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COF~PUS DE SANG 

{}ae lli feu tatuat dintre /a cabana 
paJau del vmt que us van basti e/s geganls( 
Crisi de bronze, Crist vent, C"isl tramufllalla 
salleu que lallca enllà Iii ¡,a els call1/atls. 

I aflett,llo envaïnl Iol com una t/ama 
de J'Eb,'e aJ mis enllà del P¡1'i1lt1l, 
tot CalaJtmya senti vostt'a óramf1 
voslre foc, vostra óronze i vost· a f'eu. 

\'RNT[!R .\ GASSOI, cEl Crist del Vent. 

Ohl verb de la Pàtria, flameja i,fes vibrar el cor d'aquests catalans masells que perduren per les estepes de l'injustícia. 
Ue Iu seva ànima resti brunyida per l'empenta d'aquest~vent de redempció que devalla de les muntanyes. Tenen l'ànima muda 
ço pItjor, és l'esdevenir sorda. Sacseja'lS:verb de Llibertat i que caigui d'ells el rovell de l'inoxticació exòtica. 

Corpus de Sallgl Corpus de Sangl Beneïda sigui l'hora en que retornaràs ésser realitdt viva i palpable. Erem llois encara 
Ue dels llavis de Iu \llare aprenguerem la llegenda: Diada de Oorpus. Sota el penó morat de Castella passava sumisa aquella cadira ' 
loriosa dels homes, guiatge de la nostr(raca. Damunt la cadira reial brillava la custòdia. Les cornetes del rei tirà tocaven triomfa
Ores: Aquesta custòdia-ens digué la veu silenta i amorosa -té d'ésser robada pels segadors. 

Han passat auys, l'infant patriota avui, espera l'hora triomfadora eu que la custòdia símhol serà alliherada i els volautR 
arfillt deixaran a trossos l'ensenya moradenca de les tiranies moribundes. Lloor a vosaltres,')llau tnrbulenla dels revoltl\ts (le 16:.tO! 
18 nacionalistes radicals d'avui envegen el vostre pit brau i la vostra gosadial 

Rememberl 
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La trajectòria d'Acció Catalana 
Després del pacte de Sans, el pacte Vilanova-Sant Feliu 

Alerta, nacionalistes! 

Si, ja està dit. Després del pacte radical
lliguero de Sans, el pacte Vilanova· Sant 
Feliu. A Acció Catalana ja li ban donat el 
xanguet que deia no volia. Ara ja ha pas
sat el terrahastall de la passada lluita elec
toral i l'assumpte de l'acta del senyor Ro 
vira i Virgili va esfumant se en el misteri. 

Ja no's demana el compliment de ço 
promès per En Cambó, de no assentar se als 
escons del Congrés d'Espanya, que no s'hi 
assentés també En Rovirn i Virgili. No hi 
ha mal sense remei. l el remei està en que 
la Lliga proporcioni a Acció Catalaua 
mitja dotzena de diputats provincials; que 
ja perden la paciència a còpia d'esperar i 
que dintre la Mancomunitat llO ftlrall ultra 
cosa que ajudar a la tasca que a la ma
teixa Lliga bi fa. 

I la prova, al districte de Vilanova-Sunt 
Feliu, 011 els elements caciquistes, adherits 
a l'organització de la Lliga apoiaran baix 
les indicacioIls del senyor Jansana, dipu
tat provincial regionalista, la candidalnrn 
dels senyors Bassols, Maseó i Llorens i pro
hablement la del senyor Rodés i Arenyes, 
d'Acció Catalana. 

Amb aquest motiu, el «Casal Català» de 
Vihmova i Geltrú, adicte a la política del 
senyor Massó i Llorens, és l'encarregat d ... 
dur la etitellada~ -que diria La Publi 
citat-en el districte. 

El nostre crit. .. 
Cada dia van caient els germans llOS

tres; d'un a un sistemàticamellt s'apiloto
nen a la fossa tràgica; llo¡,.altres no podem 
estar al marge d'aquest dessangrament de 
vides catalanes, i freturem l'hora i el mo 
ment de dir la nostra paraula defiuitiva; 
sabem la missió aalvodora, la portem tots a 
la pellsa i a la voluutllt; l'estabi!itat ellS 
8 brusa els sentits, tenim fum de justícia, i 
la paciència llarg de temps aguantada ellS 
follt'jl\ el desig; aquest desballestamellt de 
la nostra urbs sagrada precisa Ulla rehabi
litaci0 prompta; la rojor de la vergollya eus 
fuett>ja la cara i ens remou la cOlHlcièucia; 
cada dia van caient els germaus llostres, 
els obrers de l'una banda i de l'altra; s'han 
aplegat veus sinceres i noblcs cors per a 
coutrarreslar la trogèdia; mes és endeba
des, perquè el remei s'escapa i s'escaparà 
de la seva vista i de les seves mans; els de 
l'un costat donen la culpa a l'altre, i jo dic 
com tots els catall10s netament separatistes, 

Ee convocarà a tots els representants 
dels pobles i, mig d'amagat de la Lliga, 
s'ucordarh votar la callclidatura Janslma, 
Ma~só i Llorens, Bassols i Rodés i Arenyes, 
Tres diputats de majoria i un de ~inoria. 
La Lliga se sacrifica de dos 110c'3, per a no 
dir tres. 

Suposem que aquest pecte tindrà més 
exteusió que el marc reduït de Vilanova
Sallt Feliu. L'escàndol de Sans és massa 
gros, per guardar Ull equilibri proporcio
llat amb I1questu combinació. Es veu que 
els jOV('s polítics òe l'A cció s'ho han fet 
valdre. 

Si les coses van seguint .així, trigarà 
menys el temps que esperàvem, que els 
de l'Estat Català haurien d'anor a cercar 
aquella bnll(lera qlle té Acció Catalana, 
que al fi i al cap és la mateixa de la 
Lligo. 

Voteu, lluciona1istes, voteu. Aquesta és 
e la noble a(:C'entul\ció del sentiment catu

IUIlf'8C' perpetuaut la política de conxor
xes i combinacions ilicites. 1..1\ LligR 11mb 
Acció Catalana a Vilanova-Sllllt Feliu. La 
Lliga amb l'U. M. N. al Velldrell. Acció 
Catalana-LligR Regioualista· U. M. N. 

Obi quan acabaràs, bou poble, d'enlairar 
als que traeixen el teu esperançat ideal de 
llibertat. 

i que estimen a Catalunya perquè s'estimen 
a ells, que tots plegats els obrers són UllS 
inconscients, els del 1Jiure i els de l'únic, o 
sinó mireu: La vostra solució és l'allorrea. 
ment lDútuu, l'instint mortal que vos aguo 
llona és fruit d'una desulesurada dignitat 
mnncRc1a de raó suprema; perquè infeliços 
juguets d'Espanya, si sAbessiu redrecar·vos 
i obrir els ulls a la clarividència i asserenar 
Ull instant els impulsos sngnants i mirar 
per damll1lt de la vostra ànima, sabríeu 
que]a ferotgia que vos abranda és l'infil. 
trament diabòlic d'un poble i un govern 
enemics, que vos fall ésser putxinel 'lis de 
la seva política; mireu com e'ext.t:emeix la 
seva còrpora de satisfacció; fa anys i auys 
que dura el vostre neguit, i l'heu sentit 
mai la veu dels e hermanos,? Si teniu mals 
de cap, els catal aus, passeu-se'ls, és la seva 
resposta muda i ma lèfica. Ataleiats amb 
l' chonor nacional. i amb la politica del 
eengrandeciLniento~ de cara al Marroc, i 
preocupats arn? le~ seves misèries de partit 
1 amb depuraCIOns de cresponsubilidadee., 
i .eusopits i .eufitnts de ctuu gloriosa histo
na., us deIxen estar, atiant·vos de més a 

L'ESTAT CATALA 

més amb insospitades dificultats i odis, i si 
alguna vegada la vostra lluita arribl\ a cef:1-
turbiar. la pau somnolenta del poble ehl' 
dalgot, que's prepari Catalunya i els «roal
ditos catalanes' que'ls fan cruixir de cap 8 
peus amb tota mena de vergassades. 

