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LA BATALLA 
Talmcllt COI1l s'alli:-.lcn els home::. (lue 

s'incorporen a un cos d'exèrcit, deuen 

cls palriole:; catalans, ingressar als ren 

RIcs alliberadur:; de la Pàtria calalana. 

l)erò una diferenciació hi 6s, (lltC el pa

t¡'iota català té d'ésser soldat qtle té de 

c{l1l1batre en l\lla múltiple i divcrsa {or

Illa de batalla. 

El patriota català deu batallar en el 
terreny moral, ideol '¡g ic o doctrinari: la 

nacionalització dels catalans i el patriota 
català, deu l¡atallar, també, en el terreny 

violent, enèrgic, definitiu cic l'acció di
l'cela. 

L'enemic dona sempre al patriilta ca
talà; motiu :-.uflcienl perquè ¡t([U 'sl es

CIlllcixi la forma de conJl¡;ürc que s'adap

ti més a la seva natural inclinació. 

Però, hem de dir que avui cal dOllar 

Iu hatalla a l' ne1l1ic en tot el front: a 
IOL arreu i amb lotes les armes. 

El Nacionalisme Català, ha arrihat al 

lloc on és precís començar Ics grans llu i_ 
tes defilli tives. 

L'cstat anormal de la política de l'Es

tat opressor i la inestabilitat general de 

l'l!:urllpa, marxen d'acord vers el prin

cipi revolucionari de l'ideal català. 

.Ens hem aixecat de la pedra que ja 

feia molsa i hem clonal els primers pas
~os. 

L'evolució del catalanismc s'h;\. marcat 

¡¡ell claramellt \·ers Ics soluciolls racli
(·;t/s. 

-'\ixí el patriota català, selJs abando
~ar son lloc peculiar en la lluita per Ca

t.llunya ; té cie dedicar-se a la in luclible 

ll\'cparat'ió d'alliberament definitiu. 

lis ell aquclsa du ble tasca de catala
'it%ació i preparacicí un el palriola lc' cie 
¡"d' .. f ' lcar SUll maXl1l1 es orç. 

Es aquí un rau l'èxit de la batalla: el 

màxim, l'intensiu esforç. 

No pot dedicar cada patriota, una hora 

diúria per la causa' cic la nostra llibertat? 

Aquell c!lll1pany que treballa amb tu, 

al taller, a la fàhrica () al despatx, no el 

pols guanyar per la Pàtria? 

Aquell anunci castellà, aquell rèt(Jl e.'

panyol, no pots {'l' que siga t.anvlat pel 

català? 

Si ets obrer; pcrqnè no exigeixes que 

siga en català el carnet clel t u Sindicat? 

Perquè 110 et queixes de que se t'o1.Jligu í 

a pertanyer a ulla Confederaci6 Ohrera 

que se li <Iolla un determinat caràcter 

nacion;t!, <[He !10 é:; el de la t va Nació, 

de la teva Pilli ia? Pregunteu los-hi si te

nen per obrer lliure o per policif1. espa

nyol. 
Si ets patró, si cts burgés; pCf<!t1' 110 

s<'in en català tots cls anuncis, tols els 

avisos, tots el:; doculIlcnts quc la lici 110 

impideix que sigan en català? Perq\lè ilO 

fas que la teva indúslria siga .a !'alçada 

de l'estranger i els teus gèneres, pel seu 

valor ilO s'impose1l als mercats de fora 

i s'importin fora de Catalunya, radiants 

cic triolllf al111> el segell ineshorrable de 

catalanitat, ('om fCll cI gran Roger cic 

Llúria, <llle vulia que fIllS els peixos du
guessin marcats les barres glorioses de 

la Nació Catalana? 

Tu, regidor (lue et dius nacionalista, ja 

són en calf1.J¡\ les rotulacions dels carrers 

del teu pohle U dc la teva vila? El Mu

nicipi a quin pertanys ja hi oneja la nos

lra bandera nacional? l si hi oneja l'es

perit ci t'Ajllntamcnt estil d'acord ple

nament amb aquesta ex tcrior manifesta

ció? J a són redactats en català els vos

tl{;::; tlm:ulllents oficials? Quina és la te\a 

inten cnció aprup de les" Escuelas Na

cionales"? Ja ~aps que encara que hi mani 

l'Estat, tu hi pots influir quelcom i tens 

un marge per atenuar la ,;ev1. acció des

nacionalitzadora? 
Així succc;;sivament, cada patriota, 

d'acore! amb la seva condició social 

s'hauria de manifestar en aquesta lluita, 

<l'Ulla manera ferma i irreductihlement 

II1trans igel1t. Es una hatalla el, vicia () 

llwrt. No hem declarat la guerra ja? 
I)PJ1c ' que esperem? Es (IUC tenim d'es

perar \'int anys més, llevant-no;; de tant 

ell tant de matí i fer cua ¡¡J col legi elec

toral? Es que volen que el nostre 1110-

\ iment patriòtic s'envileixi a còpia de fer 

elcl',~iolls ? 
Es que per ventura, no l'reus en una 

organització patriòtica de accil') radical? 

Que f¡¡rà~, que diràs, qual 1 l'enemic, 

per reial ordre, o revòlve r en ll1Ú - qui 

sap, ('om - t'obligarà treure la teva han

clera, Tarà plegar el teu pcriòt'ic que fa 

tasca catalanitzaclora, farà escriure en 
rastellà els documents del teu 1l111l1id

pi, i segellarà els tellS lla, is? 
Està clar, l'enemic no o(cgar;\ la p¡\

tria; pen'¡ l'enemic pot destruir en un 

llHl11lent l'ohra lliberadora de la f>àtria. 

El teu esforç nacional i I zac!or serà en

debades si 110 té al costat la salvaguarda 

cI'una ferma organ itzaci<Í. 
Tot ço que lln sigui fomentar, pro

pagar, aquesta organitzaci6, es feina inú~ 

til i més que inútil , pertorhadora. 

Es que l10 et sents amb vocació? Doncs 
allli· ]lf1.triota, te ni tens de sentir. Aquí 

rall el primer sac.rifici. Tingues (lmh 

t'ompte 'IU' en els grans exèrcits neces

siten tle tothom. Tu pensarà que el tcu 
esforç pot ésser hen humil i potser ine 
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ncaç i en call\ i serà realment de gran 

valur en l'engranatge general de la mo

vilització. 

Hem llegit en un llihre d'un escriptor 

hase. que escriu en espanyol nosaltres 

tamhé llegim literatura castellana, si hé 

amb Ja mateixa frivolitat que vegcssim 

\lila pellíctlla (Ic Douglas Fairhanks i 

Mary P;ddurd--que ell tcmps de la gue

rra, que els espanyols anomenen de l'in

c1epend¿'ncia - un suhjecte an0111enat 

D. Perfecta, ingressà a 11n estol de for

ces irregulars <¡He es hatien contra Na

poleó. 

L'IH!l1le a 1l1l-S !.l'insignificant, era tant 

covard, quc quan l'esquaclró n'irrrgu

lars tenia de donar una càrrega se'l po

sava al davant i sc l'açotava a cops de 

verga perquè no restés enrera. 

Un jorn un allau de dragons francesos 

anava a caure ric sorpresa damunl la 

partida espanyola. Don Perfecto feia la 

cenlinella al caire d'un llOSC i veié com 

els seus anaven a ésser copats. Tremo

lant agafà una corda d'un carro pf()xim i 

la lliga, amh les soques corpulentes d'uns 

arhres. Després engegà el fusell. Men

trestant els primers cavalls queien arre

molinant-se en un espantós desordre. Els 

irregulars feren foc i pogueren lliurar-sc 

Quan es passà llista, faltà Don Perfec

to. El troharen sota un pi amb el crani 

partit pel mig. 

