà, com els pot tenir "A 
13 C' . )er a fer el comptf' just. En 
canvi. fenim davant c1el ~ ulls els 
servei s que els espallyol~ rendeixen 
a Catalunya. els qual s se rve is valo
rats cn 20 milion s de pesse tes 
anyals, re;¡ulta una xifra més que 
excessIva . 

A veure. ~.2Uill és ci 5t:rvei que 
\eritahlell1cnt Catalunya reb d'Es
panya? El catal¿l. sepàrati s ta o no, 
que vulgui respondre sincerament 
a aques!a prrvunta haurà de do
nar-la !legativament. 

f\,ra ,te Correus, que és un se r
ve i que t11Gl.rxa \11itjanament, tots els 
dem' <;, ql1an no són inutilitzables 
resulten ·!'sery jbles. 

0, ~ i no, fem una revisió. Co
men 'pm per l'exterior. Què rep re
:;.ellta ('n el món l'espanyol, el súb
dit 's!)anyol? Els que han viatjat, 
sa ben prou bé que han d'anar pro
veits d'altres llengües que l'espa
nyola pcr a fer-se entendre. Sabcn, 
tambt , que · en ordrc de considera
cions després del súbdit angl(~s. 
alèmany, francès, italià, holancI<-s , 
japonl's i etc., etc., vé l'espanyol. 
Pel mr>n el s úbdit espanyol vé a 
esser una mena de turc, d'armeni 
o de marroquí. Quan val aques t 
,ervei ? 

V eR em el règi t11 i nlerior i per ne) 
deixar cap dels principals serveis, 
C01J1ptCtn els depenents de cada un 
dels ministeris. 

Gràcia i Ju s tícia. Sobre la valor 
de l'adminis tració de justícia , les 
plomes espanyoles n 'han dit coses 
tan sabroses que res hi hem d'afe
gir nosaltres, sots el punt de vista 
de la moralitat. 

Però eJ.s catalans amb la jus tícia 
que ens serveixen els espanyols, hi 
trnim una qüestió lranscendental. 
El fet de que l'administració cie ju s
tícia es faci en una llengua que no 
és la nos tra, que és la llengua del 
:lOstre vencedor. 

L'adminis tració de jus icia cons-

titueix, doncs, un se rvei (l una ve
'Cació? 

Treball. Un mini s tcri de T:·c
ball que durant tants mesos ha dei 
xat que el Mspota d'En Martínez 
A nid o fes de les seves, deixant la 
regularització del trcball a bandes 
cl'assas ins i l'esperit jurídic no ap:l
regués enlloc i la legislació s igucS 
ll etra morta, no serà, evidentment, 
preslació d'un servei, sinó el des
ordre en el nostre treball. 

Foment. Els serveis que prest<~ 
la Direcció d'Agricultura, Mines ,I 

Ports val bcn poquel:! pessetes. Quc 
fa Espanya per Catalullya? For~' 
de les es taci ons de Vilafranca I 

R eus . tot lo demés encara no val 
dues pessetes. . 

Si h e111 d'csperar que (!!s sen 'e l :-

espanyols ens diguin quina és Iii 
rique a del subsol dc atalunya, 
els catalans que tinguin ,·ocacil) cic 
minaires ja poden Qspera - assegnUi. 

l del s boscos? Quína yalor té la 
actuac ió del se rvei forestal? 

La Direcció cie carreteres, ca
min s i canals més valdria que na 
existís. Les carrcteres constituei
xe n un segon tribut grancliús. El 
carro qu c passa per una carreter!1 
espanyola sap 'lue nccessita el tri 
ple de força que transco rrcgucnl 
pcr Ul\a carretera de la 1\1 anCO-

111unitat. 
El principal canal de Ca talllnya. 

cI d'Urgcll, és fet amb llos trcs di 
ners. 

El port de Barcclona és el més 
car del món. 

Governació; Policia, <Yu¿lr<!ia CI

vil... Passem. 
Es vo l una cosa més desgraciada 

Cjue la Sanitat? Quin servei, s inó és 
el de cors, t.enen els espanyols a 
Catalullya? 

Els telegrames, 111(; lts ho saben 
per experiència, SO ICll anar més a 
poc a poc Cjue el tren . 

M arina. De què i per éI 'lUl: CII:: 

serveix a nosaltres la Marina es
panyola? 

Guerra. Ens trcu la jo\'enlut de 
les escoles, de Ics fàhn'jucs, dcl s 
obradors i clel camp. Pcr a sc r vir 
el quí? Per a scrvir a que ( 

Per a tcnir-nos invadit~ 
Estat. Els diplomàtics cspa-

l1)'uls serveixen per a prelJarar traç 
tats e0111 els cle fa poc r..:o ncertal ~ 
amb Anglaterra i França , es a dll, 
per a enrunar Ics llos tres ; lldú s tric ~. 
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Els c(msols no són pas ¡, gcn ts co-
1l1ercials, sinó una espèc!c de fun
cionaris amb aranzel. 

Finances.-Els personal ele Dua
nes es podrfia definir dient, que són 
uns individus que cobren dues cen
tes pcssete~ de sou i en paguen 
cinc centes de lloguer de pis. 

Els investigadors, inspectors, i 
etc., etc., una mena de titulars le
gals de "chantage". 

Les contribucions i altres impo
sicions, veritables arbitn.rietats. 

Instrucció pública. La dolor del 
parc que ha de portar el seu nin a 
l'escola, en la qual l'enteniment s'ha 
rle desenrotllar en la ílcngua de 
l'enemic, és un servci, o l111a hUl11il
linció? 

Una in st rucció superi"r incom
parablement més haixa a 'la de 

qualsevol nació europea, és un ser
vei o una estafada? 

En l'atri cie que critic:" a "A B 
e" posa\em 20 milions pel s serveis 
Cjue Espanya presta a Catalunya, 
pensant tirar llarg. L'a1làlisi c]('
Illostra que efectivament aquests 20 

milions constituéixen una xifra ex
cessiva. 

Si l'Estat espanyol SIgués una 
elllpresa particular, a la qual sc li 
poguessin demanar dany: i perju
dicis, aquests serien deu vegades 
l11és que els 500 milions de pessetes 
que anyal !nen t paguem. 