On està el poble espanyol que ~o ha. sa
but ni protestar de I~s vos~res ~ltuac~on8 
diverses i sap fer mnmfestaClOns 1 «~ítmg8 
monstruos» per voler netejar la polítIca na' 
cional impossible de refer de tan porca;. B~
beu fer grans ellcapsalaments del «VlaJEl 
del monarca» i sobre 11:1 ,<Espaf\.a grand~», 
i deixeu ell \lna minima part les n.otí?le8 
diàries de la vostra dissort fatal; lleglU 1 re
llegiu tots els periòdics d'Espanya i ano~~u 
els comentaris que s'hi accentuen cada JB 
preferentment i no hi trob~r(U el més pe· 
tit insin~ant ressó de fratermtat, fins el.nolLl 
que anuncia la víctima caiguda apareIX es' 
trafet en la seva racialitat. l, on està el g~' 
vern d'Espanya? Encarcarat com el ~ob ~ 
que representa, no pot compendre 1 u 
compendrà jamai el nostre de poble; la seva 
finalitat DC és la nostra; l'interps d'Esp~llya 
no és el de Catalunya; i per això vos d~Jxe~ 
matar com a gossos i per això inCIten I 

obliguen Iee vostres actituds irresponsables. 
Està bé que estigueu units, està bé que 

defenseu els vostres illte~essos de la roalle~: 
que sigui més adaptable, pe.rò no e~tà _ 
que vos deixeu dominar per lIIfiuèllCl~S et 
ternes que obeeixen a la convenièucla ~ 
uns enemics de vostra raça, que represeu

l teu i vivifiqueu amb el huit benaurat de 
treball. Voleu llibertat?, també en volelu 
uosaltrce; voleu justícia?, també en volt!! 
nosaltres, que volem la llibertat i la just CIa 
d'Ull poble que té la missió d'aixecar unll 
pàtria i de ff:'r la nova, ben nova, amb to~S 
els sadollaments imaginables per a que r 
gui ben lliure i gloriosa i enlluerni al ro II 

i a les generacions futures, però. ha~tri 
d'ésser tots UllSi que el nostre crIt VI 

com un toc de ressurrecció i alerta. r 
Catalans obrersl No volgueu ésser p~ 

més temps juguets d'Espanya que vos at~~ 
els uns contra els altres, ofegant per ~o _ 
els medis possibles i impossibles tota la](l1 
mellsa clamor de llibertat que comDlOU li 

Catalunya. -. la~ 
No pot continuar l'estat actuall els. 1 . 

cionalistes coadjuvarem, sigui com SlgUI~ 
pel seu aCàbament; hi ha moltes Dlanere

ll de lluitar per la Pàtria, que si a EspenY
e li convé aquesta {(guerra civil», potser q\l) 

ens convingui també a nosaltres, per~ el 
benefici de Catalunya. El temps parlar . 

==========================~ 
, tat 

Però el nostre cm-vell, la nostra soc~c c-
i la nostra llengu.a no són res més que 8 

nyals f'xteriors i diverses d'una mateixa ~. 
pe¡'ioritat interna. Oada u diu ~ sa manm:1t~ 
l'èxit únic, excepcional que la mda ha ob~iÓ. 
qut en un moment donat de la seva evolu u 
'Tradueix 7a diferència, no solament de ;~':n; 
sinó també de naturalesa que separa l o de 
del "este dels altres homes. Ens deixa e1~'da 
vinar que si al cap del t'I"empolí on l~ 7~ a1J 
havia format son impuls, tots els altres ¡da 
tornat a descendre, pel' trobar la corno_ 
massa alta, sols un home, sols aquests han 
mes, que no són el reste d'altres homes, 
saltat l'obstacle. 

Enric Bergson 
(L'Evolution créatrice) 



L'ESTAT CATALA 

QUè s'embolica la Lliga! 
Sob,'e .1/ estat actt4al del plet catal à. 

Hem volgut encarar-nos-hi; hi ha tan 
poca substància i racialitat en les seves 
r&ons i decissions, SÓn tan migrades i eixu
tes les seves inquietuds d'ideal, que úada 
vegada que topem amb sa presència, val 
tant la serenitat i mansuetud de soportar,la 
Cam la bala que ha de posar fi a la seva 
vida ineípida i obstaculitzadora, Però, quiu 
és el plet català que parlen i exposeu en el 
referit article?", La nostra diversitat d'as, 
piració, ens allunya totalment d'aquest 
«plet català, que ells volen significar en 
un mateix, i el grau de catalanitat nostre, 
que és el de Catalunya il'Ii..nitada, no'n té 
cap de plet, no hem d'nnar a pidolar res tl 

ningú; la nostra raó la portem al seny, al 
Cor i al braç; ningú té dret a donar-nos lo 
que tenim ja, per obrl\ i gràcia de Déu i de 
la Naturalesa; el deure immediat nostre és 
el de saber defensar-ho aquf a casa, no a 
la dels altres, a la dels usurpadors, a la dels 
enemics; Catalunya depèn dels catalans i 
no dels e~trangers; no hem de cercar Lli
bertat per ella sinó punys per a aixecar-la 
lliure; què és dOllcs aquest ridícul c'pleb, 
traidors i covards?", 

Catalunya no'n té cap de plet; i què vlll 
dir això de que «és evident que el plet ca
talà es resoldrà o per la solució harmò
uica o ppr la força,>", gosaríeu disposar la 
vida de tot un Poble, per un egoisme o in
terès de migrada lli bl'rtat?" , 

Si l'Autonomia és un plet, la Indepeu
dència no, 
Tamb~ és molt uatural allò de qne al 

govern d'Espanya «IlO el preocupin gaire 
les afirmllcioJls extremistes» perquè aquests 
teneu fixada llur posició, i cells' també; 
com és lIutnral que el govern d'EspanyI!. 
f~ci cas dels vostres terribles cparlamentu
tl~mes. perquè ha sabut enredar-vos cada 
tegada, ' i (Jlle vos haven cregut del fet 
afirmatlU del radicalisme? Sou un 'Poc in
gènus en no saber conceptuar la vostra si
tuació fl:ltal. El tJ'aidor i l'enemic vau apa
rellats Eln l'ordre succes8iu de la deslliurall
ça; l'hora freda i serena no passa fiai, 
duguent-la com la duguem a dins beu arra, 
parla com una benedicció; i els ultratges 
que s'han comès infamants i tenebrosos 
SQla el vostre «acnpal'lunent» no'ls neteja;à 
pas el vostre asqueró8 cadàver; lli la SHllg 
de tants catalans que ha regat les vedrcs de 
la ciutat fecunda i eterna, siguin del clmtó 
que siguin, i que destroçarell la delícia de 
tantes llars, no la llctejurà pas l' exti rpa
!beat de la vostra descelldència, podrida i 
!baleYda, 

l ara aneu Sl Madrid a emhrutlu nil cop 
~fls el nom de Cutulllllyil, i a copçnr toL 
I enviliment d'Ulla raça degradada i uul'ln; 
Illleu a Madrid a ensenyar les vergonyes 
de la vostra insuficièücia i consciència mix
'.¡ficada; aneu a Madrid a plejtpj~r tant 
C?tll volgueu, mes no la sort de Cutalully!.l 
~nó la vostra, que és la dels fursants i 
els traïdors!.., 
Aneu a Madrid i quede~-vos hi, )1(>rrJllp fqUi hi sou una pestilència, i el poble que 

I denigreu la dignitat té pressa d'acabar 
'tnb vosaltres, 
=:::::: 

L. No hi ha l/ibm'tat senSe dolo,', 

Patriotes! 

