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SOM REVOLUCIONARIS 

Sí. La Ilost ra tasca, la creie11l 
fOllda11JCll t revolucionà ria. Tas
ca revolucionària en el nexe in 
tern del Nacionali sme Català. 
Tasca revolucionària en el sentit 
d'agressió a l'Estat cnemlc. 
Qucia damunt el s renglcs cat a 
/ani stes l'ohra malsana de la per
versió polí tica: Els pat riotes Cél 

talatls o eren UllS escollits esde 
vinguts hurocratcs, o e ren UllS 

homes dc bona fe en els que hi 
pesava el castré:ll11ent. D'aquests 
reng les radicals del Nacionalis-
111e sorgí ci crit de revolta. Avui 
helll guanyat ja una "ictória. 
llom no t roba un patriota C]ue 
de ]¡olla f<.' trt:gui en l'eficàcia 
electoral. I molt s reneguen dcls 
tel11ps perduts sota les ol1Jbres 
enigmàt iques de les "corbes" 
que suggeria la farsa política. 
LJna di"isa clara i concreta s'es
criu a l'ànima de c'ada patriota: 
la nacionalització i l'acció direc
ta. 

Rt'coneixell1 - llosal t res J11~S 
que ningú - que la tasca de na
cionalització a fer és immensa. 
Perú aixó no "ol dir que'ns tin
g'uell1 dc reduir a n'aquesta fei 
na solament o fer aquesta i dccli
car-nos alhora a feines electo
rals. Som pé:u-tidaris cie catala
nitzar el llostre pohle; peró tam
u~ de preparar ci llOS! re pobk 
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z' l'espasa ferma. 

per a Ics ha(alles definitives, _\1 
llJarge d'aqllesta obra de prepa
raci('), accepte\ll 10ies Ics \ 'a 

t'Íallts de matització polít ica o 
social o de tasca que reintegri la 
raça a SOll (-sser veritahle. 

Mentre la política eV(lluciollél
\'a hen dcsenvoltal11ent, els ele
men(s catalallistes radicals feiel11 
la nostra ohra catalanitzaclora, 
\lentrcta nt , l10saltrls a l>ominà
\'elll d'aquelles lucubraciol1s que 
ofegaven el veritahle patriotis
llle i refennàvem Ja llostl'a fe en 
quc sols tllla handera integral 
ment nacionalista i ulla solucit') 
radical eren possihles en el pIct 
de la llostra reivindicació nacio
nal. Tard () d'hora, Ja política 
evolutiva- millor dit, oportunis
ta- ha fallat. T al fallir aquesta 
política, era hen c\·idcnt (lUC nos
altres havíem de pendre la pa
raula. Precisament si algun re 
tret es pot fer al nucli radical dcl 
Catalanisme és quc creient C0111 

creiem en l'ineficàcia dels evolu
tius, el llostre deure era iniciar 
amb temps la reina que tot just 
ara comencem. Per aix{) el pri
\1)(.: 1' obstacle que trobàvem era 
trencar aquesta tradició de se
nectut que occia a Ja joventut 
catalana i clonar al nost rc 11l0\'Ï

llJent ulla mat ització- interna i 
<.:xtcrna - que çstés cOl\lplcta-

tl1cnt cI'acord a l'acci!') re'volucio
nària que s 'anava a empendrc. 

I aquesta és la 110stl'a propa
gélnda que f <.'111 i creiem que he\)) 
òe continuar mentre ens sia pos
sible. Massa CJue arribaran les 
hores silencioses i cI t rehallar 
ohscur. A ixó ho sahem per en
clavant i encara quc nosaltres-
alguns, poc () l1Jolt, hem caminat 

pe! camí del sacrifici- siguem un 
xic ne<')(its ('11 la feina nova, ens 
sohl'cn <"ls bons consclls dels que 
110 tenint re ell l'eficàcia del sa
crifici i, Jo. qtte (-s pitjor, no 

veient-se amb cor de sohrepas
sar-lo, pertorben tina acció pa
triòtica que al fi i al cap els pri 
m er s (1e tocar ne les desag rada
bles conseqüències serem 110sal
tres. 

Nosaltres creiem que cap nou 
diputat nacionalista català dirà 
res més ço que ci nostre M aeià 
ha elit ja al Congrés cic Ma(lricl. 
N'ohstant, hi ha patriotes que 
els hi costa ahandonar els estres 
electorals. A ixó ens és J¡cn com
prcnsible. doncs en els nuclis ca
talanis1es hi ha homcs que' han 
seguit una carrera civil i no la 
deixaran penjada a la figuera 
per un va - i - tot revolucionari. 
Això sí que és lo (lUC nosaltres 
creiem extemporani i inaclapt<t
tat a l'estat actual clel Naciona
lisme. A ix<'> de fiar-sc novamcnt 
de l'èxit dc notis debats parla
mentaris sobres ci plet català, sí 
que ho considerem incficaç. La 
cara ell' sorge 110 la fem nosaltrcs. 
l .a cara de sorge la farà l'home 
que COlll un nou O'Donnell s.e 



sentarà als escons representatius 
de la perifèria espanyola 

Cada dia que passa, refermet1l 
més Ja nostra fe en la feina d'or
ganització quc venim realitzélnt. 
El nostre revolucionarisme lli 
s'acaba en pures manifestacions 
externes, ni és una pretensió ab
Sur(\,l d\lIl monstruós clinamis
lue. 

SOtH revolucionaris senzills, 
sens intencions preg-ones. L'a
mor a la llibertat. de la Pàtria 
ens tlH..'na per aquest camí. Aspi
rem dnl1<tr Ja batalla a l'enemic, 
com itot s els pohles en guerra 
chmçn les batalles; peró sabem 
tamh{> que abans cl'ari-ibar a les 
grosses batalles potser caurem 
ahans per les cant.onades. L'ene
mic és possible que hag-i canviat 
de tàctica. Ara deixa fer. l nos
altres som part.idaris de fer les 
coses, evitant tots els obstacles 
1.l(\!"sihks. r .es hores angunioses 
de lluita cruenta i despietada 
arriharan inevitablement. Quan 
les nostres testes s'esclafin pels 
empedrats o caiguin pels camps, 
de%ota la blavor del nostre ccl, 
ens pensem que la nostra faç no 
serà precisament semblant al 
rictus sever d'un sargent de ca
serna espanyola. 

Als nostres amables compa
tricis - gramàtics, g~ógTafs, 
poli ti es , amh to doctoral i enci-· 
c1npèdic-ja.'ns faran la maque~ 
ta Havors. 

f?l1f.Cl1l'l1t que la .f',olítica rataltJ11a de 
cordialitat és completament finida, 
pre(IIt/llrm als patriotes: ; Quina al
tra polí/ica té de succeir 11 la primera, 
siJIÓ l'a/~e1ació a la força? 