Per un català, digui el què vulgui 
"(I. BC", el pitjor dels negocis que 
~c i pot tenir èntre mall!'>, és el de 
esser sú 1>d it espanyol. 

N o compris cap diari de Madrid. 

Si vols sapiguer el que passa a Eu
ropa llegeix 'periòdics anglesos, 

alemanys, francesos, italians, però 
mai espanyols. • 

Espanya és un país que mai sap 

qUina hora marca el rellotge d'Eu
ropa. 

Envers l'Estat Català 
l'er a arribar al acoblament de to

te. l"!s forces cnt alanes rumb l'objecte 
cie recconquerir la vida lliure de nOS-

tra nacionalitat, é!'> inKli!-'[>ensahle la 
federació de tot!'> els nuclis organit
zats, en un front únic, que re5'pe'ctant 
;'i<.1~ari i l'acció de tots el1~, fixi un 
objectiu ben determinat que C0111pren,
gui 'pura exc1u"sivament l'ideal 
que'ls agermani, ideal que no pot 
ésser cie cap manera circumstancial, 
sinó quo!' tingui totes le.s carm:terísti
ques d'un fi definitiu. Si, per exem
ple. es constituís aquesta aVinença ,per 
a fins electorals, com tinclria un ca
ràcter pttr<lJ111ent transitori, no reuni
ria I~s condicions preci ses que cieu 
reunir un front I(lcclinat a la recon
Cjuista de lloO tra llibertat nacion.al i 
aclemés tampoc en ell hi podrien ca
bre tots els enamorats de la indev"!n
dencia, perquè són molts els q,ue '110 

creuell en la eficàcia cie Ics lluites 
c!'!ctora.Js. 

Sols la iclea de l'Estat Català, pot 
ésser la bandera que aixaplugui en un 
[lOnt únic a tots els })arti<.1aris de 
nostra independència, clolles, és de tot 
pllnt e'Viclent, quc'l sol fet dll! desitjar 
la. llibertat de Cata,ll1n.ya, implica l'ad
nli ssió de la idea de constuitir-la en 
I ~stat, iper tan nillgú del s que en 
bona f é són veritables nacionali .. t"!s, 
pot r<.~)lItjar a(lueJ\a aspiració. (IUal
~(;vol que sia $a manera de pensar 
en tots els altres .problemes que e so( i
l1lUbl l'activitat humana. 

A més c1'aquest icleal, crec que en 
aitre punt, pot haver-h i coin\'id¿'ncia 
entre tots els criclats a Ja formació 
del front únic na'Cionalista, i és en la 
fOI'ma de govern 'que ha de c1onar-Y.' 
al Estat, doncs ningú dubta que la in 
diferència en aquest punt pot e>..'istir 
entre els partú laris de S{l1UlCiolls au
tonomisl'Cs, però entr~ els que a!"piren 
<lJ !a plena Ilihertat, hem de proda
mar bell alt i ben clar ClUC Ja única 
forma cie govern. possilble a Catah.l
nya és la republicana, doncs ni per 
esperit tradicional pot sommiarse en 
una monarquia ca'talana, que quedà 
soterrada per sem'pre més sota les 
voltes del castell de Xàtiva. 

Sentat C0111 objectiu C0111Ú, la cons
titució del Estat Català en f orma d~ 
República, crec pot ésser aviat una 
r"!alitat la constitució d'un, front únic 
nacionrulista, dedicat prefercntment a 

portar a la pràctica aquest icleal, po
dent coor~rar a sa fO!1maciú tots el
criteris presents i futurs, pcrquè toh 
el~ que veri.¡ablemen,t desitgin la lli 
bertat nacional, com existiran i ar
tuaran d'una manera n.atural i co 
l'rent din:tre la "!!>perada l~epúbl1Í'ca 

Ca.talana, paden existir i actuar lliu
rement din.tre el front únic lluitador 
incansahle per l'Estat Català. 

Els qui no cablen. en aque"t front. 
són el qui encara confien cn ç<'J que'l1 
diuen solucions 11armòniques, car 
per més que tamhé assC<Jurin que vo
len un Estat Català, com ,o quI' ells 
desi tgell és una ficció que visqui sota 
la tut('la d'Espanya, Sll!ria un perill 
aclmetre'ls entre nosaltres, perquè es
tan tan inclinats a admetrc les en
grunes espanyoles, que <lli! qualsevol 
co~a en dirien una concessió del Estat 
Català i dividirien el front únic, C0111 

per més que s'excusi En Cambó. vall 
t1 (¡,seju la. Solidaritat, amb la pro
mesa d'una Iki d"administra-c ió local. 
que En Maura va presentar sabent 
que no passaria de projecte, i sols 
amb l'idea d'enganya'r al lí<ler de In 
"Iliga RC<Jionalis.ta". 

I ademés per<luè ja'ns han dit bPn 
ciar, que passi Iu que ,passi, ilO v01en 
arrihar a la ~)Iena sohiraniru cie la Na
ció Catalana. 

Treu-te els enemics de l'ànim~, 

El primer és la prudència; el se

gon, la manca de fe absoluta en la 
victòria. 

- -----==== 

Per al "A B C" i per 
als altres. 

L"'A B C" ",é fent a. l'ESTA'] 
Ct\TALA una puhlicitat que no sa
hem C0111 pagar-li. Per si el satisf,'¡, 
li donarem una petita lliçó sobre' 
l'actllalitat de Catalunya. Heu-se'l 
aquí: 

"A B C" 110 veu a Catalunya mé,: 
(!t~e ,s,epa,ratis~~s. des de 13 Lliga a 
II .. S I. Al CA [ALA. Nosaltres, de 
la Lltga a ]''' :\ B C" no veiem més 
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<llle espanyol:-; ... A II l''' (· ,.; tA tip de 
repetir "hCrl1\all0S () exlranjer()s·'. 
Nosaltres ja ho tellim dit: estra1l 
gers i enemics. Si la L1ig;1 no CCJIl

le,:ta, és que deu sentir-sc "l1('rl1\a
na ..... de \""'/1. ne". 