A tots els que'/s hi sigui fàcil 

la lectura en llengua francesa, 

que's facin enviar l'obra: 

~our lormer UO tireur 
Preu: 1 '50 francs 

Bibliothèque Larousse 
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COMENT AI<IS 

Actituds eclèctiques 

Els dies hRn esvaït l'efecte q\le ells ramà 
un editorial de La Publicitat, ou volguent 
se alliçonor t's queia ell els mateixos de, 
fectes que's volien ('Smenar, Amb tot no 
passa el temps tim lleugerament per pro, 
blemes que sempre lIIereixen un etltudi· 
Tanmateix no sa hem si se'ns volia eSIllf'
llllI' a nosoltres per erros no cOllleeos o Com 
dèiem alliçono r H la Lliga, COll! (}f'sprés 
Lelll cregut, rt!Í\:lmlllllt-lIo¡.;-ho uu complmy 
adicte als rengles d'Acció Olttulana, .Mes 
tall-se-val. 

Deia l'articulistn que ertl de fretura la 
diversificació del nacionalit'l!le en amples 
sectort! que aplegucstlin els homeR d'l11) 

mateix ideal, i com que llosultle~ hem 111111 

dat sensl) fim; tèrbolt! per lo JUllteiJ:, heu'e 
aquí perquè ellS interessll, 

Nosaltres que tenim 11\ creança d'un con· 
tinu desenrotllament inteus i extens del 
nacionalisme acoblat en UllS principis que 
allunyin la barreja i l'hibridisme, ens ha 
fet una grata sorpresa el recolleix!'mellt 
d'aquest fet en Ull agrupamellt que sem, 
blava herllJètic a compeudre la seqüènciu 
Ilntural de la llostra eSRèllcin i estat Ilduul 
del nacionalisme cat'lUl, El diàleg al vol 
d'aqueots principis aclarirà cO:H~eptes mal 
interpretats, qUl!.ll facin referència an els 
qne C'onrbreguE'm i onem explmlflllt alllh 
t08suderiu, ilO eX{'lllptn de vollllJtnt, ell lel:! 
pllllles d'aquest pel'ilHlic, !.llhom que Iu 
lliçó dirigirl» a UllS o IIltrescrü de profit, 
tamhé, per !lle propis q\lP. hI \'o\('u 1I011l1r, 

Feill retret l'editorllll cf:lll1eutadll del per
juòici i illeficàciu ,le crear Ull nucli que fes 
de protector dels ultres, cUlIshkr€l1t,lús ee
cunduris, repartint els fa VOTa i Ill\:lnallt les 
lletnuciolls, l aquí e~tà la fallida, perquè si 
fos l'efelènciu a llosHltrE'f:l, estem nets de 
culpa quan podelIl silltelitznr tot·bora el 
nostre pell~lllnent, ben Ilt1lly ¡¡\:lr C\:lrt, com 
se sup, de viaranys ton Arriscats, corn fer 
director genf:ral de la poJftica catalana, 

Carnet quinzenal 
Ironies de «So1idaridad Obrera) 

Quall 11Ils t'ls llomes que per 1m prurz't 
d'harmonia. ulliversal, eusems que amb 
la temell(a de que tot llacz'oualisme re
porta la recoltstruccz'ó d'1m estat dt'so!t, 
reCOllez'xell dins aquesta IlIdtat U1lZ'ller
sal a que ells aspirell la diversitat real 
{!xz'stellt, z' per taltt per úwegable espe
rl't de l/z'bertat, deuen recolleixement a 
aquest jet natural qlle s'imposa per sz' 
sol,IL011t té tat descollcert quall en la tasca 
de repassar la ' premsa ens sorprèn, a 
voltes, quatre Illots tora de lloc comtm
ment, serviut de comeutari margz'1zal a 
actuaciOlls llctes de tota exacerbacz'ó que 
pogués sigmjicar 1m patriott'sme taltcat, 
eixut i reaccionari, 

A l'escriure aquestes ratt/es, encara 
tem'm la impressz'ó dolorosa prodttïda 
per llit artt'elet iltsubstallcz'al, mal gir
ba t, amb Ull deix de pobresa iròm'ca, pu.
blicat suara ell les plalteS de Solidaridad 
Obrt:ra, 

Tall matez'x ItO mereixeria UI/. petit 
comelltari, mes el jet de publicar-se el/. 
les planes de l'esmentat períòdic, cosa 
que desdiu de serietat, ens ho ja fer, car 
aquest n/er/n 110 a 1IIl sector determinat 
del Itaciollalisme calalà, SZ'IlÓ a tots els 
que sel/ t llit 'l'er t'tablemellt el jet vz'tt de la 
1wstra 1t'1cz'onalitat, 

El jd és aquest, Acczó Catalana con
voca als metges amb el lloable z'"telll de 
procurar la catalalzt'tzact'ó de la medt'
cina llostrada, A z'xò, que demés de plau
re'lts a nosaltres, a tot ItOme de Se1ttU 
lliberal amb visió clara de realt'tats Ito 
l'estranyarà, car ell la reco;zstrucct'ó na
cioJlal de Gataltmya, fiJtS rebutjalzt els 
prt'ucz'j>t's illdepel~de}ltisles, recoluixent 
solameltt el fet vitt de Catalunya elz /ta
tteral evolució per a formar-se total
ment, ilO lt' estranyarà ellS trobem, dOltcs, 
ell el cas COIt Iran' de que els més IUbe
rals o que bé se'lz diue1l, són els que, }/.i 

talt sols combateltt-Ilo amb sentit ideolò
gic, elz jalt ulta petita broma poca-solta, 

Desmereix dels homes avançats, que 
}LO podell malfiar de llosaltres, perquè 
telze}~ plena coneixença de qu,i som, el 
permetre publt'car ell les pla1tes del pe
riòdlc de la SC'lJa direcció o que almeJzys 
en SOtt d?tima, coses com les que comelt
telll, o-i-més, quan ell certes aprect'act'ons 
selllbül'Zla qlte ?tita coincz'dèJlcia ens e'nlla
çaria ell algullS plmts, si ilO amb les or
gall itcac t'o /lS ob reres, amb els homes que 
¡"jorme//. amb la seva tasca la z'deologia 
llitI", 

Estarem a 'l'aguait espera/tt les t',t
sltbstil/1cz'als paraules demostradores de 
mancallça de 5eIZy l' palesament de inca
pacitat dúsortada. 



Fets demostratius 

ElL Francesc .A ríJt, lla parlat suara 
a l'A telleu de Madrid amb /tna daretat 
digna d'exemple, la premsa silldz'cal ve 
reproduï1zt amb tm seguit de notes, 1m 
estat d'illterès prop l'ci a esbri1zar coses 
inconegudes z' al voltant dels darrers es
df!1!cniments lza semblat r01ltpre's el/oc 
de la passz'vz'tat somorta per a cOllh'xer 
algrUta cosa més que la sz'mPle estructura 
sÚldz'cal z' que l'historial de la Utdta 
obrera ell els darrers temps, jeltt al 
marge dels esdevem'ments que suara 
dèz'e11t, sinó 1t1Z a1tàlt'sz', 1m mot de co
mentari que estan en el cor de tots no
saltres, 

Crez'em que la lteutraN/a/ observada 
pels nacioJZaNstes, al menys el sector 
més z'nteressalzt z' més proper a les z'dees 
de reJlovact'ó dc l'ordre soet'al preSeltt, és 
ell perjudiet' proPi l' de Cataltmya, 
Creiem que és llora de que es lIUlczlt a 
la lltttïa 1tO amb esperz't sectari, súzó 
amb el proPi, jeltt al marge de la seva 
actttacz'ó un esbrútameJZt qtte restel/art'a, 
1zosaltres no hi tem'm cap dubte, ell be-
1leftci de la Pàtn'a, de les causes que 
tlto/izlel: moltes de les qüestions que s'a
rrele:: z' es fan eternes a Ca ta Ittlzya, al
gztlls :;ops per z"lcapacitat del s.us dz'ri
gellts, mes ell sa majoria mogudes per 
mans que opere}t en les tenebres t' que 
pot ésser amb ttlla rt'aUa sarcàstica Pl'll
Se}t escorxar al nostre poble. 