S~ anem a ulla preparació d'aques
fa apclació, ¿qur és sillo ltua pcrfor
{¡ació eH t'l, camp patriòtic tola altra 
or~C/ltac!'ó polític(l. que '110 es t ,i.!] u; 
d'acare! ('11 l'or[JaN~t:::(~ció de l'acd6 
din:cta? 

La dona catalana 

'nostra llibertat 

nacional 

. 
1 

Cal que el nostre ideal allibera
dor es valgui de tole!; les variacions 
CJ ne ell s ofereix la nostra vicia ca
talana, per a aportar-hi la nostra 
csscncialilat nacional. 

No hi té d'haver ni un aspecte de 
la vida nostra sense que en ell no 
hi in flueixi el Nacionalisme. Així. 
la tàctica del nacionalisme català té 
d'ésser anar a la tasca de naciona
lització primer, per anar a l'orga
nització cie defen sa nacional des
prés. 

Al present, la clona catalana res
ta encara hen lluny cI'ésser un es
forç i una ajuda a la tasca dels pa
triotes. 

Viu en un amhent de constant es
panyolització. Es el "ropero", és 
"la velada selecta" que s'endú la 
frivolitat de la dona rica. 

La clona proletària, s'e mpassa ho
res cle cine madrileny i escolta el 
darrer cuplet de l'obra castellana. 

Cal doncs una reacció immediata. 
Quíl1es tasques patriòtiques s'ofe
reixen a la clona catalana? 

Entenem que la dona catalana. a 
més del complim cnt d'aquell s prin
cipis elementals que influeixen en 
una voluntat nacionalista, pot molt 
bé. dedicat' el seu esforç a dues 
branques fondament patriòtiques. 
La una, l'obra de l'Associació Pro
tectora de l'Ensenyança Catalana; 
l'altra, la tot just iniciada ara de 
beneficència; que pot encloure una 
màxima i prcgona tasca Iliberadora. 

Algú somriurà i dirà que la pri
mera tasca de les nostres dones ca
talanes és donar pròdigament fills 
a la raça. 

Perfectamen t d'acord. Però ob
servarem nosaltres que hi ha dones 
que per la seva condició especial, 
siga per cOl1ctició fí sica, o bé moral, 
no poden esperar que una estima
ció honrada segelli per sempre més 
la seva vida. 

La clona scnse amor existeix en 
totes les races i en tots els pobles. 
Catalunya no es una excepció. I no 
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solament 110 és una excepció, sinó 
que el caire especial de la seva 
constitució com a poble hi abunda 
considerablement la dona que no 
contrau matrimoni. Es la classe 
mitja catalana que ha ~;gul forat
girada de les seves peculiars tra
dicions econòmiques i s'ha vist ofe
gada per l'allau de Ics noves agita
cions socials. 

El jove català provinent d~ .la 
classe mitja, s'ha salvat adr¡ttlJ'lr1t 
valors culturals i econòmics i prGs
perant ha pogut arribar a la COll S-

titució de la família. 
En canvi la noia catalana de la' 

classe mitja ha passat per un cal
vari si ha volgut ésser mare, i més 
d'una. vegada haurà posat un inte
rrogant al record d f ul1 jovenil i rO
màntic amor cie divuit anys. 

La lhtita econòmica haurà po:->[, t 
punt final ,~ les 14ttres <!xallacíoll S 

d:e l'ànfma, de la que haurà volg l1t , 
aml') el seti amor, p:lssar per damunt 
les dures proves de la realitat. 

Si bOS fàcil ~stahlir una estadís
tica sobre els matrimoni s que cen
trauen, els pertanyents a la e1asse 

mitja catalana, veuríem com el sexe 
masct,lí aventa·tja de rúolt al sexe 
femení. 

Aqtle~ta dona catalana, lliure de 
les obligacions més inherents de la 
família, és la que pot participar .~!1 
més alt grau de les tasques patl'lo' 
tiqu~ s . 

D'e-lles n'ha ele sorgir la sec' e
tària, capacitada i dccidida ele les 
futures organitzacions nacionalis tes 
femenines. 

Centenars de dones catalanes n(l 
casades, es dediquen a' ohrcs de he
nefiaència o d'acció social que ~n
vint són contràries en esperit a l'i
deal de Catalunya. En els pobles 
rurals és on aquestes doncs podrien 
encara més, fer un bé iml1len s a la 
causa de la nostra Pàtria. 

Elles podrien convocar i dirigir 
a les demés companyes de la loca
litat en la constitució i desenrolllo 
de l'agrupament patriòtic femení i 
alternar la seva vida social amh el 
treball per la llibertat de la Pàtria. 

L'agrupament rural femení por 
fer venes j faixes per Ics operacions 
quirúrgiques, mitjons, roba interior 
per. la campanya) etc. Caela mcs la 
presidenta i socrel<'tria convocarien 
a una vetllada patriòtica. l la mU Si-



po ¡es i els parlament 
~._ ... _ . .I.:-:_~ la fe miracu a ue 

les al1imes de les nostre 
"Jrel"t1lllnPQ de Pitria. 

tes jo es done ialistes 
~rfOrn,,,,"" .. a. rança que bl'O<mveu 

penons pel esquadron ~ 
també les nostr dones farien 
nostres banderes; però Ja hem 

DO a!tres erem 
ulta ~ que per-

medi d'aquella 



Envers ¡'Estat Català 
Dos grujls, Federació Democrà

t ica Nacionail s ta i l~squerra Cata
lana, tenen ideari definit, naciona
lí~ ticalllellt exacte més o menys als 
altres clus grups, Unió Catalanis ta i 
Acc;ú Catalana, més diferent, per 
ésser hí brida la composició d'a
ques ts altres, en la política a apli
car hi a l'Estat Català. 

El comú denominador que, si 110 

avui dtJllà, unirà totes k s force:; na
ciúnali'ste:; de Catalunya, ocasionarà, 
sens dubte, l'accentuació política d'a
quests grups i dels altres que puguin 
formar-~oC , millorant-se d n,acionalis
me polít'ç de Catalunya, que podrà 
responure cn un o altre sector a qual
~evol C"ontingrncia política o oocial, ,i 
ell lots a la vegada a una cos<'l ge
neral, l'ln.dependència de la Pàtria. 

.'\coblades totes Les {arces, hom po
drà atendre a la sèrie de prob'lemes 
que es deriven de ,la con::iütuci6, o 
del treball preparatori d'aquesta COIlS

titució d'Bstat Català. En el qUélil serà 
necessari esmerçar principalment les 
adivitats, ja que no respondrà a. reaJi
tats d'orde material, sinó espirituals 
o sent :'l11<!ntals, en la policia, hisenda 
o totes ks qüestions que ens pugl~in 
c(mLluir ràpidament a la nostra lli
hertat. 