I.a Uiga, estimat cuntrare l1la
drilellj, és Ull partit d'interessos. i 
l'11m a tal, sel11pre (lUC yagi\1 nw I 
lh(k ~ es ppsarà al costa 1 <1e ¡'orde. 
Es COIlSel"\'aòora, per dir·ho e1\ una 
paraula, conservadora com l'"A n 
C". Per aix<'> està lacan l (.l. l''' A H 
C" i tl1ult lluny tle nosa!lrcs, homes 
<l'ideals, disposats a :inst"llir-los 0\1 
sigui i ClJIll sigui. 

l'er això fa mal fel l'" A H C" 
(Iuan ells explica (lue Catalunya 
econ,òmicament treu partit d'ésser 
!'spany(ll:t. Tallt ens fa! '~' I,cara que 
totes les fàl>ri<lues de r; atalun\'a 
haguessin de plegar, nmaitres se
riem tant nacionalistes C0111 ara. 
Canviariem sense v<leil-Iar ks 1105-

t res fàbriques 'l}Cr la lIil> l'tat; que 
amh la llibertat ilO l'/lS mallcaria 
treball i pà. 

Quant a que la llihertat espa
nyula alriha ¡¡ns a tolerar-llos 1:t 
campanya <¡ne f<:lll, no vo1em di snl
tir-ho. Aquc::;ta campanya és la pri
mera ofensiva tle l'EST1\T CAT.A
L.A cOllstituit contra l'Estat eSFa
nyol. No scrà la coacció espanyt la 
el que la pararà. 

Ni el "chantage" policíac de 1'''1\ 
B e" tampoC". 

•••••••••••••••••••• 

Lletres obreres 
Benvolgut amic \.: Ja ,coneixcs 

\'ef>cena: bístró <1e cal J oal1.el. a l'hora 
del àpet. La f>aleta plena i 'Ia uos/ra 
taula ocupada pcl~ di/! 5em'pre. En
llestits sota i rand!. abans de comen
çar a fer elc :honors al re;, s'il1ícia el 
{'omcntari a les noves del c1ia. Lo <1e 
noves é", a dir: [':spanya és eterna-
1I1~l1t continuació, peròò 11 ocol1tinúa
ció ascendet. persistència enlairada i 
pragi·essiva. 

N o hi 01a res de llau sota cI sol; 
mai s'haurà escrit major veritat apli
cable al país de 1"'1\ B 1(". T.<1. cançó 
de sempre, la ançó de l'en r ;¡elós. Lo 
quI:' diu 'En Romanones; les declara
cions d'En. Garcia; les opinions <'1'En 
Sànc'hez; els determinats elements 

¡];¡lcrosos d'estr('lles; la fatalitat... l'S 
una calamitat; els desastres. pcrsi:; 
tcnts dp.I pais de les. 3Ivenlure5 (1el 
c"talà 1\li He)': la rifada naciona1...; 
i (Iuan la silell: io sa [n( rusa f>'empor 
ta dcl bracet a crm l' istruuf> an En 
(;arcía, En S¿'¡lldhez, En Lbpcz, En 
Guliérrcz, una sucressi(, interminable 
<l~herells (;uti{>rrez, l)ópez, Sànchez. 
Carda, va qu-e els sel1S llocs no res
tin mai vagants i que la infeliç me
mòria de tan calamitosos persol1<tt 
ge~ ilO s'esborri i sia c1ig-I1<ll1lellt su
pcradé.\. 

Ve't açí el tema. cl1utj()S d~ la COI1,
I el'sa, quan ja fadigat (l'escoltar tal1-
t'.'~ nicieses hi tingut raud¡'leia de lle
gir la teva darrcra lletra recomananl 
l'ús d' la llO."t ra amada Ileng-ua ell els 
nostres afers societaris. 1':X.CllSO òir
(e que el meu aele oheia meditada
menl i alhora al intent de prosseli
tisme tant com al desi~ <J'ahandollar 
la <Iiscussiú de (¡i.ic!'.tions estrallgeres 
q~e f,!IlS afectell hen. poc i (lUC tellell 
ben e5('assa tras~: endèl1<."ia . 

lIaig <1e coltfessar~t (lue 110 es
perava ulla tan fal<Lgucra i gairebé 
m'atrcviria a dir-4tc, I1I1;lnill1l0 ad.he 
ció. El català cOt11el~~a a adqu irir 

l:J!ersotJ.alitat d'idioma olldal elltre la 
nostra gent. J Iem avençat moll en 
aqueix a~pccte; ja no's brom~ja l'om 
abans; (luan ~e parla dels drets del 
català, :-:e <1iSl"lltcix. ~111b seriositat i 
amb passió, si vols, pen', "' el IInmp 
ck redeu" i els versets af emollats i 
carrinclons de la farsa russin\oksca 
110'S 1110stren pas de repertorï'. 

Estem. don~'s, ell un bell periode 
per a ih'oll1plir el nostre pril110rdial 
deure pa t riòt ic. El teu pla, ~xposat 
ell ·la darrera lletra {lue has tingut 
la ]¡('w'volença ci 'adreçar-me, l'accep
to il1t('i~rall1ent i amb mi altres com
panys; procurarem que'l cercle d'ac1e
rits s'eixampli i s'engrandeixi com 
una l1lag-llífira s:lrdan.a. 

Però és ilHL.~pl' llsahle al1lpli;tr..¡10 
ben scnzil!atnent. ICa} ensillistrar ai!, 
nostres compallly:' a valer-s-e . del llOS
tre idioma ell l'escrit u ra, és precís 
el1senyar-los-el a esrriure. 

Preeisamellt adés m'hi enterat de 
b tasca moralitzadora i ed ucaüv;¡ 
que',.; proporsen el11pen<lre els IJOf>tres 
of!ganisl11es directius sindicals>. E; 
llostre aj ust <!esill.tercssat no (]eu man
car-los. ell aqueix a51)(.'('le. No tot de
vem espenu' .Iho el~ la tasca pedagò 
gica de la Prote{"(ora o(!n vers els 1105-

tres infants. No podria al.lueixa 110-

ble i patriòtica instituoió esmcrçar 
UllS petits esforços a favor dels l11a
jors d'edat? Uns cursets hreus, sen
zills, clars <l'ortografia catalana en 
vari;; o ell tols l'Is sindicats ohrf'fs, 
s(·riell tall espl¿'n<li<1a l11cnt profitoSOS 
per a la nostra PÚtria. com una sell1í 
hraela el·I' hIat ell eamp nssaot1i:lt pe 
cuidadós pagot·s. Fa? 

Salut. 
H. 