Tu catalanista, que no els dels "llOS

tres" i que per casualitat llegiràs aques

tes ratlles, indubtablement no seràs cap 

Don Perfecto, però podries ésser molt 

bé un senyor Esteve. l ja veus, com en 

aquesta inverossÍmil història de dia de 

pluja, com ço més insignificant es fins 

i tot, aprofitable per la causa de la Pà

tria. 

Cada jorn que passem ens atansem 

més a la hora de la lluita cruenta i des

pietada. El patriota catal;'t té d'esperar 

arma al braç la senyal dels 1I0US emhats 

de l'enemic. Mentrestant és un soldat flue 

segueix batallant des del mateix fr()nt, 

pèrò amh una altra forma. 

En les darreres promocions de cata

lanistes, els vells votaven i els joves en

viaven anyalment les seves cUlllposiciollS 

poètiques a UllS jocs florals de Festa Ma 

jor. 

Avui, l'actual promociú, els vells - els 

que concebeixen en sentit conserv<ldor 

cI nostre problema - voten encara i els 
joves s'alli sten per a les futures legion s 

alliberadores. 

"Acció Catalana" va a les eleccions. 

Nosaltres diem que Catalunya no en 

treurà cap profit d'una lluita electoral 

dnta en el màxim de la sinceritat. Diem 

de pas, que tampoc creiem amb aquesta 

sinceritat. Els termes de la política ca

ta lana s<Ín ben clars i ben concrets. () 

!,>'és de la "JJiga" o !,>'és exlremi:-.ta. No 

hi caben mitges lÍntes. 

"Acció Catalana" fa una tasca de ca

talanització. Molt bé, però "Acció Cata

lana", diem nosaltres, és una peltür1>:t . 

ció als rengles de Ja Pàtria. Anem creient 

que per a dur-la sorgí a la política cata

llana, COI11 sOlgí llavors del general Pa
\avieja, la "Lliga Regionalista" enfront 

de la "Unió Catalanista". Els eleme1Jts 

exlremistes que integren el nucli radi · 

cal de L'ESTAT CATALA han ofert 

diverses \ l'gales les seves portes hen 

obertes als elements de "La Puhlicitat"? 

Que els hi priva de venir-hi? Ara es diu 

(!ue els patriotes hem (l'anar a unes ('lce

eions. Camí planer. ])iu quc ens lellim 

de COll tar. Que no s'impacientin els pa

triotcs; ja ens contarem, ja. Ja vindrà el 

dia de Jloguer-nos contar i que serem 

molts més ql1e en un plehiseil ekrtoral. 

Els herois permaneixen obscurs i ig

norats. Sols en la pregonesa de la hata

lla, al 1I1ig de la lempesta, els \'el1re111 un 

moment, aclarits pel llamp i en Ja claror 

sinistre, els coneixerem. 

Tot ço ([ue no sigui m~xim esforç, 

màxim heroisme, són paraules al vent. 

S'ha de convèncer als patriotes t'ata 

lalls, <[uc fora tIc la tasca calalanilzadora 

sols resla aquesta. 

Tot ço quc així ilO sigui; l'al dir IlO, 

bell all, és t1Jla traÏl'iú que es fa a Ja Pà_ 

tria. 

~---------------------------
Ja. ha. sortit el 

Catecisme del jove 
Patriota 

Edició: 20.000 exemplars 

PREU: 

100 exemplars: Pessetes: 2'50 

EN VENOA: 

C. D. N., Sant Honorat, 7, pral. 

Unió Catalanista, Canuda, ]4, pral. 

~----------------------~ 

L'ESTAT CATAL.\ 
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Missió per Catalunya 
Hom dcmana, Ilomrs 1fIU1 major acció 

que aq1lesta que comporten els Teléma(.~ 
d'a,'ui. Que: 110 es visqui m é.l' d'e.mUl. QI!,', 
cada u quc signi.: " jo súc UlI Icgio/lart 
d1f{/l/i 1t11a il1lel.ligènn·a sola al casc; e ll ~'1 
cor rl desin dc 1/0 rsse/' mai 1'CI1<;1It.-SllOlI1 
ha, fillal l~ f/Ham dels Icmals i¡¡callscicll~s. 
dcÚ homes ;10 triats rel' a la llui.ta. La Il1lfla 
/10 h fillita .. fou l'acció ell el princ;'p., • d~ 
sI/ara i, pet sempre. La guerra omplc de 
/I/Orls la 7I1l'màti(~ dels vius f dels pitjors, .d~ 
r-cvanches ctl'r7le s; la lluita 11th fost dUI. 
N o !te conr¡nrl il la {/lòria, j>el'ò ai.t'ò et toc:,} 
a tu. T pourr del qui rs mO[Jui per un desi!1 
aOr de (olU1uerir la r;lò¡ ia ... • • I 

N () som prr {1 l'n'l/ar H1la a11l10f11(L re 
Déu; SOli! rer a tront~llar les valors falscS, 
per a blasmar ciri fet d'una generació ql/e: ~'(/ 
té' j07lentuls. - El palró orar tallat als .'~: 
suïtes: cmmrdia moral, hipocresta, ant!>f{'O 
drslrrrada de desprès )¡croismr. Ai.xò ja c;a 
rossiule CJ/ Ple ser¡lc XVII T, quan al jou e 
Cast l'lla , údhnc r·spiriI1lal. J/OHlÍ's rs rc.fpn· 
",;{! amT> 1111([ snts¡¡¡issió. Avui les jovClI l llf . 
dc Catal1l11w 7"'uel1 ¡¡ares semulants a al/ IIC

; 

IIcs hores. - /l7'ui hom, 110 és petit dar'{I'l1 
(/' nSran3'<L - RS/'QJ I1,l! no cx.stci:~ com ~w 
I ¡tat 1/ nid a, dictadara sfnó dmlant del 1/10

11 . 
II em sofert prc[/lt1!la: - QMls grsl~"( 

ham dCI' fel' j'er ([ esdc7'cllir ja've? - /l/ 
t's qiil'slió d'apa/Nrer, dc sembla.r-ho. f ,S 

(/iies~ió d'existir. !'I:"I!'OC. els !fui !lo l";' 
!/Ill1t1ll podraJ/ r.,; •. \'11I mm: 1'.l vell F~I~/' 
(1J'raplit i estudiós, paetm'a amu el dtll 

rer (t ('sde-z'cl1ir j(J'l/c. f el Diablc, nIaII/,a
c\ 

r! !a/'J1O'l'a ell fadrí. Però Faust /011 dtJ\, 
j07'1' qui 110 cm l'na; deix'at d r la 1J1à ( 

nwble ... 
Tasca de joverlf11f no ha d'ésser j.1J/r~; 

.l'ada. nls 11Jh lliures, aquells són ris 1J/" 
joz'es. J )n!l(.l', C(lm podria rsur 1t11(1 ,Çf1W 

bial1t lIlisèria: un jave a qUf altres mellCl1. 
tahurl1l que a tm paralític t.mpote1¡{f ---: 
110m farIa d' heroismes, 110 pas d'ascl,l'.'1-
tutis! , 

,1qucsta rxalt(fció ,a l''¡1l<lnwud~s1JlC eS 
feIa des d'aquí, per tal qur hf han 7'1I{¡,r