No oblidant, a ésser possible, els 
a fers que el demà ens portarà, com 
són l'equilibrí de la vida social i el 
de la pròpia de 'rEstat, devem es
merçar ell 1'11 isenda i en l'Exèrcit 
totes Ics nostres ,principals activ :ltals. 
La garalltia necessària de l'eficàcia de 
l'obra que deu realitzar la¡ força en 
sa 111 's visible plasmació és l'orga
nitzaçÏó j l'hisenda que hi aporti <l'una 
o altra fai só e'ls recursos necessar:lS, 
demés dels homes, perquè la seva vi
da no s'escoli per cxd~s de sang. 

La complexa orgallització d'un cos 
!,úblic deu és ' er <Jhra de gent entene
dora, que realitzi la tasca oblidada de 
recomptar les possibilitats. de la Il.OS

trn illdús.tria, cie la llostra riquesa en 
general; 'l'orgaIJÍotz:lció de la defensa 
cid nostre país, i l'adeslrament dels 
legionaris de Catalunya amb llur or
ganització pn')pia i f ran.ca en ahsolut 
de tot servei polític en interès. de tots, 
elltre altres. 

Esperant que l'acdó el1ls portarà 
il,defectiblement a ésser un organis-

me amb pressupost propi, hasat en, la 
con.tribució obligatòr ;a, quan aquesta 
acció pugui ésser eficaç, cal no ol.>1idar 
la cotització actual i lots els mitjans 
que es trobin a mà per a realitzar els 
tr<:bal1s necessaris, bo i estudiant Jes 
possihilitats amb que podríem comp
tar tI'ulla o altra (orma, per al dia 
<l'Ull l\1oviment ge1leral. l coronant 
aquesta obra, l'acc;ó políLica interna
cional. 

Esta1J'lert un cells general de tots 
els catalans que avui voluntarial11ent 
volguessin figurar amb els reng.Jcs de 
.s úbdits de l'Estal Català, hom podria 
í.Clidir, previ nomenamen.t en els po .. 

bles, comarques, districtes 'barcelo
II ',ns, viles i ciutats i en tots els in
drets de la cata'lana terra d'un dele
gat per ca<la entitat política acfuerida, 
a l'elecció per mitjà d'aquest cens, de 
la mallera més factible, elel delocgat 
que li correspongués acudir a les tas
ques de l'Estat, quedant virtuélllmel1t 
de {et constituïda l'o\"lganització re
presentativa de tot:;l els naciol1a'listes 
de 'Catalunya. DIa vors hOI11 podria fi
xar la representac ;ó dels qui tingues
sin càrrec d'elfe<.-ció pública, dintre 
l'Estat, limitant..,la o ilO, sempre que 
pertanyessin a agrupacions netament 
naciona,listes i amb col-Ialxrració vo
IUlltiLria a la nostra obra, o, a ésser 
;lIdependents, prèvia acce.ptació de Ja 
doctrina der,ivacla d'un acte de força. 
Llavors hom podria, de comú acurd, 
fixar les nurmes generals d'actuació 
nacional, np política, en les corpora
cions amb re.lació a l'Estat Es.panyol i 
ell e'lseu Parlamcnt. Llavors hom 
podria atribuir a Ics entitats catala
nes dc l'estranger o als indiv 'iCIus que 
ho meresquessin, la representació ofi
ci,!! de Catalunya, CIl la r~spectiva 
L fra on foren creades, sempre que 
llur actuació i finalitat respongués a 
la general de Cat<lJlunya. 

Diver ~os prohlemcs vivents- dintre 
d<: Cala1unya i <¡ue, e11cara que molts 
creguin el contrari, no s6n de fàcil 
l('alitzac '~í dintre J.cs normes .jurídi
quc:; abstencioni stes en. que viu Espa
nya, tom son el social i els derivats de 
]'{'"i:onot11ia nacional, cal no somniar 
que Ull Estat ell gestació pugui e5<:O
metre'l s, mes si pla,ntejar-los j estuc1iar
los, per a {er-10s més viabl<!!s en so· 
lucions quan. el G 'o nesi/ fos Auba Es
pic: Ilod en t, <1onan.t-s<!, pot ésser, u na 
magllífica visió de justí'cia humana 
que .Ia 'ata1Jnya actual sotmesa a Es
l,anya no )lot don.ar; car nosaltres tc-
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nim confiança en nosaltres mateixoS. 
Qualques d'aquest són de .possible 

realització quan l'Estat actués ja al11h 
unél garantia c1'efi<:àcia, car .hi han, pro
hlemes que llur solució intereS'sa per 
p~r(s iguals a tots els estaments d'Ull 
país, puix de ~lur solució se'n derirva 
ulta 'plenitud de vida, que avui en la 
sotmissió no tenim per mancament 
fil ,s d'¡':tica nacional de l' Iistat Espa
nyol, que corromp en ger1l1c totes .I~S 
pcssibles actuacions ck les f.or{'€s VI

V{!s catalanes. 
Aquestes qüestions podria atendre

'Ics l'Estat 'Català, 11,0 oblidant, pen\ 
la finalitat pr:nnordia,l per a que fOll • 

creat. Un Estat en gcrme, en gestació, 
en actitud de violènoia enfront d'a
quell que lli usurpa els drets imma
nellts que representa, 11.0 podrà escO
metre la àrcll1a i difícil qüestió de la 
solució definitiva elel contingut sohre 
e! qual es deu basar l'ESotat, rar és 
ol,ra d<:'1 demà de ',la llibertat, mes 
si que pot {er prevaldre tol çò qut' 
S'Cll drets humans, i per tallt respe<.' (a
bilíssil1ls, estudianl -ne i aplical1l!~hi a 
ésser possible 'llur solució. 

BIs punts {'oncrets d'acor<¡ més (l 

menys general que serien, més dcl~ 
que molts es pensen, podrien practi
car-se totseguit, cauS'ant amlJ !lurs 
beli,ifets la satisfacció i de t'onsegiil'\lt 
l'ajuda d'innomhrable mun.iÓ de cata
lans que no desitgen pas a.ltra cosa. 