Tot az'xò ellS lla suggerz't les paraules 
dites ell l'Ateneu de Madrz't, perquè tan 
mateix fora !tora de saber qui mort els 
personatges que's descrtvien en la COlt/e
rè1zcia, com l'afalty que els mena. l això 
sols és possible amb !tomes de voltmtat, 
ellergz'a i ltostres, bl'1l llostres, 

Mes COIIt és creell(a, Z' ILO dèz'em al prz"l
et'p'i; d'lma rejerè1lct'a a la Lh'ga, no
saltres volem dir-Itt' la 1lostra, perquè 
d'az'tals defectes també patez'x el mestre 
alliçonador, 

Accz'ó, a les pr¿'¡Jleries de la seva ac
tttact'ó z' quall parlava del front úm'c, 
110 es cregué amb jretttra d'el1trar-llz 
perquè eUa ja era el jro1tt Úllic, jel;t 
mellYSpreU de totes les organz't::;aC1.·01ls 
creades, amb a1ZyS algunes d'elles, amb 
aJtteriorz'tat a la llur COllstt'tucz'ó. l az'xrJ 
val tallt com la pretensió d'ésser l'úm'c 
di,ector del Ilacionalisme català, com 
s-embla algú preti1Zdre pel que es dt'tt 
ell l'article esmentat. 
, Ara que senten tm prz'nczpi del que 
farem ús quan sz'a 11ecessari remembrar 
lalh'des, potser serà just el capgirar 
tot lo dit amb el lloable ústent de sub
sa1za,r els errors que U1la van t'tat de 
de nou uat ja fer, perquè en síntesi la 
'l~a orgam'f::ació podrà tt'lIdre una efi
cacia ell procediment,;, però ilO represen
ta cap Catre /tOtt de la polí#ca 1lac lonal 
de Cataltmya, car aballs d'ella exz'stt'a 

Ull racíicah'sme llaCiollalt'sta ql~e IlO lla 
tiJlgut jretura d'allar Itt' a raure, ser
vant les all!t'gues post'cions, ui tampoc 
serà la 1tOvetat Im sentit de represelztar 
tm )lOtt aspecte de la polítz'ca dtïa de 
dretes o esquerres, matèrz'a sobre la qual 
sen1a Ull sileucz' que ens IlO cOl1firma, 

Bella llt'pó, dOIlCS, per a profit perso
Ilal i a seguir per als que la s1tstentell, 
alhora qut' seqüènet'a uattwal de l'lt ibr t', 
dúme de COlzstituct'ó, que serz'a hora 
quc desaparez'xés, de bona part dels lltt, 
clú llacionalt'stes de Catalultya, que re
porta lma neutralt'tat sttz'cida ell altres 
problemes de la comPlexa v¡'da actual de 
la Pàtna 1l0strada, 

ACCIO NACIONALISTA 
Bm'gts Blanq"t3, - EI pauat diumenge, dia 2fI 08 

celebrà a le. Borge. Blanquea, l'acte d'homenatge en 
honor del nOBtre capdill Macla, organitzat pel Grup 
La Barricada ' i la ,Toventut O .. lalanlBta · PMrla Nova· 

ue Barcelona, 
A la tarda s'hi celebrà un míting en el que hi par, 

laren els Benyorl Latorre, de la La Barricada.; Fer 
nandez Vidal, de PMria.Nova . ; D/lnyans, ·F, D, N , ; 
Roig I Pruna, de Unió Oatalinllta · i el aenyor Macia, 

Lleida,-A I lloc locial de la .Joventut Catalani.ta 
de Lleidlt. i amb un ple, 9a celebrà el palaat di.labte 
dia 19 un míting d'afirmació radical catalana, en el que 
hi parlaren !.atone, }l'em'nde?., Roig I Pruna, Da, 
nyana i Macla. 

Parets del Vallés, - Aplec patri t'l tic amb motiu do 
l'entrega de la bandera al grup ·La Barricada', Hi 
parlaren Rangoat, Grall i Ros, Duran i Albesa, Riera 
i Punti I Roig i Pruna, 

Torrellel/ de Foix Vilafranca,-Míting de propa, 
ganda patriMica I iniciativa del ·Bloc Catalanleta' de 
Vilafranca del Panadé., Hi parlaren eh Benyors Sall' 
ROIselI i Grant i Sala de la <U, C • 

La Pàtria Oatalana, com totes les pàtries, 
no s'alliberanl a forca de j er eleccwns, Un 
poble que p"Pjfnix fl camí planer de la po ' 
lítíca al dolo1" d'una acció revolucionc11"ia, f.S 

un poble femella, 
Patriota! No t'en dones vergonya de votat' 

encara? 

NACIONAL IS TES ! 

S'ha agotat l'edició de 20,000 

fulles del 

(ateti1me del jove ~atriota 
L'Oficina de Redacció i Propa
ganda de "L'E~tat CataIA", ha 
encarregat a una distingida per
sonalitat del Nacionalisme Ra
dical, la redacció d'una nova 
fulla de propaganda. 

• 

L'ESTAT CATALA -=--

La revolta de 1640 
Altra vegada la dala heroica del 6 de 

Juny de 1640, ens recorda l'epopeia sag' 
nanta que produiren aquells catalans sot
mesos al despotisme de Felip IV, 

I de totes les efemèrides patriòtiq~es, és 
Ja que venerem amb devoció patrIòtIca 
més santa i més ferVf'llt; perquè no obs' 
tant la decadència política de la Nació Ca
talana, que ja s'originava en aquell temps 
els catalans de llavors demostrareu a la 
posteritat l'alt concepte que tenien de l'bo
nor i de la dignitat, 

Ja ha pesat massa la força latent de la 
desnacionalització damunt la noslra raça 
catalana, No han passat endebades dos 
cents i més anys en que Catalunya a més 
de doblegar· se sota el fuet del tirà, b,a 
tin#1:ut l'argolla clavada al bell mig de l'ànI
ma, Els catalans d'avui no som tan sUS' 
ceptibles a l'indignitat com els de 1640, 
Eus hem recreat massa en les planeres lu
cubracions, 

Els catalaDs d'avui ja no ens revol teI1l ; 
sols fem eleccions, I ço que és més trist 
encara, ja que ens fem l'il 'Iu8ió de batalla~, 
batallem amb l'arma mateixa que l'eneI1l!C 
ens ofereix ben segur de la seva ineficàCIa 
i més segur encara dels estralls que la Ula
teixa arma fa dintre nosaltres, 

Mai com en 1640, els catalans donaren 
IIna sensació més bella del nostre (seny' 
tradicional. Quina diferència amb aque~t 
avorrible (8eny~ que ens ha illoxticat l'ànl" 
mal Els catalans d'avui sols han fet això: 
eleccions i sometent, Aquest sumetent, que 
com organització de catalana sols ne té el 
nom, I s'han trobat tots els mètodes dEl ca~
panya i totes les tessUl doctrinàries aprofi
tables per a combatre l'enemic; menys 
l'acció directa, determinativa, alliberadora, 

Quin abim eos divideIX amb els cat'\JaI~S 
de 16401 Una gran part del nostre públIC 
catalanista, haurà. vist aquests (lieF El JOC 

de les ginesteres d'Eu Segarra, Aquell fuster' 
nquell ferrer de tall, aquells menestr8, s 
de llavors que conspiren i es llencen, "I~ 
dlment a la revolta, els trobem av1ll el 
l'ncceptació iufamant de l'esclavatge, mOS
trant per exemple en)a llur tarja C?Uler" 
cial: Jaime Bon'asà y Tapie/l: ca1'P~nterO, 

ALI catalans; no SÓII les secciOllS de 
guardes (cafeteres» que's regiren sabre fn 
mà contra nosaltres, l'enemic que'nil ~ 
més mal, que més ens esquartera, Es aqUes 

<carpintero' bonjan, aparentment inofen
siu que s'avé a sortir al carrer amb l'arIDti 
fratricida pel sol fet de que un espanyol 
manil b 