.o- •••••••••••••• • ~ 

COMENTARIS 
ACLARIClONS 

al plancjar amb franquesa i 
al1lb t(lta sinceritat la llostra aela
rici¡'> davant Ics. Jlara\ll~:-. que, p.er 

\ cu <k "I.a 1)111,licitat", ~mara deIa. 
amb vcritable descll11cixença de la 
realitat. 11n dels consellers el'" Ac' 
<'iú Catalana". Convé aclarir ço qUC 

in forllla essencia lmen t ia 110St ra 
l11anera d'apn'ciar el problema 11"-

't r ('ional de Catalunya, pe," a e"I~, 
collfu.'iionisll les, Ull dia de bOlla Il'· 
altre qui sap si en lins particula' 
ristes. 

Els nacionalistes aplegats a l'ell' 
torn de L'ESTAT CATALA, tot 
i mantenint la concepci6 polític:t 
<le Ctlalullya, segon::; els resullal~ 
de les concepcions partlcl,~ ... rs dc 
cada u, afirmem. pel sol fet de , 'P

ler oposar una força en cOl1stit\l' 
ció a ulla altra cOllstituida, per. ¡¡ 
o1Jtilldre la fI"alitat de la nostra In
dependt-ncia na 'ional, el nostre ~e
para.tisme "a priori". 

J)'aquesta a/irl11aciò hOfl1 pot ciC' 
duir que el credo que llJ forma I~ 
nostra dot'lrina nacional JlO és nI 
serà el del col-Jahoracionista; C(ln~ 

Il' tra aquest s nosaltres farem tn lll ' 

el front únic, car per nosaltres són 
més francal11ent espanyol.; ells (PIC 

els de naixcnça, la nostra ofeI15"'¡¡ 
anirà des de l'afi.rmadur J"tlna Es' 
panya gran, fins el que, arrapat a 
la dissort ètnica dels conceptes po' 
lítics mateixos de tots cls es!,!!' 
nvol5. s'oposi a la llostr.:< llibertat, 
des de la Lliga Hegionalista, nO jler 

dretista ni esquerrana, sir.6 per c~' 
payola i regionalista, fins el ~e~ 
ciutadà d'Espanya que, c.ol1veJ1111 
amb les fórmules usual ::; de la po' 



DIVISA 
Sigui només de guerra el nostre crit 
i el nostre cor s'encengui amb la senyera: 
l'estel ens porti de dia i de nit 
-el que reculi no trobi drecera. 

I arrenglerats com legions en neguit: 
ara és l'amada qui viu presonera I 

lítica d'aquesta naclO, s'oposi en 
franca lluita a les nostres aspira
cions. 

L'E~tat Català, del qual aquest 
periòdic en serà veritable ressò, no 
és un partit polític, no aspira a 
trobar fórmules de convivència 
amb els nuclis constituits de na
cionalistes per a una lluita electo
ral, l'Estat Català cercarà aquesta 
convivència sobre un punt únic i 
bàs ic de tots els nacionalistes que 
acceptin una sola condició, una fòr
l11ula general per a tots, ia llil ertat 
nacional de Catalunya s(:nse ¡imi
tacions que minvin el seu dret a 
viure com qualsevol altre estat 
mon dial. L'Estat Català 110 des itja 
altra cosa que ésser la federació 
nacional de . tots els catalans, de 
conformitat amb aquestes condi
cions bàsiques, fonamentals , per a 
desenrotllar una política general de 
nació esclava enfront d'una altra 
Usurpadora, per a aconseguir l'im· 
plantació d'un govern representa
tiu de Catalunya, de grat o per 
força, enfront d'un altre gU\'ern po
licíac. Totes aquestes ~c1aricion s 
responen al fet de que nosaltres 110 

volem passar als ulls dels naciona
listes, com perturbadors de cap ac
ció d'intensificaci6 del moyiment de 
llibertat nacional a que aspirem 
conjuntament, sia obra de dretes o 
e.squerres, car la constitLtció polí
tIca de Catalunya prou que es re
soldrà i més creant ja l'organi sme 
apropiat a rebre-la, la Catalunya 
11 iure. 

Cap insídia, cap amenaça pot sor
tir dels nostres llavis pels naciona
lisles catalans que, amb igual idea
litat que la nostra, treballin per Ca
talunya, més sí sobre aljuells que 
amb conxorxa amb els element es
panyol s o espanyolitzal5 actuin, 
més s i sobre aquells que atents a 

llurs oportunitats polítiques el dia 
de demà deixessin de banda ço c::s-· 
s~ncial que avui informa el punt 
capdal del seu programa. L'apòs
tata sols mereix el desprcci, l'esco
pinada al rostre. 

Tinguin, doncs, els companys d' 
Acció Catalana, i amb ells tots 
aquells que poguessin dubtar del s 
fins a que nosaltres dirigirem el 
nostre esforç, una prova sincera de 
que nosaltres no aspirem a una 
competència política i, molt meny s, 
per lo tant, a "esmussar en un front 
únic electoral" una obra que res
pon a un concepte general i franca 
del servei dels grups polítics. 

Cal esvair també els dubtes de 
que nosaltres no ens volguérem su
mar a un moviment per a aquest 
"front únic", Si a una conjunció 
nacionalista en s haviem de sumar, 
qllf. fos representativa del naciona
lisme r,'dical, tenint, per tant, el 
dret immenent que té tot iniciador, 
tot respresentant d'una idea amb 
teta sa puresa, fa temps que es
l1Jer<;élriem les nostres activitats en 
la llar venerable de la Unió Ca tala
nista, vera representació de la pu
resa del nacionalisme català. 

Discrepàncies polítiques o bé el 
desig de col-laborar a l'obra de 
partits polítics, ja si en d'esquerra 
o de dreta, podran haver destriat 
11111"5 torces i, per al necessari aplec 
d'aquestes, era precís la superació 
de l'obra d'ahir, per l'obra d'avui, 
que la perfecció o Hur a;)l"opament 
és filla de la renovació constant, 
emmotllant els orgues a Je::: necessi
tats, desig a que nosaltre :; aspirem, 
obrint francamuent les portes de 
bat a bat a tot català que senti i 
pensi com nosaltres, scr.se fer-li 
abjurar cap de ses idees particu
lars, molt al contrari, desi tjant que 
parel-Iament el seu nadonalisl11e 
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afirmi la seva individualitat políti
ca i maldant per a que pertanyi 
a un dels l11últiples sectors ell quc 
es malitza el nostre mo'.r iment lli
berado1". 
. Creiem necessari que a;xí es faci 

per a que en la convivència mútua 
de tots, sapiguem, planerament, 
després de l'afirmació nacional, 
com la vo.! la Catalunya de demà, 
és preferible això a tots els grups 
híbrid s i propicis a les lli~sidèJ1cies 
que'l planteig de certs aftrs puguin 
conduir, car aixi si es maleja una 
actuació serà la d'un sector, més no 
la d'una obra que començava a fer 
goig als ulls, com hem vi :.; t diverses 
vegades. 