En la vida haurem observat la mul
t:'plicitat de discrepàncies que tota 
obra porta ~n lots aquells que hi col
laboren, per tant l'acció n.ostra porta
ria hen -soegur en si Ics discrepàncies 
de ceris sedor" no ben s.egur SooJ¡rc 
1T.oralitat nacionalista, S'1I1Ó sobre f ór
n/ules <le constitució i d'actuació frotl t 
dels 'Prohl~l11es quc a diari Ja vida 
pianteja, més no cal ohlidar que 'l'Es
tM és obra de tot5, que avui per avili 
devem acceptar tots sots unes f"r
llIules generals que encloguin a tot
hom, sense reha.ixar la dignitat de nin .. 
gú, fórmules que avui SÓI1i: Repúbl i-
(,éL, Dret i Justícia, car cn el den1à 
victoriós que s'apropa de Ja llldepcn
d~llcia >l'aga ve!lal11ent de l'Es.tat ser:i 
obra, corn veiem per arreu, d'aquell 
qui ,pos.sceixi la v01untal del p()I!1c, 
obra per tant de cada parti.!. 

Aquell botiguer que té el rètol 
principal o únic en la llengua de 
l'enemic ens injúria públicament. 
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Guardeu ]a terra els pagesos germans 
guardeu -beseu-Ja amb dalit, pam a pam: 
ara amb nosaltres marins i gojats 
per Catalunya els vaixells salparan. 
Guardeu la terra els pagesos germans. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!IIWllllllII 

SECCIO OFICIAL 

OFICINA D'OROANJ1 ZACIÓ 

D'acord amb les declaracions que 
?tanyen als treballs d'organització 
I que publiquem en lloc preferent, 
es prega a tots els patriotes resi
dents fóra de Barcelona que es re
Uneixin i es constitueixin en grup. 

Un cop reunits, la tasca a fer se
rà la següent: 

I. Nomenament de comissari o 
delegat. 

2. Nomenament d'un secretari i 
recaudador de les cotitzacions. 

3. Nomenament d'un altre cO
ll1issari i secretari recau dador en ca
ràcter de suplents en cas d'inutilit
Zació dels primers. 

4. Fer el cens dels inscrits. 
5. Aixecar acta de ço acordat i 

enviar-la a n'aquesta Oficina Cen
tral d'Organització personalment. 

Per a realitzar aquestes organit
Zacions no cal que els patriotes de 
c~da poble vagin amb precipita
Cions. Cal assegurar-se de la ferme
sa. patriòtica dels qui desitgen in s
Crture's. L'actuació local de cada 
grup patriòtic, serà a l'albir dels di
rectors de grup i es desenrotllarà 
en completa autonomia. 
. ~ls grups patriòtics deIs pobles 
1 .VIJ.eS, aniràn més tard a la orga-

, nltzaci6 comarcal i aquesta es su
~arà després a l'Organització Na
cional alliberadora. 

Està del tot enllestida la nova 
Organització femenina de la nostra 

Creu Roja Nacional que probable
ment portarà altre títol i que falta 
sols posar-la a l'aprovació del se
nyor Macià i de l'Oficina Central 
d'Organització. 

Oficina de Redacció i Propagan
da. - S'anuncia per al vinent diu
menge un míting de front únic al 
Vendrell. 

Estan en preparació un acte d'a
firmació radical al Cine Muntanya, 
del Clot, altre a Sant Feliu de Llo
bregat, altre a Olesa de Montse
rrat i unes conferències a la Fede
ració Obrera de Molins de Rei. 

El passat dia II, es celebraren 
a Sant Just Desvern, unes confe
rències patriòtiques amb elements 
de front únic. 

Són ja editades les fulles de pro
paganda: "L'Espanyol". Es tro
ben en venda en aquesta Oficina, 
Sant Honorat, 7, pral. i al lloc so
cial de la Unió Catalanista, Canu
da, 14, pral. 

Les dones han de compendre que 
en la vida social dels pobles hi te
nen devers, el compliment dels quals 
no pot excusar. 

Quant els pobles es troben 
commoguts per ideals grans i 
generosos, és quan la dona ha de 
vessar-hi les seves fructuoses acti
vitats. No ha d'oblidar mai, la dona, 
que ella es déu de vida i d'amor i 
que per això el seu esperit és el e-

ment indispensable de la vida de la 
Nació. Ella que és tota amor, que 
estima de nina, de doncella i que es
tima més encara i se santifica quan 
és mare, no pot restar indiferent en
front dels aconteixements socials 
que van d:rectament a modificar la 
vida dels pobles. 

Doctor D. Martí i Julià 

El nostre clam 
E:; objecte de comentaris apass:o

nats quasi tots ells, la campanya 
que !,"A B C" ve desenrotllant 
contra la Catalunya separatista. Els 
catalans que vivim en aquesta Cort 
comencem a olJlservar l'influència 
d'aquestes campanyes que accen
túen l'hostilitat. de l'ambent, que ja 
d'ordinari és prou sorda i general 
contra nosaltres i contra totes les 
coses de la terra. Barreja absur,la 
d'incomprensió i d 'odi, d'afany de 
continuar amb nosaltres la política 
imperia lista i colonitzadora de sem
pre. 

Però això, precisament, ens fa 
reaccionar amb més força, reafir
mant la nostra catalanitat l acom
panyant-vos a vosaltres en la nova 
forma de la vost.ra actuació lliber¡t
dora amb tota l'emoció dei nostre 
cor i amb tota la nostàlgia de l'anyo
rament. La nostra terra, la nostra 
mare Catalunya té escampats arreu 
d~l món fills seus que per ella sos
pn en, amb ella comparteixen 1110-

r~lment l'esclavatge, i per ella de
s Itgen fermament l'hora de la sepa
ració lIiheradora. 
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Fora cIe Catalunya ens sentinl 
!lll'S [;"I(licitls qUI! dintre d'ellr,. Per 
això ens plau, . . més que cap altre, 
l'actitut i l'energia d'En Macià. Els 
bons catalans deuen agrupar-se a 
~\l:1 en torn com u n ~ol home, aIT b 
un icl~ari categòric i Ulla voluntat 
cli~[lo~arla al sacrifici. O amb nosal
tres o contra nosaltres, devem cridar 
a tnts els que s'anomenen "ca.tala
nistes"; que els mr.ments són d'ac
tuació viril i enèrgica, si volem s:11-
var-nos; que no podem contemp'" 
ranilz:tr amb aquests elements que 
sc.:gueixen una política tortuosa i 
traeixen a caci .pas :a nostra cama. 