Sota l'excusa de l' «Ordre Social» i sIll s 
l'anbel egoista de defensar uues miserable 
pessetes els capitalistes catalans-arr~s~ 
gant 1:1 la nostra gloriosa meuestrnha, 
han fet l'obra més pertorbadora de desvI~; 
ció que s'bagi realitzat a Catalunya. Aqu~ t 
burgesos, aquests menestrals ban per uI 
el (seny' el «seny» gloriós i ancestr:a 
de les gèneres catalanes, Han perdut o 
Pà.tria per unes pessetes; però t,am~é hdel 
perdut ells l'honradesa i Ja dIgnItat 'c 
seu estament, Ara ja no sóu res; l'en,eI1l11 !Datei~ els h!l deixat tal com se mereIJti~~ 
I els hI ha dIt ço que realment són: u1 
piltra/a, l, 

Eu 1640, les classes, dites avui altes, COr 
laboraren fraternalment a les passions tu ....:....... 
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DIVISA 

Del odi i del rencor la copa ja n'és plena 

aquest gran odi é sant, és odi a la cadena, 

és el rencor a1s vi1s, la ràbia a n'e1s tirans; 

la copa del amor a nostra Pàtria esclava 

també's desborda ja, i al cor ens bullia sava 

dels braus almogàvars, dels avis catalans, 

bulentes que rajaven verges de l'ànima 
del poble! Pobres i rics defensaren en 
aquells moments heroics una bandera, I 
hem vist, després dels anys, com aquella 
bandera en aquelles hores no era sola
ment un anhel ue llibertat per la Pàtria 
opressa¡ sinó que també hem vist que 
aquell Crist-tot cobert amb un vel negre 
-va ésser el símbol i el primer crit de re
volta contra totes les tiranies. 

Abans que Rousseau, abans que Voltai
re, abans que les concepcions dls01ubles de 
l' «abeé» Galiani i de Casanova de Sein
galt; que precipitaren la revolta política i 
social-infinida encar-Catalunya, la nos 
tra petita i gran Catalunya, donava ja en 
aquell Corpus de Sang, el crit de la lliber
tat, però de la llibertat veritable, 

I volem dir encara més. La Revolució 
a França, els l'evolucionaris francesos aba
teren a Lluía XVI; amb les armes mateixea 
que feren caure el tirà. 

E!s iconoclastes de Paris trencaren una 
cadens¡ però no fcnguere/} el felTo . No 
així els catalans de 1640-ues del fuster 
humil a Ja. figura gloriosa de Olaris-oIl 
un assenyat ordre de les cos~s i J~16 j)roce · 
diments els duia a assegurar pel poble la 
forma primera de govern; amb la paraula: 
Repú\$lica, Hem vist com Ja democràcia 
dels partits insurgents fallava sempre al 
triomf dels seus fervorosos seguidors, 
Amb procediments anti democràtics, veiem 
avui consolidar-se la Rússia roja, Però, 
Rússia com cap poble de la terra, podrà 
seguir el seu camí prescindint de la de-
1ll0cràcia; perquè el fet democràtic enclou 
Un fons pregon d'humanitat. Antidemo
cràtics en els procediments foren Robespie
rre, foren Orouwel, és avui Lenin, No es 
pot fer pas aquest retret ala republicans 
catalans de 1640 i 1641. Ells venceren a. la 
tirAnia sens deixar un sol instant en la 
lluita aquell gloriós principi democràtic 
tan arrelat als catalans i, com diem, major-
1llent an aquells catalans de llavors, 

Aquest orgull deia capitaliates catalans 
d'avui, és un orgull espanyol, un orgull 
empeltat per la desuacionalització. l fins 
per interès d'estament-prescindint ara, 
de les nostres particulars idees-aquesta 
capitalistes-aquesta ~ent d'ordre-ha per
dut autoritat, ba perdut valor moral¡ ajeient-
8e com el ca que llepa la mà de l'amo, sota 
la taul~ de qualsevol Martínez Anido, que 

l el Madrid putrefacte ens envia, 

l és que en J 640 perdura va encara 
aquell «Nos som tant com Vos i tots ple
gats som més que Vos» que es deia cara a 
cara del rei mateix, i l'amor a la patria i a 
la llibertat, no s'abdicava per escriure en 
castellà la tarja comercial, com avui fa el 
ccarpintero» i l'amo de «colonialeE.». 

Ah! catalans, com és pesanta aquesta 
cadena! Quin esforç més suprem hem de 
realitzar per a trencar-la! Damunt les te· 
rres de Oatalunya hi ban passat massa 
el polítics madrilenya i polítics catalans a 
la cmadrilenya, i ja pels àmbits de lea 
nostres encontrades hi ha arribat el taral, 
leig d'una Bella-Chelito símbol; la serp 
castellana que ha robat l'alè viri! de les 
nostres joventuts valentes. Sageta verinosa 
llençada dret a dret de l'ànima i a la for
titud del poblel 

Tinguem, joves patriotes catalans, altra 
volta l'esguard noble i el pit obert. Llencem 
tot ço estranger que ene envileix com a 
patriotes i com a homes. l que els punys i 
els braços tinguin aquella força que feia 
giravoltar les falçs dels segadors heroics, 
dels segadors valents de 1640. Aquesta, 
patriotes, serà la millor, l'única commemo
ració. 

L'elector nacionalista no fa res més que 
obeÏ)' al dictat d'una llei espa'lyola. 

Liautenr.nt-Colonel EMILI MA VER 

LA GUERRE D) HIER 
DE 

L'ARMÉE DE DEMAIN 
PRIX: (j francs 

.:. .:. .:. 
.:. 

Librairie GARNIER FRÉRES 
0, Ruc des Saints-Frères, fl : -: PARIS 
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SECCIO OFICIAL 
Des tlel primer de Juny , totes les associacions 

patriòtiques i tots els inscrits a la Organització 
National <-Estat Català» podran tornar a disposar 
dels carnets mesals de cotització . 

Es precís qUI ho sol' licitin per endavant, deixant 
an aquestes Oficines la demanda per escrit i el 
dia que es passarà a recullir-ho 

Poden fer-ho també, baix sobre sempre, i indi
cant: Oficina Organització fstat Català, al lloc 
social de la U, e 

Els talonaris .ón de 25 talons a pesseta ca
da un, 

Es preferible .qlle s'en1reguin els diners per 
endavant. 

Cal que tots els patriotes pensin que sensl una 
base econòmica no és pOl8ible fer res, en benefici 
de la nostra causa alliberadora. 

Companys que intervenen en l'organització Ha
cional d'«Estat Català» s'han vist fa poc amena
çats per anònims que acostumen a enviar els assas
sins sense valor de donar la cara 

Som allí on trem i restarem imperturbables a 
les baixes maquinacions de la guerra civil. 

Per Catalun,a anirem a la batalla, Per Catalu
n,a anirem al sacrifici. I per Catalunya anirem 
a la victòria definitiva i alliberadora. 

L'Oficina de Redacció i Propaganda, de 1'«Estat 
Català» prega als nostres germans d'Amirica 
espe~ialment als grups i entitats patriòtiques, qu~ 
aCUSIn rebut de la premsa nacionalista radical i 
avisin qualsevulla dificultat que privés la lliure 
circulació dels nostres periÒdics, fent aixl un bon 
servei a la tasca de propaganda que les nostres 
publicacions realitzen, 

1 Sant Jordi avet/çà, la mÍ?'ada tran
qtúla i la cimera al vent, obsés pet· ,ÇOll gran 
propòsit i dut pet' son destí miraculós: Sant 
Jordi avença sm'enarnent, SetlSe pressa tli 
temença, mes amb la seguretat de que ha so" 
nat l' h01'a inevitable, 

No voldria havm' de matar, lm'què té cor 
de Sant, mes "ap que de la mort en Stwt la 
vida i cal que totes les coses morin a son 
temps í que la deformitat xorca í soln"era sia 
lleva d,a ~e .la te.'"t'a a l'impuls del p,'opòsit 
harmomc ~ punfirad01'. l la lluita es pre
U'tdia_ 

Víctor Català 
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ESMENTADOR 

o Segredario xera! 

da 

Irmandade da Fala na Cruña 

Sr. }l'rnncisco Macià. 
E ten o onto honore rIe cOlJll1uiearlle, 

que ua Xlllltu xe ml tida o dia 1.° do co
rrente wes, fir elexido pra rexil os destinos 
d-estll «lrmandaòe», o nOVfl COI 'ello Di
reuti vo qne il. volta vai esquirto f' en llome 
do cual telio o gusto d-ofrecerme a vos te 
de, pra todo canto poida convir aos sagni 
òos Ïf1ens r¡ue vostede e nos clefendeimos: 

l'ornii,~ Rodr(quf'Z Sahio 

fólgase moito ell pudere üproveitül' ieta 
oportullidade pra fllcerlle presente o tes
timonio da sua cOllsideirazón mai s distinta. 