Després, si "Acció Catalana" "ha 
estructurat un front nacionalista", 
afirmem que no podrà ésser ílnic, 
car hi han qüestions que altres na
cionalistes 110 voldran oblidar, que 
voldran treballar pel seu compte. 
Nosaltres, per damunt de les peti
tes incid("ncies a que esti subjecte 
un partit voldriem una superació de 
l'obra c1'ac!ucsts creant-ne l'orga-
11 isme apropiat i fixant els límits del 
llostre comú col-laboraciotl isme, que 
bé podria ésser l'Estat Català. 

CompteJl també que en la "COll ' 
[erèn'cia Nacional Catalana", qui 
sap si per Ull malentès gel!eral, fOlI 

rebutjada la proposició de cl:ear 
aquest organisme, tasca la qual 
nosaltres ens hem emprès, no de
sitjant altra cosa que desfer equí
vocs. 

Això, més que altra cosa, ens 
allunyà de vosaltres. lIavieu sor
tit gairebé tots de la "Lliga Re
gionalista" convOC:1.Veu la Confe
rènc.ia amb nom d'uns principis 
sostInguts per En Prat de la Ri
ba, el qual nosaltres ja :laviem re
butjat per llur concepció d'una Es
panya Gran, el rezel era justificat; 
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avui vosaltrc!'; pcr veu d'En Rovira 
i Virgili els hcu esvait en vostre 
aplec comarcal suara celebrat a 
Tarragona, declarant-lo passat de 
moda. 

"Acció Catalana", com tots els 
altres agrupaments, amb c~ara vi
:>ió de la realitat no persaran pas 
que ells sols puguin enca;'lar tot el 
moviment nacionalista de Catalu
nya. Els aplegats avui a; redòs de 
l'Estat Català, pertanyents qui a 
un nucli, qui a un altri!: no hem 
pensat mai que un partit pogués r -
nresen tar tola Catalunya i a això 
6s deu la creació del periòdic pro
pugnador d'uns principis general. 
i comuns. 

El pacte entre partits per qües
tions diverses, podrà é!:isc'r ben bé 
un front polític, més no un front 
únic de tots els nacionalismes. En 
la vida diària un col-Iahoracionis
me entre nuclis afins en certs as
pectes pot illlposar-se, l1\és per 'a
munt del col-lal:JoracioI1IS111C cir
cumstancial hi ha el pla general de 
lluita a desenrotllar per a tot els 
cl'una afinitat única. 

Podeu, <loncs, tots, esvaIr el mal
cntés de la conquista d'tlJ1es actes, 
per nosaltres sense tan interès, que 
volguessim jugar-hi els i:licis de la 
nostra obra. 

El front únic que nosaltres pro
posavctn, 110 era pas total, ni lli
gava les activitats particulars dels 
p{lrtits o sectors nacionalistes, si no 
que era el pacte entre ells. delegant 
les funcions superiors tlel nostre 
moviment i les de interès comú en, 
avui, delegats corporatius i tan 
prompte fos realitzable, així quc 
tinguessin una força coercitiva, en 
Diputats per Catalunya. 

Sóm al mateix lloc on erem, els 
defectes aduals aniran ~ubsanant
se, la nostra aclarició si treu algún 
profit pel bé de Cataluny<', tan mi
llor, que l'obra tindrà [Jlena ga
rantia d'èxit si tots els nacionalistes 
catalans, tots els agrupaments hi 
col-laboren. 

D'un l11utU acorcI pot nèixer un 
organisme nacional, amb tots els 
atributs d'un Estat que sia el nos
tre govern propi, el noslre Estat 
Nacional, essent convellient, per 
tant, esvair rezels i donar a tots 'els 
agrupaments motiu d'exprcs ar llur 
opinió. 

Teniu , doncs, naciona!I·'tes de to: 

tc~ Ics procecJèoncics, l'ohligació 
(\'exprc~~ar-\'()s sinceratllt.! ,lt, mani
festant :lmb tola clan'lat, si creicu 
factible i neccssfLria una obra supe
l'adora cic tots els Jlar~its, cie la 
qual nosaltres en som a\ ui simplc!' 
paletes entusiastes. 

ESTAT CATALÀ, 
divideix la seva tasca, donada la 

variació d'assumptes que li seran 

sotmesos, en dues oficines: Ofi

cina de Redacció i Oficina de 

Organitzaci6 

Preguem als nostres comunicants 

que sempre que ho facin per es

crit, baix sobre i indicant l'Oficina 

respectiva, segons l'assumpte que 

hi tinguin interès 

Avant heroics defen
sors de Catalunya 

Un pohle csclau és un poble ~11-
vi lit. 

No volguem é.."ser ni opreso1'S ni 
oorim its. 
·v LJlet'1 fronteres? 
Per a crear-les, I¡homc és impo

tent per a esborrar-les ho és també. 
No és que volguem frcnteres, és 

que aquestes imhorrahles existeixen. 
Recavem l'inclepenclèncin. i el lIiu

r~ de enrotlle de ¡Catalunya ; i un 
cop trencat l'anell que ens esclavil
za, per la Ilibèrrima soberania d'a
quest poble. extendrem el nostre 
apropament, la nostra relació moral 
i econòmica vers a tots els pobles 
mereixedors de ço nostre, vers a 
tots els pobles que segueixin la via 
ascendent de la perfecció humana. 

Però no tolerem de cap manera 
troba-nos <.lesposseíts de ço que és 
(,sSf.!n.cial per a la vida . 

.solidaritzar-nos amb altres po
bles? Això sempre. Deix¡~r-nos es
clavitzar per un altre poble? Això 
mai. 