Que's digui ben clar com n~sa~
tres ho <¡iem aquí, afrontant I anI
madversió de tothom: no volem 
c01l1partir clavant del món la respon
sahilitat de tota política general, re· 
ligiosa i social cie l'estat espanyol, 
política funesta i oprobiosa; no vo
lem continuar contemplant aquestes 
c<lIl1(\clies parlamentàries de les res
ponsahilitats que coronen sarcàsti
cament la 11lagnitut de la tragèdia 
c!'Annual; ilO volem soportar més 
raclllac,ii> dels delegats dels Go
verns centrals que, incapaços de 
cOl11pendre el probletl1a social cata
lit ell tota sa l'Olllplt'xitat, il1capaços 
d· c011lpend.re' l i el dirigir-lo, sols 
han sabut seguir una política de 
s;¡ r¡g', qtlc brolla cncara ahu nclosa, 
all1 h les llàgrimes arden tcs, del cos 
de la pàtria; np volenVli un dia , mrs. 
vcnre dcs!Feciada la nostra parltl, 
atr.opclln(lc;:-> l~s 110!llres l11fl:;ses co
rals pels cle\lH~r¡ts armats, privat/> 
els infan ls d~ r~bre ~ls ~nsellya
ments pril\H~rs, q\.\f! SÓf\ l'actuació 
e(!\1caçlpra fonamental, en Ull a'1'
he'lt, <l~cenl <jqe'ns menyspre,\Ia; l'S

t('111 cansa~s (l~ contribu ir arnb el 
pr!lc\nçte de la no::.tra actjyilflt al 
sostenirrwnt d~J qe,spilfarro i de 

veure que, malgrat el nostre esforç 
i el nostre, excm ple, camina l'Estat 
espanyol a la seva t'ui\1,a, a la seva 
desintegració completa. Ara ja dc
sitgem ducs coses a l'c,nsems: l\ibc
r:u-nos i salvar-nos. Volem seguir 
dignament, amh capaçitat de j)Qhlc 
modern, el cur:; dels dies actuals 
aparionats . amb les nacions més 
avençacles. Per això posarem tot el 
nostre e!¡forç per a lograr la nostra 
independència, la. creació de la nos
tra República Catala\la. ll iure i fo.r
mosa, dintre la qual sabrem cscoll ir 
a ls bons catalans, horue~ d'inte l-li-

gència i cic voluntat, que la sapI
gueu dirigir amb vol majestuós vers 
Ics formes d'actuació nacional dels 
pobles més avençats, on cristallit
zeu diàrial11ente, en novcs i bellcs 
formes, els mots dcmocràcia, lliber
tat, tolerància rel igiosa, proletariat, 
cultura ... 

Això és el que devem dir ben 
alt els catalans, tot disposant-nos a 
corllplir com a bons. Aquest és ;';-

. dcnri nostre. No SOI11 patriotes a l'cs
tll vell: que al cridar "visca la pà
tria!, visca Catalunya 1" no implo
rem una pàtria reaccionària i ar
caica, sinó una pàtria-símbol de la 
més alta selecció d'ideologies dcl 

I nostre temps. 
O amb nosaltres o contI a nosal

tres! Què'ns fa ésser pocs si ens 
multiplica i enardcix la fe d'Ulla 
causa noble? <Juè'ns fa prescindir 
dels traïdors que sols han sabut 
utilitzar l'estandart catalanIsta eer 

I al:-: seus interessos partidistes i 1;';1'
son~ds ? 

¡ Germans l1oslrçs, que cmprenen 
ara amb tanta rttdesa la tasca lIi
bc' adora. l':scolteu el nostre clam 
que vos arriba de lluny, ressonant 
imperi!>s al11b cspa~1lles de patriotis 
me ,¡ amb sanglots de lIàgr: \11C~ : 
Vlsca Catalunya lIiurc!... 

Madrid, 31 de genqr de J923. 

... ~ . ., ...... ~ ...... , .. 
ESM~NTADOI~ 

El dia 28 de Gener, Acció Radicé 
Catalana dc París, va cch:brar la 
seva reunió general orclinària per ' 

, elegir el seu nou Consell dirccti' 
¡ efectiu, i l'urganització de les Co-
1 missions de Cultura, Fe:>tci' NaclO-
na.listes, Sports i Excursions, i 0-

rnerç i Treball, que formen part de 
la naíxenta i entusiasta agrupacIó 
de patriotes. Al1Ib gran assistència 
dels scus assoc;iats obrí la scssi() 
amb paraulcs de forta catalanitat el 
prcsidc)l t scnyor Sugrañes, llegi n t 
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acle seguit el secretari senyor l\lar
lés la Memòria, clonant com ptc dels 
treballs acomplerts fins a la data, 
anant-sc amb gran entus ias1l1e a la 
elecció del nou Consel1 que ho fo ti 
a l'unanimitat i quins ç¡\rrccs ~.¡)' 
rrespongucren als ¡patriotes M arl,lI'; 
Sugrañes, president; Carles J. c
rran, vis-president; Joaquim M¡~r' 
lés, secretari; Xavier Sanélhuja, VIS' 

secretari; Ramón Puig, tresorer; 
Camil Ivem, comptador; Mariu.s 
Capalleras, vocal; Pere Batalla, 1)1-
I>liotecari. 

S'acceptà a l'unanimitat l'inciti· 
sit) ('n Acció H.adical Catalana, ,l ~ 
l'Agrupació de Voluntaris Catala l~~ 
de la gran guerra, finint-se la rettl1 l

(1 

al11l> un fort optimisme de veure la 
Ilihcrtat I egnar en la nostra Cala-
lunya en data propera. . 

J>ros.seg~int la cQnstitució definI
tiva de Ics seves seccions, ha quedat 
[ormada la de Spbrts i Excursion!'i, 
l11crc('s a l'entusiasme deporti u J'u.n 

bon nOI11 hrc de joves catalans, So(!~ 
cic l'entitat. 

Això ha permès constituir l'equip 
de futbol, qui ha comensat amb VI

gorús cnlt\siasme el sell en tr<::na
l11el1 t. 

Els noslres amics futbolistcs de 
París han dcmanat el scu ingrés 11 

la Federació Francesa de Futbol, 
a fi dc pogucr portar a cap divcr.,o:' 

I partits compromesos amb equipS 
franccsos. 

I L'equip futbolista <[ui portarà pH 
enscnya els colors de nostra l>ande~ 
ra, s'anomena" Futbol ('lu1> d'A. Jt 
C. cic París". 

Son en camí tamhé de <ltledar 
constituides les brancjtlcs ('~P()I ti
\ es de ten t1 is i ciclisme. 

CASAL CATAJ.A DE PERPlNVA, 
Crida ats catatallS 

A les portes d'Europa, sortint de 
la Cat~lunya cspanyola i enclit1sant~ 
sc call a França, hi ha el ]{osse l]() 
am b gen t de la nostra n içaga i d~ 
la nostra parla amb la qual cns lli
ga t\ua solidaritat fraterna. 

Perpinyà és un rc.dQs all\alJle i 
segur quc els catalans tenim quan 
l'amor a la Pàtria o les quim,eres de 

l la vida ens obliguen a deixar el ve ll 
solar de Catalunya. 