A Crllfin, 4 d-Ahril de ]923 

Irmàus que compú1ien o Consello Direitivo 
d'ista lrmalldade 

Uonselleix:o 1 o 

Conselleiro 2.° 
Segredario 
Vice· Segredll riu 
'l'esou rei ro 
(,olltlldor 
BihrioteGl\rio 
Vocal 1'<' 

).) 2 (\ 
» ;$ , 
» 4 o 

» f) (, 

Lois PefIU Nuvu 
Federien Zamora 
'fomàl3 Rodríguez Sabio 
Anxel Casal 
¡"rancisco AhelHira 
Benito Ferreiro 
Leaudro 0ané 
Carlos Mouastel'io 
Benito Roòrígl1c:t. 
Federico Rodríguez UI1II8 
.Fernando Blanco 
Xulio PitH 

Voih troi8 ans que III bonte emp()che la Catalogne 
de lever la tête deV80nt l'llumanlté. Une ~re de ven· 
geance a'est abattue comme un terriL1e ouge lur el1e. 
Toul les jourl des hommes tombent Hl.chement alIa. · 
ainés. 

• Vere lo monde civili é nous élévon8 notre protes· 
tation énérgique et nou I dénonçons a l'opinion univor· 
sel1e cette lutte féroce née del plus bassoa pas8ions. 

A tou I 101 hom mes de COlUr nOUB di8l0ns que dans 
notre chère Barcelona un f1euve de larmes coule pour 
a1ler 8e jolndre 1t un autre de Rlmg.' 

NOIII demandons l'aide de tous ceux I]ui partageant 
notre indignation veulent lutter jusqu'lJ. ce que renai •. 
ae la paix qu'une bande de Icélérats ¡~ troublée. 

Nous voulonl aubetituer à la féroeité dé<:hatnéè la 
Iibre et loyalo discu lion portée lur le tern.in del 
idéel. 

Notre but bautemont bllmanitaire ne nous permet 
pu do faire dea de.tinction8 de crimee. On ne peut pas 
parler d'ldélll \otsl]ue l'on porte comme flambeau le 
m~urtre. 

Pour que lel m' ros ne perdent pIuI leurs flIs et lel 
fils ne perdent pIlis leur père, pour finir une foia pou~ 
toutes avec l'affreux c!lucbamar oú '10 ban de de mor. 
cenairel a plongé tout un peuple, noua nonl lolidari
IOnS IIvec 1'lIetion q¡¡e le Comité Civil 'contre le Terro· 
risme mène noc tant de courage dallS notre l)ays. 

Comme eux nou I :oublieronl les discordel et ditfé 
roncel de principe8 qui noul sé parent pour anéllntir III 
haine et taire triompber l'amour. 

NOI oUortl contlnueront jusqu'!J. ce que noul ayonl 
IIrraché la lourde croix d'ignominie qui pl\IO lur IOl 
épaules de notre cbère Patrio. 

Pour faice puÏ>lic son dégoílt de tOU8 ce8 crimoa, 
simbolcsde barbarieACOlO I~A U ICA L CATALAN A 
organise I]ualques réunion, et 1\ le pltliAir de VOUI in · 
vit"r 11 une 

CONFÉRÉ:NCS:: 
que notre camarade le journalilte 

J. PERA FORS 

donnera le lamedi :!6 Mai lL 9 beuret du soir danlle 
Salon des Fêtes de notre ai~ge locial, 78, Boulevard de 
Sébastopol, 8ur 

La Liberté de pensée et le Oroit à la vie 

Pour la défense de la Justice, la Liberlé et l'Huma· 
nité outragéea VOUI prient d'y aasister 

LEO.D. 

Premsa nacz'o1zalt'sta radt'cal e El Pi 
de les Tres Branques~.-Berga. 

Les malvestats de Catalvnya 
Lema: <Joan Pala i Cla.ret-

Eu va. el trenquen el cap aqueU. que discuteixen li 
Catalunya independent podria viure bé econòmica
ment, Apart la !01uci6 que ja s'ha donat en aquest se 
pecte, del8 nOltrel ideala per bomel competent. i ve· 
rídicI. l'angoixa de majora mala dl\u ocnpar are com 
are el peneament deia plltriotol. 

Com Oatalunya no pot viurer, é. governada pel 
cranc del centrali8me espanyol. L'origen, causa, ra6, 
motiu i fOMmont de les noetrllA malvestats p88Al\del 
i presents és Espanya i 80n xorc govorn. 

Barcelona, cap i ca.al de la terra, aegons és tradi· 
cional afirmar, ée també cI cor i el cervell de la P¡~tria 
nOltrada, i aqueixos urganl balics de la vida catalana 
adoloixen i estan m",lmelos per totes le, xacres. L'im 
moralitllt pública campa per caf~. i musicha1ls amb 
la presentació de dones exempte. de tota griLcia na
tural però rublerte8 d'impudícia i descaro. LI" timbel 
o taules de joe funcionen arreu més o menys clandes' 
tinament, malgrat le8 oferte8 d'unl ministre8 que no 
II\ben re8 de res. 

CoUea d'assasline dirimeixen a trets rea baraUea 
ombrívoles e inbumanes, prIVant de la vida " T acl 
fica ciutadanl i delgracilits oblers. 

La vida dols munlcipll C8 veu interrompuda per 
lospen8ionl de regidorl elegits pel poble, i es nome· 
nen a gratcient botiflers i arribistes que ban de dis· 
posar del8 cabals de le8 nostrea Corporacions. aense 
solvència ni norma de conducta garantida. 

Proeelloa a de.dir, lotjen la tranquilitat del! bona 
patrici. i n'empresonen d'altre8 víctimes del caltel1a 
ni~me corromput ¡ fanàtic. 

La flor de la joventut catalana ba d'abandonar le. 
1111r8, 8e. famílie8 i se8 feinel per a pudrir'se els OSIOS 
ontre tifus i mil.'ria en terres arricanes, montre8 co· 
munic&.ts oficials ens canten vict()ries de fantasme8 i 
èxits imaginaril d'un 80ldat mal pagat, famolenc i mi. 
nat pel descontent i el fracns, 

LOI organitzacions de treballador8 e8 mouen Bota 
terra per a eSCllpar'le d'una autoritat que'18 a8f1xia i 
molesta amb lOS erros i atropella. 

Les indú¡Lries de la terra e8 veuen esmortuide8 per 
contribucions i gabeles imposades per a obtenir el 
diner de aventurol guerreres que' nI ridiculitzen ala 
ulla del món ¡ posen de manifeat els corcs de l'incom. 
perèncie. I renya d'un palo que no 80 sap entendre. 

Les ciutats importantl de Oatalunya i ell poblel ru' 
nia gemeguen oprimits per un caciquilme s08tingut 
i propagat por els governa d'alliL dalt. 

Tot put a delcomp08icl6 i mil(>ria. 
D'on ve tot això? Totbom ho sap i tothom ho diu. 

Ve d'ultra l'Ebre, del mateix lloc d'on vingueren Iee 
malvestats de Jaume el De8dlXl\t. del Príncep de 
Viana, d'En Bllcb ele Roda, d'Rn Vllossa, d'En JOlep 
ltloraga8 i de tante altrea catalans que ja bo preveien. 
Tot ve de I" gent ufana i soperba que lel nostres falçl 
amenassaren nn Corpus i feren feina. 