Per a nosaltres, l'esclavitud eJl~ 
és tlll atrofial11cnt de valers que t1(! 

podem desenrotllar amb tota la se
va amplilut. Per a nosaltres la n05-
~ra esclavitud vos és una vel1gonya 
i una indignitat. 

L'esclau, l'oprimit, pOt ésser Ull 

impoten.t, inclòs un covard. pe
rò l'opresar és un miserahle i un 
J11esquí. . 

No ~om enemics cie cap pohle nI 
de cap consemhlant. Però qui vul
gui tractar-nos com Ull xai, provCm-
I i que S0111 feres. 

Que els e"tralls del (oc " dc l'acer 
co~gill prompte el crit (!e visca la • 
llibertat cie Catalunya. 

HOll1es lliures, homes defensors 
d'ideals sans i nol>les, hlimes anúr
quics. r~l ver camí cie J;¡ Ili1>ertat 
comença en la personalitat dels 110-

bles a disposar d'ells mateixos. 
ota la centralització 1'eprescnl:t 

la vall a més f~rl11a 'contra el progr~~ 
humà. 

El creuament de raccs, les invO
cacions i el domini d'uns pobles so
bre el altres, potser sí que en 
([llI cun passatg-e de l'història han 
iograt despertar llur ,fraternitat 
a certs sectors cie l'humanitat. 

Però ara 110 és així. 
Ara per miljà cie Ics grans vics de 

cOl11unicació i de divulgaci<'>, tots el~ 
pobles poden rebre i recollir-lc;: 
al enadcs cie I S<1 ber i ci e I progrc' 
un iversal. 

Sortosamcnt d'una mancra inc
vibble Phumanilat av~nça, .perú 

en llur avcnça111ent malt iio..:sta (ada 
vegada més diversitat d'ideals, de 
coneixements i d'aptituds. 

Això prova que tota centralit
zació és una il11pedimentn; pot ha
ver-hi afinitat, però mal unitat, ;3 
que l'unitat repre:;entaria l'eslan('~
ment d'aquesta feconditat tant Vl
gúoro a que és llei de la vida. 

Homes joves. homes to~ s, no vo l-
guem la vida dels morts que re!' ci
commou. 

La vida entregada per uns ideal:' 
és la vida amb més intensitat \'i~ 
cuda. 
~ o siguem lIeutrals, >10 siguf't11 

indiferents a la gran lluita que e~ 
presenta. 

Que la sang vcssada re-:ordi a IcS 
gencracioll~ futurcs la gran gesta 
que clonà la llibertat a tot un pO
ble. 
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Espanyisme cambonià 

En Cambó acaba d'efecluar un non 
tomb damunt la corda flonja sobre 'la 
rllla1 es so~té la "Lliga Re&'ionalista" 
amb un estira i .arronça Cüntinult. 
:\r es ell Cambó. Jlhome de les grans 
sortides, amb Ull posat histriònic, ha 
afluixat tan la corda aqn~sta vegada, 
(lue s "ha convertit amb un, espanyol 
que'ns fa Vro'posicions màximes al 
plet de Catalunya p1antejat pels lla
t'iona'listes, .contràrià, a la nostra, car 
l1~sélltres Ihi veiem el re ulltat de la 
Política desp.nrotlla{ta d'ençà de 'qual
ques an.ys pels pol,ítics Higaires. 

El credo en que comlJl'(~ga aquesta 
{'(¡l1lunió política està informat e ' sen
ciall11ent per un criteri, com el s<!tl 

110111 inclica, regionalista, el quel 110 

desitja res més que la 'vivifkació per 
la descentraliüació regional, base 
trici '.Ileies naóonalistes purcs, a,fir
d'UIlKl Espanya gran. 

r davant l'acccntua'l11ent de les es
l11ant com exclusiva dp.terl11 inaclora 
de la seva llibertat I.a nació, era just, 
doncs, que'ls vers representants d'una 
E:spanya que desitja viure amp'la-
111ent, parlessin per 'Veu d'Ell Cambó 
<¡u,~, ellcara que leses·tric1èllrcies d'un 
S<:ctordel nacio'nalis111e hagin, nascut 
a cOl1seqü¿'ncia el'aquesta política d'cs
Clll1lOteix efectuada per elll, era amb 
111ircs s'empre a fins interessats, no 
1)('l1sant mai que, COI11 vul

'
gar'l11ent es 

C!tll, SDrtí.S el tret per la culata. 
r l~hi strió 'ha parlat. fixant el nou . 

t'reelo de la "Lliga IRogion.a'lista". re
I~Ovallt cic pas ,l'ideari de quinzc dics 
(: Ilrera amb idees 'v.elles, folrades cic 
nou, i els nacionaliSotes, Ique el1(:ar<1 
se'n diuen, continuaran, sense verO'o-
11 b . 
Ya. (cnt-li bracet en els 5'~US actes 

n~al1cats cie Ja més e.l'el11ental c1ecèn
c~a, fora que aqucst que s'ho digui' 
"gués el scnyor Vallés j Pujals. brau 
defensor ck la l1~l1gua cata'lana en 
Ulla Diada tle la Llengua, mcntre a 
Ic {'asa llur s~honora, encara que sia 
II~alal1lent, la d"En CClwantes. 
I Oh! idees. l11a'gní.fiques sortides de 
a gangam~lla del \í,c1er Ica,talà, o'h! 
Plasmació defJl1itiva del seu verb im-
1l1aculat per cap {alsia, de1 problema 
dc· C" t I ,I a ttl1lya, 
, Oiu lo perorant que fa 25 any' que 
~Ostencll una lluita kgal, pcr camins 
cIe, ' l'' 'I • t OIlCOl'( Iél I lanllUllla, mel1trl~ quan 
!Jlwé es douen els pUI1~S i es ' fan 

é! menaces. Que'l nostre temperamen t 
é- propici a esperar-ho tot d'Ull cata
clisme, quan l'aportació clels ~10m~s 
el·orde. representa ls per "[¡l'i'ga Re
gionalista". a ks corporadons, ja pú
bli'Cjues o privades, es podria provar 
qu~ ha sigut abastament \11inça, es
I>erallt amb la cOlllquesta r00gionaI ini
ciada 'Per E'n Cambó fa cinc o sïs 
anys i a111h la &ÍJgllatura el'un simple 
decret cI'autonomia canviar II 'ànima 
eixorca cie molt:> catalan ' espanyolit
zat . 