S 

qui 110 comporleu obres per )!tor que llo~ I 
rs 1J/a1lcat d'un Part.t esqucrrà. OIr rJ 

idl'ologia (O que manca. Els partits VOI~11 
{ . , . t (orr' 
(lr goveY1la1ncJlt, el qual es dtferen ¡¡I 
d e la 11ft al dia (1j l'idealisme absolut. ' 
f rrro al cint no pesa; pesa l' csql/rUa tJ/tl{1' 

b!r que el maHSO porta al coll. I 
Cada di.a, cada hora, cad(1j miH1tf Sf (lI, 

}lOslra llengua de foc parlarà afxí als j01IC.~· 
I ls qlli rS/'¡'l'in reròs sn/.I'l' !Wli'fl' o,af 
{¡re.qar, 110 fruiran repòs. Et Just en parl~1 
deia: - Aqt,ell qui no és amb mi, Oi¡rl , 
és contra. mi. - Els 1lU1lvals, HO els ll.':~. 
rats, !urmenIG1'etl al Just. Nosaltres ' , 
Inem rl sofriment per la llibfracfó, tll

l 
I 

goig ell l' rsclG7'atgr. Hali dft per Ca!altl/I~", 
rius pla·u 1ttalgrat que siglt. 1111a ;Ht¡'/'fl i
leLf ... Si hom té l'es/ler.1 ¡¿¡urc, el (os qUI' S \ 
[JUt bell així mateix. I aqul'lls que dcst't 
dllgUf1~ C11S scgueixi.n ['e.t'emr1c: 170 Jaf(( 

x.n turmcnt per nova lirania. d" 
-Calalu1t'va rs un Hom f és ~Hla allli! ~ 

Af d' l'lla si demà, en haver-la fel llil¡~¡~ 
toY/uwa contra nos! Però ara el qtH,I, .. , 
torba Í's que aquí 11i hi ha joves. Qui .. ,', 
¡re no~, parlaria com Whitman de les l'li 

toscs boles de sa vi rilitat? 



FETS 
est.1hlert la conclusió de que Nado
('om 'problema de llibertat coi-lec

a tots aqudls que composeu 
organisme natural per a quin des
hom treball la. I així cada u dins 

esfera d'acçià deu ma1dar per a 
a diari una eficàcia nova a afegir 

camí as 'endel1it. 
~n:llvem de que la vanitat moI·tes voltes 

els nostres actes, i és cert; tan ma
llostres èxits ubtenen una catala

tan ·relativa com volgueu, ¡però 
la fi ho és de ço exterior, de la fa-
de casa nostra, més l'esperit quan 

ihtensament la vergassada d'un es
vergon.yós? 

fitats els ~s 1'e~ctiou'9 i o 
& amb nosaltres o contra nos. U na 
ànima deu alenaT en els d'ací cont1"a 

Que peT vergonya de tots en-
aquells que convivint a diari atri> et 
qlte plenament ostenta el nostre es
amb tots llurs defectes i virtltts, ser

a çò exterior, per la façana a la 
ens referÍt'm una indiferèocia tan 

mateix més vergonyosa que l'odi de l'ene
mic. 

A1antejat com tenim enf1'ont d'aquells 
que conscientment o inconscientment ens 
endQP.len, en els nostres rengles, perquè 
la nostra lluita & racional, deuen formar-hi 
tots els filJs de Catalunya que servin al 
menys al sentit de la pròpia dignitat. 

No hi caben els re7.el!!. ni ei limità la lli
bertat nacional a una forma de govern. 
Que és plet que afecta a tots i bo i servant 
les c:aracterístiques polítiques, ales d'un 

sentiment .judividual del probtemar de la 
vida. la Pàtria comprengui-la cada u com 

.ell vulgui. deu ésser el lloc comú de les 
llOstres di\lerses aspiracions. 

Que'l nostre esforç maldant ~ una 
Catalunya plenament lliure de tot jou es
tranger, a diari ooté assenyalats èxit~ men~ 
tre girats al vent que bufa removent la cata
lana terra ~m aquells qui ostenten amb 
orpI un esperit unj.versaJiosta d'up confor
misme, més digne encaTa cie befa, oposats 
a les nostres upiracions o 'Servant tes ca
racteristiques pròpies de l'esclau. 

Ara que la 11 ta material o sia l'annada, 
encara és llunyana. car n,rt em devem fer 
iI-'lusions, més que la revolta dels esperits 
cada dia és en plena poixança devem, car 
en tenim una -absoluta ohligaci6 estricta, Ii-

(III i~'_1 

mitar els camps quines fites no estan prou 
separades dels nostres i dels seus. ITegona
~em a plena veu els ~~ra idea'le que deàen 
esser els de tots; exigIrem una resposta ca
tegòrica als estaments de Catalunya enfront . 
de les nostres aspiracions i en cas afirmatiu 
demanarem com a prova la necessitat de 
d~mpallega:r-se de tota ignominia. Car si 
be servem en la nostra ànima l'empremta 
dels anys que portem de jou, devem aspiea!" 
a la n~ia dignitat d'un poble que no 
vol sotmetre's per més a un afront renove
llat a diari. 

Cauen . ~Is ídols a l'e forç de l'activitat 
de prosel~t1sm~ dels nostr~ germans j aqueUs 
que deUrien ~mdre el pnmari respecte a les 
formes externotS de la nostra nacional pa
cmogia, o ironia I serven amb amor6s rèa
pecte, pot ésser un ~ic indiferent, més que 
DO bo sembla, al idol de l'un¡'versalJ4sme mal 
e!Xès. Al profit més ~roper, sense rebc!que
rIeS, amb un confomusme escaduuer i pQC& 
solta enfront de la revolta perSÏlt.eni -del~ 
e¡;perits que ells predflJ.uea. 

Cal que pa'l'lin els obrers I ells teneu Ja 
paraula en resJ>Ol!ta a les nMt.res paraulee. 
!}enderroc de tes fórmules. vella oWitra 
adés-i-ara a l'enderroc del. idols, que ho eón 
certament per incompreQSi6 « p~r ma.nca de 
contacte amb la realitat viva que ée un poble. 

II 
Teixim, teixim-per Catalunya nostra 
nosaltres som els únics que vetllem: 
-fem per ena una tela interminable 

teixim! vetllem! 

Mans i ulls aquf: és úna tela blanca, 
una tela de mort que regalem;-
tot Catalunya la regala a Espanya 

teixim! vetllem! 

I la volem teixir com en un somni: 
freda com les vetllade de l'hivern; 
1Iarga com la misèria de la vida ... 

teixim! vetllem! 

I quan serà acabada? oh trista Espanya! 
ceremoniosos te la posarem: 
-vestit tot blanc per ta bellesa morta!... 
I damunt ton p',~e";~lJI1tare 
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La fe en la victòria 
Nous avons souklllé ,',.re dit D,.oit. 

l'l'mons garde a J'èrt de Ja Fotigt/e. 
lIlais n'ocePlons aucun rI/lt,rpoir. I. 'e/ori 
qui 1Illt/S ,sl possible nullS erl a nOIlJ

mfmtS ¡f/('omm. Nous POrtOllS en nos 
pOII'Ílzs des lrio1llphes (IIdormlr. 

P¡KRRK llAMP 

(L, Vlclc ¡re de la france. 1r e' franc. ls) 

En la tarda gri:-a i pluj\l:,a, [>arla\'c111 
amb l'amic i parlamentari rcg-ionak ta 
de l'afer palpitant í pregollanH'llt scntit 
de l'alliberació cie la Pàtria. 

Ohjecta\'cm que la política evulutiva 
havia fraca~sat i esta\'cm d'acord els in
terlocutors Cll aqucsta ali rma('i(',. Pere'! 
afegia el parlamentari regionalista, si bé 
és veritat que la nostra lJülítica ha fra
cassat; cal dir que \"ost('S tampoc faran 
res. Desgraciadament - deia - darre
ra nosaltres no hi ha res més. 

Es aquesta ulla alirmaciú <lue es fa So
vint no solament per homes de la "Lliga 
l'egionalista'' sinó també - en difcren
ta forma - pels 11O\'ells patriotes orga-
nitzàts d'Acció Catalana. . 

:. Tosaltres hem de dir, que no podem 
fl'r pronòstics sohre el re~t11tat de Ja 
nostra organitzaciú patriòtica. 