Aquí, a Perpinyà. hi ha una po
I hlació exilada ete Catalunya 110 in
I ferio!' 11 12,000 individus, la majoria 
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gcnts treballadores que han deixat 
I~ Mare Pàtria per a refer la sevé'. 
\ Icla vora els seus germans del Ros
selló. 

La permanència aquí, d'una tan 
nOll1hrosa colònia catalana, és un 
('lcl1lent d'inestimable vàlua moral 
pcr a estrenyer les 1laçades de ger
~lanor entre els catalans cie França 
t els catalans d'Espanya. 

Aquesta colònia catalana es mano 
té di spersa perquè no s'11a pogut 
aplegar ctessota tma organització 
quc coordini i reguli la seva vida 
:ol-Iectiva, ajudant l'esforç de cada 
lt en profit de tots. 

'Reun ir aquests catalans que viuen 
a Perpin yà en un CASAL. fomen 
:ac1or de patriotisme i, a l'ensems. 
;l11pul s ne la seva cultura. del seu 
>cnestal' i clel seu anhel. ha sigut 

a:a l'esperança d'un grapat d'homes 
\TInguts de Catalunya, fundadors i 
tllr!.ntenedors de l'actual "Casal Ca
tal~" perpinyanenc. 
I Aquest, per a viure dignament, 
la de posseir casa pròpia. crear in
teressos. actuar amh independència: 
~ols així podrà la seva acció tenir 
veritable transcendència per a Ca
talunya i segura utilitat per als ca
talans d'aquí. 

Treballadors, la majoria ete 11osal
tr('s 110 podem arribar amh els nos
tres cahals solament a l'anquisició 
(1('1 "Casa1" on vivím. Rics d'irleal i 
1)()hres de diners, necessitem l'au
~i li del s patriotes d'arreu del mÓIl, 
Perquè la nostra ohra sigui fruit del 
~a('rifi('i de tots i sigui completa. 
. Per Catalunya - poques vcganes 
;;l\'ocar!:t. pot ésser. amh tanta fe i 
tlltat C01l1 ara- per Catalunya us 

:1('111;]l1el.11 (!I1: ajudeu als .catalans 
1';- P~lyln ya, 1 que 110 els hI negueu 
'1:\ t\xJ11 que necessiten per a l).c,\ stj .. 

')-";l1\lcnt "I sen "Casal". 
('alalans. aju(let1-nos a fer el "CH

~;tI (' t l''' 1 P . , a a a (e erpmya. 

...................... 
La tesi independentista 
(. Scmhla. cloncs, que a !l ores d'ara 
.atalul1va (S d~c-a,l1ta per 'l\'11<t emali'

('IPa~'iú -ahsolu-la. 
I). I ! i. ha seguretat ni tan ~ols .pro
l;\1ll'11tal qu'C Espanya '!l'avlt1ig'l1ll (le 
Ullcs en bOlles a sa ti sfer els dalers 

= 
de nostra Pàtr ia? No. N osallres 
ho creiem així i estem fortament 
persuadits que tothom liensa igual, 
sin0 que no ho confessen a les cla
re~, un s per por, molts per 19no
ràn:C'Ía i UI11 hoh grapat perquè tre
molen només de penSlat· que pot 
tremolat la menjadora. Potser sí 
que dóna més ésser ministre de 
l'Espanya que Cap d'Estat d'una 
Catalunya petita. 

Totes les nacions que un jorn 
formaren pa·rt de l'imperi ibèric co
mençaren per captar refbrn1eS din
tre els tert11es de la 1!lé~ refinada 
cordura. AviM es C'OnVCll¡ceren qu~ 

perdien el temps. i a les veus de la 
demanda: suc('eícn diS clams de ·Ia 
exigència barrejals all1b els tràgics 
espetecs de la re\' olta. 

l qui ho té del néixer no ho dei-
xa a I créixer. 

H i ha separati::tcs d'ocasi6. Una 
topa<la amb Ull fUl1Jciol1<bri castiç, 
per exemple, les trapaceries dels 
polítics, l'espasa dels tm'postos, la 
visió d'una Espanya famolenca, la 
repressió brutal, sistemàtica i per
sistent de l'Estat contra 1es més 
aigualides man i festacions cataJlanes 
i a:ltres mil circumstàncies pura
ment casuals han trasbalsat aque
lles (xms0iònciCls que past'ul"aven 
per les gleves del més glacial enso
piment patriòtic. Un estudiant va 
a Madrid i torna a Catalunya de
sesperadament antiespanyòlista. El 
jovent que l'arrosseguen cap a 
1/'. \ (ri'.:n. ~i té la ()irt <Ie 1.Ol'nar a 
('asa i més ~l1¡cara si té la dis'sort 
de tornar-hi nafrat, no pot sofrir 
que lri parlin c1·'E~pa!!1Y'.a 'si 110 6s per 
a mal'eir~la. I 

D'altres fonamenten el seu na
cionalisme radical en els dictats de 
la més alta filosofia. En la irreduc
tihilitat dels clos esperits: el de Ca
talunya i el d'Espanya, en un pre
gon estudi dels trets característics 
de la Na('ion<li!iolat Catalana i, per
què 110 <lir-ho?, en raons de .cjigmÏiaL 

Baldament d'Espanya vingués, 
que no vindrà mai, la concessió 
d'Ull Pa d:lIlle llit propi, l'ensenya
ment i l'actuació dels tribunal s de 
Jus tícia en parla catalana, i fins i 
tot la implantació d'un exèrcit ca
talà per }'i sti l del que li ha pervin
gut a Irlanda per part d'Anglate
rra, nosaltres no ens hi avindríem, 
primcr perquè fora poc, i ·segon, 
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perqllè Espal1'}'Çl arrlbaJría a aqltcSlts 
extrems forçada per la por, en el 
ben entés que tan bon punt es ve
gés les orelles elJsorraria tot aqttcll 
capíto'l d'inoídes atribucions d'ttn 
cop tle ploma ties tle les planes de 
la "Caceta" de Madtid. 

Ulla alt·ta prova a favor de nostra 
tes'i és l'orig~t1al ,dialt'Ctka dds nos
tres adversaris. Reparili que tots 
combaten el separatisme català 
perquè precisament Cata1tmya se
parada cI'Espanya 110 tindria vida 
pròpia. Ara vegin. Fins ara les al
tes mentalitats espanyoles no h¿ltl 

descobert contra nosaltres aitres 
arguments que l'Aranzel i les Dua
nes. Com si el patrimoni nacional 
de to't un poble estigués sols a 
mercès de les besses. A hores d'ara 
el desaJStre econòlTl'ic de IQ¡ t<llunya 
separada (1'E's'panya profetitzat :per 
les patums <te gran cinctüaóó ja 
fa riuif~ fins a les ,llostres c{juil'i
brac1es dispeseres. Però ·torn"HÜ al 
nostre punt de vista, els nostres 
car,itatiu,s veíns que amenucen sem
brar dè sal els llosolres camps i em
plaçar èls canons al cim de les 
muntanyes per arrasar nostres tiu
t,als, no elis .sembla que haurien 
d'ésser ells qui ens empenyessin a 
la ruptura amh Espanya que, al seu 
entendre, f6ra el mateix que tirar
nos a la ruÍna? Dóncs no és així, 
no s'hi resignen que siguem' un s 
per<tularis, perquè ells ooti111cn 
massa i ens volen sempre a la fal
da de la mare pàtria. Que és de 
tothom sahu't que <Jui et vol hé et 
farà plorar. 