L'ESTAT CA 'tALA 

Umm·no., cata.lana, nomenem no.tre govern propi 
aellae pensa)' si lli lIan o no perilla, Recordf/n que'ia vol 
ran. vomiten pedrel, però el. movi1llentl/ naciO/lUi. 1'0' 

tnitm l.ome •. 
UN NA010IUL18TA 

A l'arribar l' humanitat a l'unive1'lIalisme 
no haU1'à pas assolit el terme de l'evoluci?j 
haurà .9í, assolit el períod(; de l'existèncta 
normal per a lliurement comença?' tm noU 
segle de superiOt· perjeccionament i de ma 
jor llibertat. . 

A l'universalisme, sols hi lJot condu~1: el 
tzacionalisme, que en el sentit de la doctn~~ 
és l'univ61'salisrne limitat a un poble. A~xt 
com l'universalisme que l'efectivitat del na
cionalisme a lot el món. 

Diguem-ho: la vera llibe1·tat sols en el 
nacionalisme la troba1'att els homes i els po
bles. Pt'ojetitzem ho: el nacionalisme triom
farà en tvt el món. Ho imposa la natura' 
lesa. 

Dr. D. Marti i JuIÍl~ 

La gent que no cal 
nacionalitzar 

La llostra tasca nacionailtzadora al rnOU-

re's dins les diferentes «cia ses» socials 
troben els seus obstacles, algun d'ells ven
cible6 amb constància i exemple. 

Les classes obreres catalanes van pel ca
mí de sentir el problema de llibertat col
lectiva com a part essencial del Beu plet 
de llibertat individual. Cili insistir en 
aquesta tasca que representa l'única forll1 a 
d'assolir nostra independència i per altra 
partuu sentit de justícia dins la qüestió S?' 
cial que tan mancada n'ha estat de justíCIa 
fins ara. 

Jo tinc una confiança ili:nitada amb ~Is 
obrers catalaus, que si podeu sols obtenl.r 
se per un recel justificadíssim pels vIls 
enganys de qlle els feren víctimfls quatre 
vividors de la política, quan vegin que 
se'ls estimula amb l'exemple seguirau COlli 

un sol home i àdhuc representaran el mà
xim gest de virilitat. 

. ... Potser algun jorn també, això es fa 
molt més problemàtic, al gUils bons cata
lans burgesos creuran arribat el mo~eut 
de sacrificar els vidres de la botiga 1 els 
quartos del calaix ... ; els dos únics obsta' 
cIes que troben per militar en nostres 
files. 

... Per lo menys tinc l'absoluta confiança 
de que tot geste nostre trobarà en els caps 
i cora de nostra classe mijta una accept/i.
ci6 entusiasta. 

En lo que no crec és en lo que forçadll' 
ment en diem aristocràcia. Afortunada
ment no representen més que un disgre
gat de poca-soltes que en molts casos voleo 
tapar els antecedents humils però honro
sos dels seus noms catalaDs parlant un cns 
tellà sospitosissim i pronuncian'L·se IllO' 
nàrquics fervents cada moment de la seva 
inútil i estúpida existència. . 

Aquests enlluerna-papallones si f08S~1l 
sols, millor que ens combatissin, puig ser~a 
la primera prova de que estavem en o 
ferm; però s'hi afeigE'ixell un bé de Déo. 
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d'admiradors que van perdent en tan pu
trefacta companyia un sentit fonament 
català que en principi tenien. 

Per als que creiem, sense lirismes i sense 
estúpides fanta eies, que el jorn de nostra 
reivindicació s'apropa, és molt lògic que 
després de fer auto de fEl amb tots aquells 
que podrieu haver estat lluny de nosaltres 
i en cflnvi han volgut que ens agermanés 
l'Estat català, diguem ben a la cara dels 
propis amics i companys de llostre cercle 
social que ens mereixf>!l el més gran des· 
preci si a la llibertat de la seva Pàtria hi 
anteposen quatre festes i quatre espanta
ocells i algunes comoditats. Que no els 
volem ni conèixer'. 

El dia que el Nacionalisme Català "ent¿n
ciï a la inte?"venció política i emln'en,qui el 
camí de l'acció dÚ'ecta, aquell dia, els pa
triotes catalans veurat¡ com abandonen els 
nostres rengles molts di1'ectors de grup que 
sols aspiraven ésser regidors, diputats l' qui 
sap sí també mitaistre8. 

(l ~11 U(ll 6(61"11 
(Fragment per Pierre BenoU, Edito

rt"rll Cataltma, Barcelona.) 

e-Gracies a Déu!-no vaig poder me e.tar de dir. 
L'automòbil l'bavla aturat i M. Ralph acabava d'o· 

brlr-no. la portella. 
-Ja hi Bom.-
El, vidres, de tan coberts com eren d'esquitxos de 

fang, no en8 havien ni tan sols perm?!s de donar nos 
compte de la n08tre. entrada a Dublln. 

Saltàrem a terra. 
El coronel IIarvey, que coneixia la ciutat, on. citava 

nomi. 
-La Liffey, l'eslittull de O'Connel, Bachelor.Y 

Walk. 
-Senyora-dig!lé 1tf R8lpb,-us prego de donar·vos 

pressa. 
La porta d'una llita ca.a s'havia obert. L'Intendent 

digué a Antiope: 

L'Estat Català 
Publicació quinzenal 

Subscripció a Catalunya 

3 pessetes semestre 

S) admeten donatius p r a 

estendre nombres francs 

Propagueu-lo! 

-EllS Ilsperen aquí, Voetra Senyoria: és la cala 
Kelly. 1tIés tard, quan ellenyallerà donat, ens tras
lladarem a Liberfy Hall.-

Entràrem dins aquella casa. TIna joiosa Ilxclamació 
s'aixecà a la nostra arribada. 

-Antiope, estimada Antiope, ja sou aquí! Quina 
alegria!-

Una dona d'alta eltatura, dll beutat altiva, vestint 
també l'uniforme deIa voluntari., aparegué davant 
nostre, prengué en lOS braços 'a comtes.a de Rendale 
i por dues vllgados l'abraçà 

-Com sóc feliç-repetia.-Abl, ja sou aquí, Déu 
él amb nosaltres.-

M . Ralph em murmurà a l'oreUIl: 
-.Es la comtella 1tfarkievicll. 
-No deixa de tenir el seu ml>rit l'haver arribat a 

tempa-digué Antiope,-Heu de saber que fa vuit bo . 
rea a penes que estava en toiletfe de aoirée, escoltant 
IOl galanteries d'un coronel anglès.-

Tot, en l'aire i en el to de la comtessa de Kendale 
acabava instantàniament de transformar·se. El seu 
abatiment acabava de fer lloc a una mena de ferctge 
alegria. 

La comtellsa Markiavi<:z obrI una porta. 
-La filla del comte d'Antrim, aenyora-anuncià 

amb una veu vibrant. 
Hi b!\gué un bruit de cadires remogudes. Una dot· 

zena d'bornes s'aixecaren simultàniament. 
Erem dins unll ampla peça 11mb les finestres tancn

des, una peça bastant mal aclarida per dues bombo!o 
elèctriques i ala m:lf. de la qual hi havia mape •. DIl 
munt de la taula contral, un immens plànol de Dublln 
desplegat Per tot arreu, aparells telefònics. 

Les dues dones feren rllpidament les presenta(li(l/)~. 
Dl\rrBra meu, M. Ralph m'anava repetint els lloms i jo 
sentia que, tot pronunclant·lo., hi havia en ell llna 
mena d'orgull salvatge. La proximitet de Ja lluita tor· 
nava gairebé comunicatiu l'borne méd taciturn que 
mai be conegut. 

C1arke, Eamon Cennt, Mac Dlarmada, i vÓs, Mac 
Donagb, i vos, Pearse, és en aquesta misteriOSD caul · 
bra onjo he ,enfit per primera volia pronunciar el, t'o, · 
trea nom, al,ir enr-ara duconeguta i dWllt julgt,rallt81ler 
,empre fIlÚ de la fIlÚ pura cU le, g161"ie8; els vostres 
noms que les petite. irlandese. que. s'acuiten Iota la 
roina, en ésser diumenge, vers l'església del poble, 
porten totes dins el breviari, impreeos en front del 
nom del Senyor. 