Un' i altres mancariem a \1I1a elemen
tal comprensió si cn!ie Silil amb Ull re
sultat \ ictori(ís i ill1mediat. 

Creure que en mig any podem crear 
una, organització polenta seria una ,"cri
ta ble divagació. Peru ço que no cs fa eo 
!I1ig any es pot fer en mes. Ni ens hi 
J l dcm adurmir, ni hem (l'anar amb pre
cil'itac¡ú. Es més fàcil organitzar una co
lliU n ió de caràcter polí tic; que una or
~ 'lllització re\'olucionària. 

Els catalanistes radicals ~ns trobem 
amh dificultats insuper lhles. l aquestes 
.li¡¡rultats les cOl1('ix en els homes de la 
Lliga Regionalista i els d'" Acció Catala
na" i per ço creuen amb el fracàs de la 
nostra organització. Poden somriure, po
dcn dc~conliar. Creiem i hem dit moltes 
vcgades. <¡ue ]e,., prill1t'r('~ batalles les 
perdrem. No sabem tal)lllflC com es des
enrotllaran aqucstes hatalles - millor 
(Iit - escaral11uces -- ni en quin:-t forma 
e: plantejarà definitivament Ja lluita. Per 
ai. ·(¡ cnt'all1illem el nostre primer esforç 
a guanyar \'e:;perit clels narionalistes. El 
primer ()bstack que tenim {s aqucsta po
ra fe en les acri(Jn~ her()¡<Jul'~. Les prop a 
l~andns orals i escrite~ cIe la plllítica evo
lutiva, han fet del català narionalista un 
hOll1e excessi\ al11ent "a~~t'l1yat" que 
neu en ]lO<!II<,o; probahilitats r1'6.:it el 
"anilic:i. L'arció política d(' la "Lliga I~e
gionakta" ha produit aL reng-les (kl 
0Jacionalismc C;¡talà, no sols I1na r.la'a 
clesviadú <1e la csccndalitat nac-ionaligla. 
sinó que Ula ofegat les pUITS i naturals vi
hraciot1S (ld patriotisme. El seny s'enyorí 
dc lcs jovcntuts intcl-lcctua:lg calades i a<1\1e5_ 
tes ('t1Ull1la.naren al gros públic catalanista 
des dels periòdics, en el "meetings" i les' 
COll [en;Il,cies d 111M maleit de <:astra1l1enL 
Fill pur d'aquesta doctrilla. !Conservadora 

de la l.liga - a.parentl1ltnt () 110 - En Bo
fill é,; la contilluitat íntegra, aJ¡~()lllta d't<:1l 
l 'r:vt (1<> la Riba. 

Mes ;[([uesta política evolutiva havia allal 
a l'o('upari¡') <1e les associacions patriòti 
(lues, ('n les poblacions runlJls, totes elles 
nascudes i provinents <1el foc immaculat de 
la lnic'> Catalan,ista. La política evolutiva 
les usurpà i les convertí en halllarts elec
tora·ls. embrutint-les amb les mé!:i repug
nan(s <.'()nXur.\.es amb enemics deetlarélJtSJ de 
Catalunya, <1l-svancixent ell¡ cUe,:, foragi
tant-li l'c!:iperit pur i íntegre de la Pàtria. 

Aquesta tasca embrutida és ,la que es 
put ventar la .Lliga Regionalista d'b/aver 
al'omplert a Catalunya. 

Ens trobem (\Olh'S, els catalanistes radi 
l'als. amh 111\a pll[lar,ICiú del terreny pa
tri<Jti.:, ilO gens propici a la nostra acció. 
Però, amb tot i això, els vells patriüte:-> 
de la ciutat i de la muntanya i els joves 
(lue ja s 'han desentés <le "seny" i hrame
gen per ~ "goçadia" - com ha dit fa poc 
el delecte amic doctor Riera i P·untí-s'allis· 
ten als rengles patriòtics, ¡(om és, doncs, 
'(llle malgrat tot seguim avant? Seguim 

avant perquè tenim fe en el poble de Ca
talunya .• Peir això els polítics són els 
que no hi creuen ni tenen fe en el po 
ble. Ells l'han penertit en les lucubra
cions baixes i rastreres. Ells han desen
ganyat al. fidels seguidors; en les tor
tuositab laberíntiques de la política. Ells 
han menat el mal exemple i han donat el 
pecat d'escàndol. Quin dret teniu - re
p:icàvcm al parJamcIJ¡tari region~dista 
de fer retrets al poble; perquè no pro
testa amb virilitat i 110 sc sllbleva contra 
aquests nomenaments d'alcaldes de R. O. 

. per excm ple - si sap per endavant 
que \-osaltrcs regionalistes us veneu a 
l'enemic a qui ell es té de sublevar? 

Diu En Pere Corominas; que la vida 
no és res sense una dolça ilusió. 

Aquesta és la dulça ilusió que mena 
les uo\'es joventuts. En elles rau la nos
tra esperança. Als seguidors fidels hi vo
lem afegir l'esforç de la nova genera
ció. Ella tindrà l'ensenyament, o l'espe
r¡ència de l'inutilitat de moltes coses i 
el seu amor a la Pàtria rajarà pur i ver
ge; damunt les hosts catalanes, com les 
llengües de foc descendien damulIt els 
caps dels apòstols de jesús. 

Al sortir la publicació llostre, en el 
primer nomhre, diem que ja haviem tren
cat una tradició. 

Realment per primera vegada Ull sec
tor catalanista es declara per l'acció di
recta. 

Però la {eina dura, difícil més que to
tes, és aquesta; la feina present d'anar 
guanyant voluntats per la tasca abne
gada i heroica. 

Es molt planer guanyar catalans per 
la Pàtria. N o ho l'S pas tant guanyar 
patriotes que s'oferci.-in sencers vers el 
camí del sacrifici. 

Nosaltres no hem perdut la fe en el 
poble català. Sabem que encara que es
tigui arrelat en l'al1lbent confortable de 
la \'ida, hi haurà sobradament homes ro-
111:'tlltics i id(!alie;tes; que sabran rompre 
la tra(lici(') egoisla i material dels ca
talans cic es darreres anyades. 

Estem segurs que de catalan!'; CJue Ce; 
batin per un ideal i per un icIeal tant 

L'ESTAT CATAtA_ 

LluGtlíssim cum ci llustre, ell l'hora de la 
lluita cn sorgiràn moltíssims. Però l~ 
difícil és Cll l'organització trubar hu!l~l" 
de temperament fort que sàpiguen sotjar 
() sobrepassar els vaibens de totes lec; 
dificultats. 

I~s !lll"S difícil l'organització que la ba· 
talla. . 

l'cru, per de prc)mJlte, tenim ja nucll~ 
("onstituits als pohles cie la Pàtria; qUC 

independent111ent de l'organització ceJ1" 
II al trehallen en tre els patriotes. 

El Nacionalisme català, va al recohra~ 
ment ue les posicions percll1des. l IwJlle~ 
voluntariosos que s'allunyaven de la far
sa política, s'acosten a la nostra bandera 
i juren defensar-la a ultrança. Una eS' 
tranya commoció remoli l'ànima dels pa
~riotes i tot fa esperançar CJue lo més fort 
de la llu ta lis catala11s, 11U l11aseJls, nO 
botiflers, s(ín mes dels que enS I J1' 

sem. 

======~========================~~ 

CROQUIS 
r Ja sang torna a é"ser vcssada pel~ 

carrers de Barcelona i mercès al l1ibera, 
líssim caire dels governants que patil1\ 
els assassins perduren a la penombra, .a 
aguait, per a poguer novament COl?I!' 
amb la se\"a arma innohle, tina altra 'ld

j
· 

La pornografia més repugnant impe(~ 
per la ciutat per esplai dels qui tenen :l' 

seu càrrec el deure de combatre-la. 
Un ministre, investit de la més alta 

jerarquia jurídica, talment com un 1110
; 

dern "Diego Montes", protegeix el.fUf
t 

i el legalitza; vegi's sinó el decret dJct\ 
amb motiu d'aquells tapissos propieta 

de la Generalitat de Catalunya i que Ull 
di en foren sustrets per a passar a poder 
d'una institució "oficial". 