On s'és vist que l'opressor mirí 
pel hé cie la víctima'? Si ells hi tiren 
COS'S>CS 110 és s'0nya1 que és aquesta 
sepm'ació el (lue a el1s els cou i que 
de retruc la independència de Ca
talunya és la única so lu ció tlcl nos
tre problema secular? 

t'Estat Català denunciat 

El passat diumenge, dia ] l, la 
policia espanyola es presentà a 
mitja llit a ,1'i'l11,prc111t;u <l'aquesta 
puhlicació i en el !loc social dcl 
"Casal Democràtic Nacionalista" 

en cI qUe hi cn:guê esser-hi cOt1lStituí-
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da l'oficina de redarrill de la 11Ia 
!l·ixa. 

1'.1s nOll1hres de la pllblirariú l"I 
rrcsp(Jllcnl al nÚ11Iero pas: al l'\l'lI 
ja quasi agotats, i :-;,J!s l'ls agclI(s 
gllVl)l'naÜUs 'p()gucr~1l c\lldu'r,!'!c'll Ull 

'''' \11 i t nom hre. 
Sell!im d ('(J 11 t ra((;'1l1 ps. perquè 

crèicm (LlIC l'encmic seguia la t:'tc
l ica dc deixar-nos fer ço quc ha-

gtH.:ra perm¿'~ ~cguir scns oh~tadc!:i ci 
lI~rsl roC (omt-s. 

l'~rò advcl,ti\l1 (LUcl,l Iloslm kr-
1I\t'sa i la llostra vol\lll(at :-; ,')\\ i'l'l' 
dtll:tihlcs I:I':STJ\T Ci\Ti\Li\ 
:-;'Irlir;'l a Barn'lona, lllclltrc puga i 
CIl cas cOlltrari els bons patriotes 
de l'erpinyú, l'arís, IIavana () No 
\" York reali(zaran la nostra feina. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .... 
LA MESQUINESA 

!isteln e1/ l'lI' debat sobres calala 
l/i,wIC, ('ada dia 1('.1' l'ublicaciolls tI(t

,;V1I(¡{S tCllell de l'arlar mllb l'refe
rhlcia de I('s ([cf/tl/ciol/s {'olífil{/tcs dels 
dif/'crsos sators co/aúMI,ç, Aüà que 
sembla 1/110 mtca dolonís, si bé l'S re
flexiol/a, ('s ~'el/Y(l tol 1.lï'{Jwi.t (J!,e'll 
raja, fura j crislalltl/a, III/(¿ obra de 
dcj'uroció d'C/ll/lh[f we lI'.\' desferres 
dels '{'l'lis seclnrs i filiS dels nuclis PD
lriàltes de recCIII(t cOl/s/tluctó. 

f lixí h l/UI' ilO es/runyi/l, els 1'(1-
I1 ioles llegidors, si la IlOslm l'ublica
riú lé dr. dec/ira,. fUII¡{¡é 1t11eS l'llil/es 

(lli (Ull/I'st(',\' polhllique.\' ('/I/n' catalalls 
i I¡; de deixar 1/11 ,lic el seu ertràclcr 
ci (' l'l'l'iòdica orgo I/il ::ació, 

l'erò, CF.ST/IT CIT.IIJA és 
11111l1)(~ 1tI1<t ¡I/lla r! i'llul[Jadont de l'ac
filÍ d;rec/a, l(~ {J(/n-<Icm 'illte[frol del 
f\/{/{i(//I(/li,\'II~e Ca/alà, i la cOI~liI/IW
c;',í de les Itspirac;,olls radicals del nu
(li l'/trilà rlel Naciol/alisme, l'I/ClIl'IllIt 
('l/ {,!tol/ora!Jl,' (J l/ió (afa/ullista i l,el 
I/lés 1'('SC('lI/ rlmp de Fedcracilí J)e/llo 
(/"l) fica Naciollalüla. 

l'a aixà ¡{t'l'{'1n iln1J!iscuir /lO.\' 1'/1 

aqucs/cs disc1Issiol/s ell/rl' pa/rio/cs, oi 

111t:S C¡ltllll alfJ1t/l(¿ 'ller/a¡{a SI"II.\' al-lI/deix 
1111 .ri(' t!l'sj,iatadalllellt. 

No fil flaire Ics l'sq/t('rr('s calalo
III'S, amf¡ UI/ mi/inrI i desprt\ç amb 
l/lla COllf('/'(\lIcia dOllada fi l'A. R. P., 
l'r'l scnyor Ml/rc('U j)01/lin{Jo, han fet 
r!c'r!araciol/s 1/aciol/olisfes bastant COtI
(/'('1 ('s, i de f('t {¡all acC('l'/ol {'«fea de 
III República Catalal/a. nI/cara ¡¡¡h, 
lï,([('a de allar a l'implalllaet6 de l'Es
/Clt Ca/alà, 1/0 sols 110 ha si[Jut re
{'I//jada pels elcmellls di.rectors, sillÓ 
Clcccj'/ada ell f'rincipi. 

Ara {¡(o. Molts drls ell'lIt(,f/ls dtr('c
!III'S. qlle illlllld,t'CH d'HI/a lIWtl('/'(/ 71i 
!l0rosa CII Ics orienlaciolls, !tan pro-

cedif fil/s ara, 1'l'f cr('l/f (/ la I/I/cstió 
calolalla, C()lll 1ft/s pafates ('Spa
lIyols,' ql/all 7I1e}/~'S, ('0111 IIIIS l'crfrc
f('s rey¿ollalüles. 

]'aò rl !emp.l· 110 ha l'assot ell l1il. 

Aql/ella /osca ItllàlltlHa i sileuciosa dels 
ral l'iol ('s 1'odicols, quI' la l'l'ali/ ::1I11(!1/L 

l/Ielltre cls elcl/tellls e7folut¿(I.I' es dl'
d ic(/'l 'NI (/ 1(/ polí/ica, aVlti !la dOllal 
el scn r l'Hit. 