EscoÍleu-lo exaltantl'àllrima de Cas
tella i, a111~) verita~)'le c1esCQoneix~l11ent 
dr l"hislòria de ,Catalunya. dir que 
Castella va ésser gran 'pel sen pa
triot'isme. afirmant en conseqüència 
1<1 superioritat d'ells sohr~ nosaltres; 
e~ veu que"1 senyo'r Cambó Iha ~bli 
dat cóm s'efectuà l'unió cle Cata'lu
n,ya a Espanya i els aetes d'lberòica 
protesta <lel 1640 i 1714. . 

Tanmateix, prova c011'vin,cent del 
SP. U espa ny i Stl11C , teniu-la en 'l'oblit de 
les pàgincs de "La Nacionalitat Ca
t<llana", on En Prat cie la Riba, el 
seu p.are espiritual, afirma que Espa-
r ya e' " . , , fi II S una expresslO rgeogral1Ca", 
combatent que ,la "Real .¡\,cademia" 
es digui Espanyola i demostrant l'oblit 
dels lèrl11cs geo'gràfics i Fac1mirable 
dennÍ<:ió cI'En 'Ro'Vira i Vïl<gili, que's 
veu no !ha llegida, 

,M enys mal que é\Jfirma que som 
"caps calents", que ja és (Juekom, 
car vol dir que'ns l'iur~ll1 ,clels aran
u 'ls amb (ll1C'ns amenacen els cI'anà 
i amb ,la ca:pitalitat excessiva <lmh 
que'n,s amenaça el! mateix. 

~f en)'s mal que afirma que Cas
tclla. poble sens ànima. s'aixecarà <:0111 

Ull so1 'b~)l1le contra la CataluJ1lya quc 
respondra, 110110 dubteu. sen VOl' Cam
hó, a l'odi amb Il'oeli j. amb ies armes 
al p~triotisme espanyol. 

Mireu-lo CÓI11 fa depf.!11.clrç la vjcla 
cie I~s na~jons ;l'~fl miracle, parlant 
ce SI haurJem <1 ulÏent'ar la llostra vi
d,a de cara o d'esquena a I>Ebre, com 
SI les .rutes del prorg-rés depel1lguessil) 
exclUSivament dels camins ja fitats. 

.I. ()Ih ! sarcasl11e al · més vil de 'tots. 
!1l1re~ aquell 111inço project~ d'auto
r,omla contingut en l'Estatut de la 
,\lancol11 l1~litat. deixat <Joe banda 1)er 
11~~ de mes avençat, en espanyolitza
Lla, hlasmat suara 'per EIlI (Pui'O' i 
Cac1arakh i "La Veu de Cata.Jtll1\~I". 

.ICOlltillÚi la farsa lligaire i l'histrio
Il:S111C call1bonià que, quan vingui la 
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rcpreSSlo, mirarem I(\'ésser tous el;s 
nacionalistes radicals un sol, quI'! es
venti d'un sol cop la confraria es
panyola i e!lpanyolitzada que patim. ................... 
Experiències 

Em contava un dia l'amic Car
bó, al venir a pagar-me l'arrenda
ment: ", .. Jo soc d'¡\llaiulla i, al 
morir-se el mcu parc, que ~ra el qld 
menava les terres, la mare ens bai
xà a mi i mos germanets deixant 
allí els avis amh les terres i els bens 
arrendats o a parts. 

La coneixença amb Can Rusés 
permeté treballar et Gràcia, a ma
re i germanes. 

l a mi C111 posaren !l'aprcnent 
passamaner a la haixada de la pre
só. Una casa que feia cantonada i 
que em feien la vida. 

Els altres aprenents, jjuix crem 
tres, s'atipaven de rodar i anar 
amunt i avall més, jo em passeja
va d'allò més. 

El meu amo era conseller del 
Municipi; era un dels m{;~ exaltats 
republicans d'aquells temps de gue
rra, revolució i aldarulls bollan
guers, 

Jo amb mo>; pantalonels curts de 
vellut j el meu davantal cie teixit i 
amb la cartera cie viatge :-o ta el da
vantal, anava de casa de clon Tal , 
a la de don Qual i el de més enllà, 
segons una llista cobrat/iria, a re
collir 5 duros aquí o alià, IS més 
amunt, 20 més avall, tot per a man
tenir els carlins a la muntanya ... 

A la muntanya, sí, puix l'amo, el 
Pas:;al11aner, era un carlí disfressat i 
'que en sabia pla bé, a fp. de Déu! 

Mireu: L'Ajuntament repuhlicà 
decidí formar un cos cle trabucai
res i el més cxaltat fou l'"mo, tant, 
que les yo places primeres les ('o
brí amb 90 trabucaires carlins, fets 
venir cie per amunt, quc s j les co
ses haguessin anat malament per 
ells, aquells 90 trabucaires s'h~~u
l'ien cuidat pla bé dc girar· se, abans 
de tot, cuntra sos companys, per iI 

inutilitzar la força tan costo>,a
ment sos tinguda per l'Ajuntament. 

Que \'a! AquelI Cscluilet del 
Passamaner, boi fon t.-se l'exaltat, 
va arribar a encarregar-mc de f(d 
portar 11 its o ca tres a lk tJem i a 
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Santa Mònica on dues !\.amonctes 
hi estahíiren sos bassar..; serraltes
cns actuant de cambres, ds propis 
altars. 

Amb aqueixes profan,lcions, ço 
que es proDosava assolir I ho 1S

solia de veres, era de¡.;acredi tar 
l'idea republicana ell el camp clels 
creients. 

Vos en explicaré un allre encara: 
Un jorn al capdavall del carrer de 
Ponent, 4 ó S homes plantaren una 
handera i c~mençareil a desempe
drar el carrer pcr a hastir tina "ba
l'rica(]'a'', que amb pcclrci , botrs, 
1>arrils, matalassos, sorra i terra. a l 
rap de mitja hora, ja feia tossa. 

Un hardang, un chasse¡)ot i 2 fu
sells. cie tant en lant, tir¿lvel1 con
tra la Ronda cie San t Antoni. 