Deixem de banda els infeliços J1adr~' 
gots perduclaris, sense carrera, ni títO; 

ni delegació que j)ululen per la ciuta 

fent talment, com un vulgar ministre, 
oposicions per a apoderar-se d'una carte, 
ra. 

Això i altra cosa són els progl ames de 
govern, posats a la pràctica, amb qUe 
ens protegeixen des d'allí dalt aquest: 
aixam d'estadistes al1tidilu\ ians i que nO 

e' saltres, malgrat tot, soporlem amb aqÚ 
lla san ta resignació tan espanyola. 
-- Es arribada ja l'hora de que l'home d~ 
negocis pensi més a111b el cor que amb ~ 
cap. Que l'artista i el literat ahandonlll 

d:una vegada per sempre més l'etiquet~; 
SJgui dels veins de la dreta així cO In ( 
I, . D' t tlll esquerra, que Sl eu ens ha dona 
cel, la mar i les muntanyes l)'er a fruir· lv5 

plasmar-Jos i cantar-los, fem ho per cllJ\1\; 
te propi, que ja som prou grams per 
poder caminar sols, sense pollera, . 

l si aixi no obren tots el s estament;-
d d· , 'It" ca a un ll1tre cic la seva esfera d aCl • 

hen aviat la fetor d'aquesta podridll~ 
que ~dés .i, ara ens remeten a la 11~5t ¡, 
conSlgnaclo des de 1:1 capital de la pat~ 
d.els, ':Siete ni.fios dc. Ecija", ells e~ a~ 
sIam 1 ben avmt no t1l1dran preu els 1\, 
cons de la nostra Generalitat i de Ja C:~ 
sa olllunal per a fruir de l'espect:t l 

"ultrapatriútico" d'una "capea". 
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DIVISA 

L'HEROI 

Sota l'alzina fronda 
ha caigut ferit 
l'envolcalla la boira 
i avença la nit. 

-Adeu, oh dona amada, 
que sota", portal rodó 
de cara la mar blava 
vas fer el darrer petó. 

-Adeu, oh-Pàtria meva 
adeu, oh llibertat I 
la terra esclava encara 
ja revindrà av/iat. 
La sang que's vessa 
és el millor escrit 
sens tu, els savis de la terra 
no n'haurien reeixit. 

La boira devalla 
se-n'entra la nit 
allf baix passava 
l'esquadró enemic ...•• 

I el poble si se'n aparta, aviat ja no 
.. 'n apartad, perqu¡ li' diuen que ~ na
cionalisme és estret, estret ... I I 81 que 
Ilo és i molt més de ço que es pensen ela 
-trafalaris de la llibertat, estret; pere) 
alo vol dir anti-prop-euiU ni a.oti-huml. "tl clar que és estret, que DO s'hi pot 

~l"'lUIllllr ahd fleUment. El IÚII estret que 
forat de l'a¡ul1a de eoeir pel que abaD. 

un ric hi passarl un camelL 
la passarà fins l'orifany abans 

Ia taifa de professionals de la ~
que no saben ço que és la vera W

i renecuen de la penonalitat prc> 

Dr. D. llard i }ulil 

La llança de D. Quixot 
Pels camins, on s'arrossega vago rosa i 

perduda l'ànima espanyola, tornarà a apa
rèixer novament la llança centenària de 
Don Quixot. 

Hem sentit el terrabastall dels elms i 
les coraces i sota els astres rutila~ts. en 
Ics nits si1entes de les estepes castel1anes 
ha bramat, com alarit de victòria, l'ase 
de Sancho Panza. 

Es diu que una noya història de Espa
nya va a recomençar. Ja es fa la bandera 
_ penó morat de Castella - i s'ha con
cebu t la l1egenda. 

Es una tradicional i lloable llegenda 
si fos sempre veritable: "desfacer en

tuertos". 
S'ha dit també el mot que segella el 

pIà de batalla: "tracia". 
Trobem el mot en el diccionari cas

tellà; però ens sembla que la filosofia del 
mot no té gaire de castellana. 

Un esperit estrany i enigmàtic aurio
la aquesta nova allau resurgent. L'espa
sa és castellana; però la mentalitat que 
la mena porta e:lcrita 00 el front la vo
luntat ancestral de Ignasi de Loyola. 

Després de la posta d'Anl1ual; s'aixe
quen pàlids i incolors els raigs d'una no
va Espanya amb tota una gama impre
cisa - però molt espanyola - d'una 
terra que retorna, altra volta, als temps 
de Carles IV i Ferran VII. 

Siga com siga es tornarà a una nova 
resurrecció d'Espanya. Avial es desple
garan les banderes i es deaenvainaran les 
espases. Hem llegit - sota el marge on 
tot just rebrota la ginestera - el ma
nifest "tracista" on entre altres coses es
garrifoses és diu que hom pel sol fet 
d'ésser catalanista "merece pena de 
muerte". Naturalment, encara que erem 
sota eI. sol de migdiada, hem posat pell 
de gallina. 

El "tracisme" vol un apassionat movi
ment d'opinió ortodoxament espanyol. 

Des dels torejadors a les casernea i 
des dels "merenderos" a les secretaries 
dels palaus bisbals, ~ota Espanya es 
commourà en una forta vibració i s'allis
tarà a les novea banderes. 

S'han obert les portes dels bells bla
sons i s'ha trucat a les tombes milenà
ries. Els estres guerrers es despengen 
de les parets pol soses i entrenyirtades i 
les "majas" de "la tierra de Carmen" ban 

desat sota la .. de ., .... o- - .. c;='--=-.. .;--. 

vaja, que amb l'inscripció de "viva Es
panya" té d'occir als patriotes catalans. 

Pobres de nosaltres I Ja no farem ni un 
"míting" ni podrem donar cap més con
ferència. Revolver en mà es desfaran les 
nostres reunions públiques i es treurà la 
bandera catalana d'associacions i ajunta
IDents que fins ara han tingut aquesta
gosadia. 

Ço mateix passarà a la vella i noble 
Euzkadi i en la dolça terra del saudisme 
i de Rosalia de Castro. 

Catalunya, Euzkadi i Galícia - però 
sobre tot Catalunya - rebran el. embat. 
de l'aUau espanyola. 

Tots finirem al mig d'una terrible ~eD
jança que no passarà fins que siga occit 
el darrer patriota. Després un cop con
solidada la "unidad nacional", la "traciaJ# 
aixecarà els seus exèrcits per exte.ldre'. 
en nous dominis. Abd-el-Krim té de pa
gar molt cara la feta d'Annual. Però, 
diem nosaltres, qui serà aquest Musso
lini espanyol? Qui serà aquest "gran ca
pitàn" d'aquest exèrcit de c1erpea, "bai
laoras", militars i cobradors de tram
via? Qui assumirà la responsabilitat d'." 
questa dictadura espanyola? Els feta ja 
parlaran. Mentrestant nosaltres, anem 
tranquils i impertorbables a la nostra fei
na. Som quasi ja al tenlps primaveral i 
rebroten els arbres i l'herba cobreix la 
terra huq¡ida. Els pins, dalt les ser.ra1a
des, canten al vent la cançó rediviva de 
les coses que jamai moren. La tenora 
del gran "Pep Ventur"," r~ssona a!tr~ 
volta per les valls de la nostra Catalunya 
portant a la nostra ànima una fortitud i 
una voluntat patrlólJ..a que jl'11"\: -_ 
ni En Prat de la ~iba, en sa N acion.li
tat (;-.tll:<1n;, - haviem arribat a stlpe
rar. 