L'un de.prés de l'altre, s'anaven acostant i s'inoli. 
naven davant d'Antiope. Alguns d'ella la coneixien i 
li besaven 11\ mtl. 

La comtes.a Markievicz avisà un d'entre ells que 
romania retirat, un jove minso de color p¡,l'lid, de 
maneres tímidos i altives i ull de foc. 

-Senyor de Valere.,-digué ella,-no voleu també 
venir a presentsr els vo.tres bomenatges a la comtespa 
de K~ndale?-

En aquest precís moment la pOlta s'obrI amb es
trèpit, topant contra el mur. Aparegué un home al 
dlntell. 
-I bé,-feu aquell borne amb un Rccent de joiosa 

embriaguesa,-ja se SIlP aquí que falten deu minuta 
per a la unR? 

,lames ()oF.nol1yl-murmllr:\ M. Rolpb. 
D'aquest nou personatge jo en conei:l'ia Ja hist<'\ri.; 

ere. el menador socialieta. cI capitolt del Liberty Hali, 
la Borsa de TrebaJl de Dublíu, el que baviaorg'lnitzat, 
i se'n vanava, abans que els nacionalistes d'Irlanda, 
.Ia primera força ciutadana armada públicament al 
sud de la Boy"e' S'estava allà dret, la faç ardeuta de 
fe, els braços creuats 

-Esguardeu. lo bé, senyor Gérard-murmura la veu 
de M. Ra1ph, esdevinguda sibil'lant.- Llevat d'AIe· 
manya, nO trobareu enlloc .inÓ aqul squest merlot 
blanc: un treballista patriota. lafegl: 

-D'ell, n'hem fet el CODlandsnt general de le. 'nos 
tres tropea i ningú de nosaltres no se !l'haurl,_ de pe' 
nedir. 

_ Jamesl-digué Constança l'ttarkievics, -veniu.-
I, girant-se ver. nosaltres: 

.James ,'ha vanat-digué ella-de no allomenar 
ls com1.este. de Kendale ,Inó ciutadana. segons la bona 
tradició Isrkinitita. DonC8 bé, James, acostumeu·vos 
i sosteniu la vosLra partmlll. 

James ()onnol1y camin?\, no sense eDlbar,,~, vers 
A ntiope, per(J aquesta S8 li avanç:) i amb un gest que 
produ1 en els espectadors un esclat de somriures ba 
rr~j.l8 de llàgrimes, 11 donà l'espatl1arada. 

Una hore. menys deul-digué l'eRree 
-Senyors, al. vostres telf>fons - feu Conno\1y. 
1 tot 80guit comllnd 11: 
-Obriu les finestres, -

7 

Les finostres obertes damunt /lI moll de \a LiffeY 
deixarlln entrar la llum griu. AI11I baix, per la ban-:la 
del Cllstell, s'IImuntegaven ulloa boires llegres. 

-Ara ol sonyal-digué Oonnolly. 
llavia pres d'un raCÓ de la sala un rifle quo carreg' 

ell mateix. Després acompanyà Antíope vers la fines· 
tra i va posar l 'IIrma entre le~ seves !llaIlR. 

El rollotge de la cambrt\ tocà la una, l'hera Iln lli. 
qual set lustres IIbans, el 24 d'abril de 1 l, la /lila 
promesa d'enç:l de sis segles \ler In I rofecia crll vin. 
guda al mÓn. 

-El rellotgo va un minut aVllnçnt digué Clnrke. 
1>llvant mateix d'aquella Cllea, h88egl,t, les cames 

penjant damunt la bliluBtTl\da del moll, hi havia un 
soldat anglès, un lamentable l,otit tormlly pàl·lid. ~Is 
ulls vagllrosos, aquell soldat no veia el l'IIIIÓ de la ca· 
rrabina que allargava en direcció a ell l'illexorable co
mnndant generul de Ics forces revo1ucioJlurieB 

Antiope. passiva, es deixn I1;ui'1r. De sobte, s'eatre·. 
m1. AI cim d'nna antena que emergia dol moll acabava 
de voure la bandora rC'ja i bla ... a del Reialme Unit. 
Bruscament alxec¡, l'lirma. El tret sortí: I" bala aCil· 
bava de foradar ¡'estamonya de la 1¡'';ó1l Jack. 

I." fuselleria esclatll \ler totes bande6. f.a lluita era 
començRda. 

Com si est1'guessim w els temps del Cid, 
en que la primera imhístria et'a mata1' .lJUlt, 
Espan!la no sembla U11a nació que tri un 
('xércit, com dig!H? ja ja temps el gran Fu)
de1·ic (16 Pn'188ia, si,¡ó 1m ('.cèreit que f(: uuu 
nació. 

Pompeu Gener 

Perque per conclusió lIe nestres paraules vos 
volem dir un acle fort virtuós quel senyor Ray 
nostre besavi feu quan t~ames lo senyor Rey nos
tre avi en la conquesta de Cerdanya, lo qual ti· 
nent la bandera nostra reyal en res mans li flix 
aquestes paraules Fill jo us do la bandera nostra 
antiga del principat de Catalunya la qual ha un 
singular privilegi que es ops que guardets be, lo 
qual privilegi no es res falsificat ni improvat ans 
es pur e net e sens falsia e macula alcuna e bullat 
ab bulla dor, e es aquest ço es que null temps en 
camp on la nostra bandera reyal sia stada james 
no fo vençuda ni desbaratada. E aço per singular 
gracia de nostre senyor deu e per la gran feeltat 
e naturalesa de nostres sotmeses. 

E per aquesta raho podem atribuir a vosaltres 
ço que dix Julius Cesar vinent Ile la conquesta 
dalamanya als seus sotsmeses. A lçats, alçats les 
vostres banderess car dignes sots d'haver la se
nyoria de Roma. Axiu recita Iuca en lo primer 
libre seu de les batalles. Be donchs podem dir a 
vosaltres: alçats , alçats les vostres banderes car 
dignes sots de possehir lo principat de Catalurya 

('orlA Catf\lanes 140C. 

(Disculs del }(ei Eu Mm'li 1) 

S'avisa als corresponsals 
que procurin realitzar les liquida
cions respectives amb aquesta Ad
ministració, tots aquells que hi es
tigan pendents; fent-los-hi avinent, 
que en cas d'ésser requerHs per 
segona vegada posarem a prova 
un procediment sumaríssim; nove
tat única, aplicable a n'aquest ram 
de la corresponsalia 

Imp. LA CAMPANA I l'I: I,IUCLLA, Ulm, 8.-ülrce!onl ~ 
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LA NOSTRA SANG 
Som soldats de la Llibertat. 

Som ]' exèrcit de Catalunya. 

Cal que vetllem amb l'arma al braç. 

Som nosaltres qui devem triar l'hora d'encarar l'estre. 

No ens havem organitzat per avalotar a la primera avinentesa. 

Siguem avars de la nostra sang. 

Preparem-nos per p apropar el jorn de pendre'ns la llibertat 

recobrant la nostra dignitat d'homes i de poble. 

Tenim els nirvis dominats, el cor ferm i la pensa clara. 

La nostra voluntat és immutable. 

La nostra fortitud creix i s'aferma. 

Que els menys forts aprofitin l'hora que passa veSS1l1 sang 

per accidentalitats. 

La nostra sang, la dels soldats de la Llibertat, la del exèrcit 

de Catalunya a les ordres del Estat Català naixent, és per a fecun

dar la gran jornada definitiva en que nirvis, cor, pensa, voluntat 

i fortitud imposaran l'esperat PROU en mig del camp, al toc dels 

clarins i sota l'espetec roent de la gran batalla. 

La nostra aurora serà vermella, però el sol de la Llibetat iI'lu

minarà imponent la nostra terra dignificada. 
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