Cap enemic els responia, ni nIn
gú sabia dir dels atrinxerats. sinó 
que eren el poble. -

A ra u n cap calent, ara un exal
tat, ara dos "vicentes, que van c!on
de van las gentes", caton~e o quin
ze dels nohles i coratjosrs leals de 
l' irlea republicana. reforçaren hen 
tost l'improvitzada fortalesa. 

E l mcu amo, que devia sapigtl cr 
per endavant el que su ('ce iria . ja 
m'hi havia enviat de bon matí. 

Dels "fundadors" de la "harri
rada", quan la veieren plena de 
hons i lea ls defensors, l'ur: se n'anà 
a fer ses feines. l'altre a esmorzar, 
l'alt re a cercar m unicions i el da
rrer pujà a casa scva per a eix iar al 
balcó i fer un a se nyal cap a la 
Ronda. on l'arti ll er ia fe ia estona 
que hi havia pres posicio'1s, estoica 
i i m pas~ib l e a ls trets q ue del car re r 
rtel Carme puj aven. 

Al cap d'uns instants. de les se
nyals balconeres, un a ba:a de cancí 
esclata va damunt la "trinxera-ba
rricada" sembran t el dolor arreu i 
fent u n escarme ni de ls 'Ye nerosos, 
arcl its i incaules exaltats <¡ue h i ha
vien acudit imprudents. 

Jo {ujo cap a la R am lJla i a la 
Portaferrissa e111 topo arn I) l'amo a 
que li conto esverat lota la facècia, 
men lre ell es refregava les mans 
de g ust, boi fent una sa rr1 èll1ica ria
ll eta, d'esca ien t judaic ... 

Aquell m es l'amic Ca,hó tingué 
(Ie fugir de cal Passamanrr empa i
lnt per ell a m/¡ un gani vet per su 
posar-lo e~pia seu - tanl cer t és 
que el frare es pensa C[He to thom 

ho és - i en plena g uerra, sens 
trens. sense diners i a peu, cercar 
redós a ca l'àvia fins p'tssacla la 
g uerra. 

Per exaltat que un h Ol1l es senti. 
cal ésser disciplinat. Q ue fan barri
cades, CJ ue criden ; que visca tal i 
més ciual, que vesteixen un iforme, 
o ¡.;Ón el poble i g uanyen i tot; si 
hom no té orde de actuat , dada i 
tramesa per qu i deu i pet fer-ho, i 
aq uí s'ha promés fide litat i suumis
sió, ... clones es calla, s'observa. se'n 
pren nota i fesomies ... que, no to
tes les pagues cauen per ~ant J oan 
i, al caldero vos espero. 

D'aq uesta manera. ens men ja rem 
l'esq ué, sense tastar l'am. l no pas
sa l'à com a la crema cle ls con ven ts 
da rrera, feta per a desv:ar l'acció 
del no volguer anar a inquieta r als 
moros a casa seva. l ne pas arà 
com <(\11 h la fi madrugonada" rlel 
general Pers ianes en la que, " UI; 
poble" fet de qu inzenar is i "golfos" 
madri lenys, enviats aq uí des de la 
"l11esseta" a clos expedicions h eb
domadàries i armats de "!'tars", fe
ren de bon eng ranall a Sabadell, i 
a qui scu n altre indret. 

Em permeto acabar amb dos 
crits: 

E l d'alerta! perquè, (1ui juga no 
dorm. 

J el mot d'orde!" perq uè, en sen
se disciplin a, no hi ha: ni " unió", 
ni "força". 

La veritat siga dita: això de la 
pàtria universal no és més que una 
frase missoneísta: suposa endarre
riment i és una positiva manifesta
ció d'esperit regressiu. La llei del 
progrés, que és llei de la vida, és 
la diferenciació i no l'anar cap a 
l'igualtat absoluta, que és anar de 
dret a çò elemental, a l'amorfisme, 
a les activitats rudimentàries. 

Els catalanistes no som partida
ris de la pàtria universal. En aquest 
sentit general desitgem l'universa
litat de la federació dels nuclis so
cials històrics i naturals ¡ ens gla
tim perqU'è encara no és un fet la 
germanor entre els homes lliures i 
els pobles lliures. 

Dr. D. Martí i Julià 

L'ESTAT CATALA 

SECCIO OFICIAL 
Fem avinel1.ll a lots els patrioles. 

que apropant-se d per iode electoral i 
iniciant-se ja els treballs preliminars, 
éL~ll1esta ¡fic i na d'Organització de 
ESTAT CATALA, té de ~de<:larar 
que .la seva acció és purament nacional 
L revolucionària i que està comple
tal11~nt al marge tle lluites. polítiqucS 
en,tre nacionalisles; si hé. com és na
tural, veurà al11b gust l'aroi an aquellS 
clements que encarnin l'esperil mé' 
rf1dica:1 dc! nacjonali~111c. 

Per iniciativa (}'atluesta oficina es 
r{'alitzen ~Is treball s preliminars per a 
l' rganilzació cie la "('reu Roja (a
t:t1an.a" que, integrada per <lolles ca
talane i aconduíé1a 'Per metges. de 
caracteri lzació radical n<lcionél 1 ista, 
serà. encara que apart de la llostra 
Onganització, compkmcnt de la 111a
teixa. 

La dOlla cata lana que s'inscriog ui 
a la llostra "'Creu Roja" nacional. 
vindrà ohligada a assistir setmanal
l11en t a u na clétSSe (le pràct ica i pa
gn rà 0'2'5 pessetes a I mes de euola. 

Es publ icaran uns arlísti<.·s cadells 
al-I u 'ius a la IlOI'a orgat1lilzació. 

Q ue les l11ullers. I~s. germanes i b 
promeses del' patrioles no deixin 
rl' i n s('ri tl res-Ihi. 

L'OFJClNA D'Ol{{;.\ Nn'ZAOO 

* * * 
Ad/lf:ssiollS S{'llSe adrr¡ a 

PregtlCl11 tuls rOl11 palln; F. //. 1'. . 
F . V.) R. Ar.) i N. X. li;' la .)'c/)(/r(/(irÍ 
ens enviin la 'eva ad rcça p~r a ésser 
con vocats. 

Secrelariat d'Organització de L'E. C. 

ESTAT CATALA 

Sortira quinzenal 

Subscripció aCata lunya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a 

estendre nombres francs 

Antoni l ópez. IlIIpressor, 01 111 . 8. Barcelona 
-
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