Tot reBoreix i tot Catalu.nya, torna a 
la vida nova; però també rebrota en ea
clatant puixança la sang dels cata181l1. 

Ai del primer tret que ressoni en la 
pau de les valls I Si les seves dones .'a
maguen la "faca" sota la mitja, les nOI
tres ja aprenen en la feina uoble i aUi
beradora. 

Aquestes campanes de Pasqua, diuen 
que una joventut ferma i vigorosa res or
geix en tots els àmbits de la Pàtria I I 
diuen també que la paciència i mansuetut 
dels catalus és ja a les .cabali .... 

q~~~,,~ ...•• ~ 



Acció nacionalista 
En ci 11Iin;eros SUCCl.SS¡U9 C!>1lI tltart!tn ~n ¡¡<¡nes

ta 5CC"lí, els aeks d propagamla patriutiça (¡UC 
tinguin lloc en tols ('Is indrets de Catalunya. 
Aquesta secdó, 110 (Imil Ics res~enycs dels arles -
per ab,(" cxi leix un diari nacionalista - ¡>c¡Ò sí 
q controlarà les nf'1Vrs rl' fer !l:S .' moviment 
l1iberado\" {Ie Catalunya. 

l'à/na i U/otr/II/. - Grall,)lIer9. rrc po-
nem fraternalment al salut (jue aquest noti con 
r~are nacionalista 'fadkal, endreça en :on primer 
número. P:'ttria i L1ib rtat, fa e5¡tatcgar al VC'Il't. 

la seva bandera al mig ,l'un tros de Cata~t .lyn que 
serva encara el geli de l'esclavitut vergonyosa. 

Deslrgcm que lliuri amb èxit grosses batalles 
Jl<r Catalullya i ¡,el. Itcm~~ de Cat'a;lull)'u 

Casal Naciollal¡sla. - Guillal'dó, barri extrém 
de Barcelona, també ha alçat la seva bandera 
òe catalanitat. Llec socia,1 magnífic, i amb es
paioses sales per c~coles catalanes. 

I<..:sor¡}ill/i!IIt. - Uu~no, ~\ires. - Reprodu ix 
dos articles de L ¡':,STAT CJ\TALA, i parla pre
ferentment de la campanya .. A. B. C." 

So/sO//(!. - El sell)or Cambó, fou xiulat es
trepitosament en aque~ta ciutat amb ffi(,tiu del 
5('U viatge e¡cctora~ a favor de la candiúatura 
del senyor Amós. . 

Nuclis de joves cat'alani tes radicals, recorre
gl ren els vells carrers cI.! la ciutat muntanyesa, 
amh entusia·,ta manifeslació pa:triòtica. Una ban
dera catalana amb l'~s tel guiador i llibcratiu els 
l11~nava. Salut; joves companys I Qui sap si el 
primer rit allihcrlli' lor es clonarà a -les vostres 
muntanyes I 

CIIsa/ no/¡ocr,,¡ i. Naciollalis/a. - Barcelona. 
- Es l'o sibk (IUC -.a . sadcs les fe tes de la vi-
1It'lIta Pasqua, hi dongui al lloc social d'aquesta 
entitat fogar dds nacionali ll'S ra<licals, tllla 
(ollrerència el valent propagam\' ta ra,\ica.J Arís~ 
redes lJanyalls. 

InÍltil <lir <¡tiC la l'on ferència ser;¡ interes. an
lí sima. 

Jo desitjo, i vui així~ ho puc dir 
com a President de la Unió Catalanista 
- que els joves nacionalistes en tots els 
actes de la seva vida siguin sempre un 
exemple de ciutadans de la nostra Te
rra. Tenen d'ésser com a neòfits de la 
gran religió de la Pàtria, que servint-la 
sincerament, no enganya mai. Féu un 
culte de la idealitat de Catalunya i del 
propi perfeccionament. Quan' Ella hagi 
triomfat, podrà haver-hi com tots els po
bles tota mena d'homes, però avui tots 
hem d'ajudar-nos per a la magna. obra: 
tenim d'ésser perfectes en tota l'integri
tat del nostre ésser. 

Jo vos dic que encara no he vist cap 
patriota en aquest sentit. Entusiastes, si, 
molts; però la major part de les vegades 
dessota d'aquells entusiasmes no hi ha
via l'idealitat de la Pàtria; per ço alguns 
d'aquells entusiastes li han fet traició i 
avui no sols resten indiferents sinó con
traris. 

Dr. Martí i Julià 
La doctrina dels Joves de C~talunya 

Idealitat 
. 
1 sacrifici 

Veus-aquí la vida triom fant. 
Idealitat, sen,se ¿lCtUesta, 1~llO!1le és un 

~ er ckspreciahlc, ple de mi èric5 ,i de im
pel'fl:l'cions. Sacrifici, l'hol11e incapaç d'a
quest. és \Illa 1l:\still1a rlc t'lIllsir1eraciú, in
<.ligl1e li 'cll mateix. 

Idealitat i sacrifici. Oh! les màgiqucs 
para \lles, l'intema handera <tUc aplega en 
tina sola l'epopeia més petita i Ja méJs 
g-ran!... Iknl1all1'ats els pobles posseidors 
Il';[(lue::;ta clu()olgia santa i vivificadora, 
J'ell::; ser<'t la gl(')ria i la plenitud. 

l nosaltres, el catalans, no sentim l'in
tensa fruició <.l'aital benaurall.ça ?... Malau
rats! que'l corc de l'esclavitud encara ens 
rosega l'ànima! 

- Vusaltre!:í "uleu éS!:íer lliures ? ... -
cm feu cert dia, un home de nacional i
t~l sèrbia. -- Quina llibertat més espe
CIU!... més beatífica ... Primer haveu ck 
alliberar-vos cic \'osaltres mateixos això 
és de l'instint de conservació, qu~ tots 
porteu arrelat, com una mena d'egois
me casulà, la culpa principal és dels vos~ 
tres poderosos, tant insensibles i degê
nerats ... quin "seny" més' mal entés ... 

Així parlà aquest home, que revela la 
integritat d'un caràcter, i un desinterès 
noble que acostumem a veure - als altres 
P?bles. Pel1!:íem-ho una mica; i si l'enso
pIment és tant fondo. no pot existir d'a
quí endavant... 

i Quin fàstic aquells homes que enca
minen tots els seus actes per obtindre 
tina posició social per la seva família ... i 
no es senten mascles desfent-se d'ella en 
un esclat heroic; i per no saber agerma
nar l'amor a la llar i a la Pàtria, que és 
Iu mateix, titllen de "caps calents" a la 
joventut ardida i generosa, com si fos 
ulla innucentada la vida de les naciolls, 
miserables! indigl1e::; <.le perpetuar la ra
ça, que deshunren i podreixen! A eixos 

tals signen los amb (·1 dit. ara que s'ata ll 
ça l'hora dc la depuraric'" 1\(1 1\'1\(:11 ('I drd 
de VJlIrc - al costélt de ningú. 

rdealitat i Sacrifici, els p,¡hlcs forts ell:> 
hu ensenye11 ... 

¿ Ç2ttina és la teva idealitat oh, catal;'l 
que llegeixes ? ... ¿ qui11 ser:'t el tell sacri fi
ci? !'ara Ull momcnt de la teva vida que 
val U11a eternitat, i escorcolla la feblesa 
de la teva ànima ? ... Si és així, 110 aca
bis (lue tola la força (l'u11a convicció i 
tuta la grandesa i dissort d'tllia Pàtria 
et maleirà... una altra vl'ga<.la ... Si 11(1 

és així, si se11lo glatir el teu cor prego
nament i endevi11es el preu del teu ca
clàver sagnant, llavors benvinguts sies 
amic i germà ... que els 110stres co::;sos bé 
es trobaran en l'ardència d'Ulles hores, 
u en la tragèdia gloriosa d'uus instants 
de cara al cel, i en una mateixa ]¡arran
cada ... Idealitat i Sacrifici. 