I~/l quaZ.It'(' ol l'l'oí de CalaZ1I I/ya , 
s'h(l Irolml 1111 soli/art qlll' NI la quil'
Iu/ ha rCI/07'ClI l'u II/k 11 I desllaciof/ali/
::ador i l'OC CI poc, el cC/!(úà, urll/lI! 
d'ell, ha /'clo/'l/((t el .l'l'U c.I·I'crit d'acorri 
(1mb la l'àlria . 

Els v('lls es/("s r('I'lIhlical/s quc 110.1'
/ilit:::<t1'c'l/ {('s ,['ril/ll'l'I's hOl/dercs cala
IOl/islcs, .1"11(( fil/it . .t171/(i els r('jl/lbli
((/I/,ç SOli rl'l'lIblicalls de Calalllllya, T 
aqucsl /rasl'lls, Iw siYII/ In sl/l'presa 
d('!s dúw!ors 1'cpllMicalls, All'l/lre ('I 
/,obll' o{¡('Ía a III l/ci !l(' III //a11l1'll1 (''l'(I
l/tciú, ells fillol' (Ira 710 s'/¡an adOlla/ ele 
(/111' res/(/7'(,lI (Ollt fites iWJllollles o 
pals oric'l/ladors; III maryc del cal/lí, 

Alillíl¡ l'(I/rio/a deli !lm/er de 1'l'fll
sClr (/(/11('.1'/.1' ofcril/t(,Il/.I' <¡I/C (retcl/L sill
ccrs! 

!?'1I1t'III'1I1 f/I/I' 1/0, I rllmm lI/llS. n?l

/l'I/Clll l/III' CIlI' l'a/riola s'/¡i dru 01'0.1'01. 

.I.,'i al[)lÍ s'Iii OPOSCl, l'l/ I/Ollt de l/lIc\ 
scrà? Serà il/duutablelllellt rer 1111 

sl'l//il cOlIscrvo<lor, .t"cr c,,¡;cmplr, /'('
l'à ?IO 'scrà 1I/ai ell liGni de Ca/allill"CI, 

Si occrplrH els I/Oli ulriba/s lCl lIf)S

fra "(ll/tlera intl'flral dil/tre la Sl''l'(/ po
lí/ica reculior, /,N què /10 els 1('lIim 
de volr¡l/cr, dills l'amPlia OI'[Ja 11 i/:;a
ció N,/ClaNAL de l']:'s!(I! C((f(llc)! 

l~s l'erq1tè era ahir que al.qulIs j,((r
lm'en el1 cast('llà i ostl'lIl(/'lICI/ 1(/ ¡'ClII

dc/"(! cl/ollirlo:' 
l'cr ~/lJl/!lf/'a dillf/'c (Ull/cst l/Olt a[JlII-

l'I/II/Cllt ¡,¡¡lriòtic d'/lccirí Cata!a/la~ 
l/O hi 1/(/ c!cIIH'l/ls que pcrfallylC/I 
l'urli/s esl'a ll)'ols? 

N o cm cLd l'CIr/i/ I C¡{('¡-CI I l'I .1'('/1)'(/( 
. . V' '1') N ' bUll NlI'lw'CI t fYl¡t •. () 7'(/ ('S.I(·r, 

/,{'yiol/{/lis/it d;'sprés? N () hi ha ~/I((lr(l 
CI . I(filí Ca/ala/l(l, [fC/ll 1/111".1' d",,! po
/6ola t l'orla el l/acel espall)lol a lo 
sola l'(I? 

• ç(1 
.!l(jlwst (os el rew/ dc lIt('Slj1tfll(. , 

dI' la que sc n'ha 'l'o lflut I er retrelS 
als llacin I/oUs/es radicals . 

Ja es pot 7'eure (om aqt~rll(l cor(l 
(ol/f/N/iolloda de Sf/rge i aql{('lla ('li" 

ve,r¡c/lL d' ('sperit CUoí.I'/a, l/O rCCCllt prc-
CÜ01llCl/t ell els 1!Ostrcs r(,I/r¡les. • 

Tot ço que poele1l1 fer dç polr+o lCS, 
als que de HOlt s'allis/{m als rClIglcS 

d(' la l'Mrfa, és e.1:iyir-los-l/j ;,/e(ll.l. 
IIl1cicJllolis/cs bell (ol/uels i dl'fi/li/s, f 

alhor¡¡ l/III' aquests i<{c(lls lIociol/lIl lS' 

Ics fillf/llill al!lI('lln ill/Cflri/ClI sa!7'mlo' 
ra !fU(, ",.ri'lla d(' (ollfolldn.',\' ~ d{' r~": 
drc',\' 1'11 1('.1' rlucull/'(/(io/ls dc' lCl 1'011/1-

((l, l'erc) mai ¡¡o'ls hi podcm /I ('!lel
t 

l'eHlrada . Si els prc'ccdclIIs fosS;'/I 1/1
1 

olls/ltrle, f/III' pors s('rí('JI els lÍ/lies dI'" 
fellsors d(' la PàtriCl! 

, . /('( 
Nasal/l'es 110 .1'0111 1I/(lssa (lI'/MI/IS ': 

l/, lampo( CI/S refiem 1/Iassa de lCJ 
e7'oluci,olls soblaeles " j'l'rò cOllf ('.1'.1'('111 

qu(' 7'e$(' III al/ll1l1lolla sillll'a/f<t aql/CS' 
la 7'ol1flllal ¡{els elcllu'l/ls ('sql/erratIJ, 
?'l'I'S l'ideari ' lIefl~/III'/l1 illdcpem/ell" 
/ is/a, ¡_ 

SCII/I'l'e el/I'obem 1IIillor al d'(lljuel s 
• , "'CCII' SC/I'\'ors (()/lfcrcllcwl/ls quc S(/~,t I 

. . . , ell ¡l 
/'l'U ,ra/s /1/' Cllc'r,l/IIIIU'II . ' 
C. N, C" ((III/ra III l'I(//,(I,I/CI .~·r(J hS~ 
TAT e / 1'/'11 f .. I, quI' defc'II,\((7'{'//I ell 
lI<1tiol/(/li,\'l('s 1'(/{!iCU!s, I 

I, '1"\ . Iqlll'sls c,I'cn'tpols de La l ''lI,11 /(.11 <. 

siÍl/ pI'/' (/ 1/(I.wl/rc,l' /(11.1' cscl'/í/'ols I}III 

l/O l'assell de rcyiol/alista (/l/tl~/I/i(, 

fULLA DE PROPAfiAnDI PATRIOJl[A 

l'REU l'ER CENTENARS 

Es ven: Sant Honorat, 7. prat. 

Canuda, 14. prat. 

AntonI López, Impressor, 0 111\, 8. Barcelona 
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