Veu's aquí el lema de la victòria. Da
vant tanta petitesa d'esperit i de cor, het11 
d'engrandir i "afirmar" el llostre Ideal. 
mitjançant el Sacrifici... Oh, joventut 
sempre digna, sempre 11ohle, purifique11l 
d'un cop la nostra Ball(lera, embrutida 
per tantes covardies i il1iquitats, cls 
blancs ja els saheu, a l'Ull costat els trai
clors i els enemics a l'altre ... 

Davant tanta petitesa d'e perit i de 
cor, formem el quadre del.; her(Jis dl'J~ 
escollits i ohrim el camí del Sacrifici qUl' 
senyali el deure a tot Un p<,hlc .. . 

Sapiguem vè11cer la mori... la dolç" 
111ort, que farà H'\'iure a \lila pútria. 

-
Separatistes a mitges 

El senyor Rovira i Virgili, d' tciú Ca
talana, té anunciada una conferència a Ter
rassa. Si n'hem de creurc l'enunciat, se
gOlls la .premsa, el senyor Rovira i Virgili 
tractarà, evidentment, de posar d'acord la 
seva actuació passada - i la dels seus amics 
- amb l'actual, refrenant les estridències 
nadonalistes entre les quals vingué al món 
el 1l0U partit d' cció 'Catalana. El senyor 
Rovira i Virgili parlarà de que "el separa
tisme no és l'única solució ultra-federalista, 
i de les solucions entre el federalisme i la 
separació absoluta." 

Es un pas enrera. No ens sorprèn. L'es
peràvem. Veurem quines solu<.'ions inter
mitges entre el federalisme i el separatisme 
ens presenta el senyor Rovira i Virgili. 
Sembla que en té vàries. Sempre quedarà, 
però, que Acció Catalana no pretén Ja se
paració aI>solu,ta. Es separatista a mitges. 

Anotem aquest pas enrera, que separa 
una m:ca més i\ ció Catalana de nosaltres 
i l'aproxima una mica més a 1aLliga, d'on 
va venir. J\ ltres haurem d'anotar-ne, segu
rament. Acció Catalana, partit d'intel.lec
tlla!s i de gent adíl1<.:rada, podrà lluitar amh 
t1l1oC~ magnífulUc.s armes, però lla donarà mal 
cap batalla perillosa. 

Per separatistes a mitges ja en teníem 
prou amb la Lliga. Els seus dissidents no 
sabem perquè se'n SlCpararen. Veritat és que 
no se'n separaren del túlt, per a no ésser scpa-

ratistes del tot en res. Continuen en hona in' 
tcl.ligi'lleia, i és lògi<: s 'assemblen massa. 

Si ell l'ordre soC'ial, polític i religiós SÓIl 

idèntics, si 1\\'ció Catalana fa seva l'ubra 
cultural de la J .liga j en sotscriu "l'o}¡ra de 
govern" i uns i altres varilcll cntre Ja fòr
mula federativa i la separació absolula. ell 
(luè dissenteixen? Perquè se separaren? 

'Nosn1tres havícm esperat <jue '\cció Ca
talana vindria a ajudar-nos a organitzar la 
sola acóó alliberadora de Catalunya: l'acC'ió 
violenta. Després hem vist que 110 era més 
que un altre partit, amb bandera catalana, 
al servei de molts interessos. 

Se'n onvel1CerUIl algunS' ami'Cs que s'hi 
han deixat caure? 
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dóna voluntat, pel seu perfl'C<:ionament fi
nalitzador, en el doble concepte, d'home i 
ciutadà. 

'Ut psicologia de la Humanitat. estudia
da en lo més profund de la seva ànima, sem
,pre ~lótJ~, el mateix reslIltat: Ja set de pr(~
dOl1l1naCIO, ,0. més ben dit, de tiranitzar, i 
com (¡ue Ja tirania tallt la sofreix l~ome in
dividu. l'om la .col.lecti vitat, pable, veu's ~qlli 
per a qUé, 1Jalx dos cOl1ceptes fonamentals 
de l1il>ertat. lluita l'lhome. 

La cul-lcrti vitat, pohle, per sí sol s'afirma 
u,na p~rs(}nalilal ¿~tl!ica que cap força logra
ra mal desfigurar, per <¡uan la força, creada 
per a sat is'fer els instints brutals del homes. 
no ha sigut mai una raó. per a impQsar-sc 
a l,; (jue Ja 1laturalesa crea com n distintiu 
alïlloni,tzac1or, ell la vida social dels h{)n1{!~. 

L'àn.ima c<JI-lectiva dels pnb'les. quina ca. 
lad{''I'í~ti:a s'observa en toles .les seves mani 
r~ staciol1s, sa.p ¡'lllJlosar~se quan una mà ba. 
rJï)era iJll1<:ll:la hÜ'rrar la seva fisÜll10mia ICa rac
terí.stica hen seva, ('ar l'ànima dels pobles pos
seeIx una força que Illai cap altre ha \'ençtlt, 
quan «lla s'ha decidit a defensar lo (IUC la 
naturaksa li ,ha clonat. com a segcll perso .. 
nalbsilll, que distingeix Ull.~ pobles dels altres. 

ILo mateix es distingeix en l'-home com a 
cumponent integrant del pob:e. 

L ~h01llc cerca també una llibertat que se 
li nega, i se li nega, preçisame11,t, sense pen
sar que 110 existeix N)il~le ·tivitat pÜ'lyle 'Sen~e 
inclivi'du. 'home. 

Continen.t i contingut l'O p<Jden isolar-se. 
causa i efecte s'uneixen ~Il. llaços indisolu
!lles, el poble i ¡'¡,ndividu sél11 una snla oosa. i 
quan un poble es veu rtiranil'.zat, ti·ranitzat es 
veu també l'individu que cI forma. i mai els 
homes que lluiten per ,la ¡'libertat dds pohle, 
han. d'oblidar que homes són, i no, en perni
ciosa paradoxa, han de ('ercar Ja llibertat de 
la col-lectivitat, negant la del individu, car. 
cal, en els moments suprems d'actuació fina_ 
litzaclora. recordar lo que en principi dic, 
això és, que, baix dos conceptes fonamentals 
de llibertat lluita l'home, i l'home, en les se
ves lluites, 110 pot ni deu negar, car ell és 
l'afirmació absoluta de toks les coses. 

-------

D'aquí X anys 
No's pararan en barrc .ç, 
A nosaltres, els d'aqllcsta generac'ó. ens 

l'e JJdran N'I' lIlIS !llecs. 
¡No ili i fwall l'ocs tips de riure a les 

llOstres costelles! 
Volien la llibl'rtat, d~ran, .¡, la de1J!ana~'ell 

a l'esra1'Ce{{er. 
¡I r(l, hOll/cs! 
Si fia· d'esperar que ["'.l'carceller li obI ¡, 

la porta! 
Ql/an el près es/à a·l'OY'r~t • t é (Ja~lcs 

d'ouar a pelldre /a frl'sca, fuio dc la prcslÍ. 

!Im'íe¡¡ arrtbat ([ l/li unut tal d'astora" 
/HCllt qlte 1Ii l( s IIlcs/rcsses ui els caps de 
família gosa'l'l'lI parlar en català davallt 
/Illa criada e.\/,aH'}'ola. 

011 S'l'S ~,isl! 

A Hlla criada se li !ta dc parlar en ca
/alà, per espall.\'cIla que s.,r¡Uf. 

J ({ Zil 1]1((' IJO lIS criada Ires quar/os dcl 
IIwleü·. 

1 si 110 l. ([grada que ho deü; •. 

Que's busqui colla. 
A nem a dir q!tr (t ulla crfada espawvola 

1/0 se li ha de parlar ni en cMalà 'H' e¡¡- es
paHyol. l'l'l'qui' ja no's té. 

De pOlle;!t, lli ?Icnt ni gent. 

L('s filles i els fiUs de... casa b01/ro l'ar
Im'cn en espaJlyol perquè fa 11tés fi. 

De.'I"vl'rgolly'ts, 11tés que dcsl/ergoll'vits ' 
QUI' n'ha de menjar de plats de sopes 

['eSl'allyol a1ls 170 pWlui fer la pols al bell 
catalal/esc 1'11 [!l'àc ia. , disti1/ció i gentilesa! 

El ql/e hi !ta és que rOH! dcscoHeü;en a 
/OIlS ['ltll i l'altre idioma tant grollers són. 
tan fan riure als l'sperils cultes parlant ell 
(atalà com en esl'G1I)lol. 

"I{jllal passQ1'a ell /Ilolts col-ler¡is de "l'a_ 
d res" i ".~ r ad l'l'S" i "!-I erma llOS'). 

So"re aqu('st particular tellien més clllpa 
els grans qne els l'e/i/s. 

UllS taUres 1'1'1'11 UllS (Jal/illcs, per aixo. 
Els 1I0is ,¡ l/oies perquè hi mlll'l'eJ¡' bis 

parcs l'erqué els ]¡. fcicH anar. 
Qur 110 hi 1z(l1)ia altr('.\' coZ-le(Jis tall b('ll 

munta/sr 
Perquè no els ntllHtaVel! ells? No 1I!UI/

tell fàbriques i music-haUs?)) 

La canalla i els hOtl/.cS fl'ts tentell més 
dificultat en llegi.r o l'srriure ('l/ català que 
'10 pas ell espanyol. 

Sobrrtot ell el ram d'escl iure 110 s'ama-
Iota. 

Els poca Zatxes! 
Perquè no 1¡! aprenicH. 
No hi I1m'ia qlli, ¡¡'ensenyés. 
Que s'lzro aprellguessin sense mestre. 
Estarie1n ben guarnits que tot quallt e11S 

cal sab{'/' csperessim que {'Il.>' ho ensl'lIy{'ssin 
els altres. 

A1IIb diners de cata·lalls bastin! m.aglli
fi.cs edificts pl'r escoles catalanes. Els aixe
l'its de Madrid, acabades les obres, ~'ellic¡¡ 
tots satisfets j s'lti instal-lm'en com a ca'l 
sogre .. i de la Farigola, Pere V'la, nai
xeres,.. 1'11 feiel! escoles espa1!'yoles. 

Ho pr07l ('sS'ÏJI aral 
Hom fa edificü pagats per crofa]aHs i 

desti1Tats a es(oll's ca/alanes? Do;¡cs /losal
tres respectant la vollt/ltat dels donadors 
hi implante·m ¡¡¡Nodes pedagòg'cs i mestres 
catalans. 

Aballs que serve,xI de ba·Zuart contra la 
cultura. la ll'bertat de la Pàtria calem foc 
a l'edtf'ri. 

Es planyien que en moltes esglésies, so
bretot a la capital, • sobretot etl les gra1ls 
diad es prediquessill e II espanyol. 

Però ho aguantm1ell. 
Quall la sez'a obligació era posar-se drets 

rl'speclttosa1/zent, i amb el malcü respecte 
sortir al carrer i def,xar a l'apostot caragi
ra'l que prediqurs als bal/cs o als l'eixos 
ci e la platja. 

No hi ha a Harccloll<t capl'lla francesa, 
crtpella an{jle.m? .. . doncs que hi llayi cajlet/a 
l'spawyola·. 

Jet els lli deixem tcn,I', ?Iaja. 
QlIe diantre! Al capdG'i'all també hi, ha 

el cOllsulat d'Il.sl'allj'a. 

Dilt que la »wjoria de cases de comerç 
allzOlcUzven els ([·rlícles CI! espanyol. 

A.i..rò avui lora impossible. 
¡'¡,rqu," si 1111 botiguer fl's la bogcria de 

l'usur els rètols ell CSjlClIl}IOl ells cstintaríem 
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més t l'cucar-li els vidres dels aproradors 
que tren((})r-li el cap (al botiguM). 

C om tam poc podrien rirC1-l .. lar ('ls (/11 t o
busos i lrantzties que indfquessi/l els tra
jectes i els pn'us del passatge ell espanyol. 

ms cremartem. 

Di! quan en qua'l! s'elllr('t(,lIie~1 a jugar {! 

congressos u .. l1i7 fersttarfs ca/>(¡[aHs, G1ttoIIO' 
mia ulIf'l'crsitària. unwersita/ catalana f al
tres ¡na..ndallgucs. 

Ual1 .. ~pa/lts dl~ç(l(rsos. 1m .ric de soraf/. 
amenaces terribles ... i tot l'l('{jot Ull !,l'fJat 
ell un banc. 

l els estornells de l'Rstat vit¿y(t rittre. 
Que els professors o'pliquen • exigl'i.rell 

que els l'stHdiants contestin eH cspall\'ol! 
nOl/cs 71(/:la gel/l'ral. 

Nosaltres també hi aniriem a l'A[rim .. 
((//lf¡ un esclop. 

Els joves de aquell /cmf's tellben duCS 
sortides. 

Pr'mera, sublemr-se • fer la guerra aquí. 
Segona. Atrnvessar l' Rstref, eJJlpassar-.~c 

a Abd-EI-Krfln per tal dI' ajudar-lo a assaltI" 
l'illdependència del sett país i quc després 
per paga els moros acompayessill als rata
Ions dc ret(lrn i tots l'll'.r¡ats In'[(re els ('.s' 

IJawj'ols de CatalIIH3'a. 

N o feien tabola per Q1'e)7çror les ¡cst,·.\'. 
Però el que es veu que era 1/ fi fe/llcI" 

(' ra la politica. 
En aqueU temps de l'l'sclwvatge la I,ulí' 

tica HO era l'art de govenwr el poble. 
Era l'art dI' fer qua·rfos. 
Però quartos llar(Js, llargs. , 
Si el! nostr('s di,I'S l'S presentés lm pol!-

tic q1le expiotallt el sa{jrat nom de Ca ta 
funya s'hagués {l't una fortuna i que /,~I .. 
tor;w tingués l~, ¡Jarra de ~Jer ostl'ntaClll 

de les seves riqueses en la pròpia terra GIl(' 

ha tratt. pobrl' d'ell.' li farfem !ma clIra 1101'(/· 

Els nostres mJtn11.;tpa..ssals no'més teHj,('11 
[{(,ll(Jua. 

Ja ho dl'i·f'Jl. "El catalanisme ilO ha trebo
llat m([~ a l'ombra". Ja's conefx'a, ja. 

A.' si els plallsons ens llagués tarat SI'IW 
pre el sol. ai si 110 ha(Juessim tingut ft'i·~! 

¿l'L'ui encara els catalalls farem elç llU

bis li' I: ~/,a113'a. 

========:::;::::-::.-
Tot comeJlçament és Jàcü z' els darr(rs 

graons són els més dzfícils de pujar. . 
. J. \V. (;,,("lh( 

Charles E au:X 
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Uo~o~ !Or lo [om~81 
Pre face du Maréchal foch 

PR IX 5 francs 

PAYOT & [Ie. -106, 80ulevard salnf-6ermaiu. H 6 

Antoni lópez, impressur, Olm, 8.- ll"rcclon9 

--


	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 75.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 76.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 77.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 78.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 79.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 80.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 81.pdf
	L'Estat Català_PDF_OCR COMBINADAS 82.pdf

