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L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana "Nostra Parla" 

L'ESTA T ÇA TA LA, pu.blt"caet"ó, 
Vol dedz'car aV1&z' lloc prejerent a la tasca 
llacz'oJtalitzadora ql~e's dl~ a cap a la 
llostra Pàtyz'a, 

I !tem de come1zçar amb prejerè1zet"a 
per l'obra benemèyz'ta de la Protectora 
de l' HJlset~yallça Ça talana. 

Vàrem conèz'xer la Protectora z' elts 
vàrem z'nteressar per la seva obra, dels 
rengles estant de la Um:ó CatalMzista. 
Patrz'otes de la «Um'ó,» varenjer crèz'
Xer el plallçó novell vora l'ombra de 
l'espés brancatge de la vella mtz'tat. 
L'esperü pur z' recte de la e Um'ó Cata-

lam'sta» dOltà até a 1t'aquella tasca mo
destíssz'ma; però de gran eficàcia que 
l'Assoct'acz'ó Protectora desenrotllava. 
Varen ésser els protestarz's de sempre, 
els Z"tC01ttor11Zz'stes, els t'mz'~s qt/,e plaltte
jaren. dz'ntre'l movimelzt pa trz'òtz'c català 
l'aler t/'rgentíssim de les escoles catal{~
nes, Melltre la e LHga' jez'IJ. elecct'oltS, els 
patdotes de la «Um'ó, posaven les prt'
meres pedres de ço que av iat serà palat/' 

magmjicent. 
Llavors vez'erem aquella accz'ó Ittt11til 

qtte tan bmefiet"arà a la Pàtrz'a, Recor
dem. aquells tiquets color taro1Zja-preu 

tm ral-qt~e's venz'en a les ma1ujesta
cz'ons catalam'stes a beneficz' de üs escoles 
catalanes, Aquelles postals meritòries
a deu cè1ttzms-amb reproduccz'ons joto
gràfiques de les m.és sobressortt'1zts obres 
d'art de Catalunya z· que també es venielt 
a bmefiet" de l'Assoet"acz'ó Protectora i 
que al dors portavm.' «A profit de l'As
socz'acz'ó Protectora de l'Ensmyalzça Ca
talana-adherida a la e Um'ó Çatala
,zz'sta, . 

Recordem, aquella furot'ca tasca d'aó· 
1zegacz'ó z· sacrzftci que dt~ia aqttell pa
triota exemplar.' ElI. Jaum.e Arqué i Çla-
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pès, mestre de la prt"mera Escola Nacio 
nal Çatalmla; qui ap,'o}itava les ItOt'es 
IUtwes del seu eltSeltyame1tt, per a ,'ecórrer 
despatxos x' magatzems ba"ce!0Itt'11s, ve· 
11mt l'xelJlplars d'aquella Geografia de 
CataluflJ'tl que-sí mal 110 ,'{'cordem-et'a 
d'Ell Ç'arreras Cattdz'-z' quin beltl'jici de 

deu o qttt'll::e cèJlH1Jls, era destz'llat pe,' 
l'obra de la «P,'otectora" 

Aquell altre patn'ota, Ell Ribas i 
Cots, de l'Escola Çatalalla del ca1're,' de 
J/.loJlcada; t'aquella dz'gna esposa d'En 
Ferre,', amb la seva «Escola CatalaJt!l. de 
SalltlJ Eulàn'a» per a noies, ¡mt festes 

sell::x'lIes des!úlades a ,'ecaudar per les 
seves escoles. 

Com recOt'dem aquell esjorF sz'lent, 
aqudles Itores salltes d't'dea!z'Sl1l11! que 
fe¡'en vÚt1'e aquells ablJegats patriotes, 
de quins ftem aprés el d,'etm'In' camí del 
sacrzfici, Avui que el t'adi d'acció de la 

Protectora s'lta aixamplat z S'ltall mttltz 

pUcat els COJlcursos i S'ha1l obert 1toVeS 
escoles l' que en les seves INstes de soús 

Itt' Ita ,'egido1's, diputats ,i ex·miltz'st,'es, 
Jtosaltres, 110 volem comell(ar a parlm' 

d'aquesta catalamz::ació tall e}icaF, com 
és la de l'eJtsellyalllellt català, sens retre 
Uit je1'1Jl't ltomenatge alt aquells patn'o 
tes, que amb el seu esjm'r !tan !ograt que 
les multituds llacz'ollalistes d'ara, s'ocu· 

pesúJl d'ttJla r¡ürstú; de tallts posz'tz'ttS 
,'esultats, pel' a un pob16 que treballa per 
esdevindre lli?¿"e, 

* 
* * 

L'Escola Catalana, !leu's aquí un dels 
més grans anhels que animen les ànimes 
dels bons patriotes, L'Escola Catalana és la 
conquesta del demà pér a Catalunya, Per 
ella els nostres fills acabaran l'obra de lli, 
beració pàtria o bé persistiran en conti
nuer·la i avençar en el camí de la victòria. 
En ella apendran les generacions d'ara 
l'història veritable de la Pàtria veritable. 
Ella és baluart fermíssim davant l'allau 
desnacionalitzador i és arma de defensa i 
arma de conquesta alhora. Davant dels 
bancs de les nostres escoles, una llei inícua 
-una llei de Juridiccions, per exemple
no hi passa, En cHuvi s'alça d'all! i s'es
campa lliurement l'esperit de la Pàtria 
irredenta, L'escola és la primera trinxera 
que hem bastit i en Jes hores engunioses 
possibles, té d'ésser la darrera trinxera que 
us puguin pendre. Després de l'escola, els 
nostres pits. Per a defendre aquesta posició 
d'inuegable valor estratègic bem òe volguer 
i hem d'upendre de l'acció directa. En les 
hores de pau, el polítics influiran potser 

perquè aquesta tasca Jloubi!issima segueixi 
un planer camí: però ai de nosaltres el dfll 

que l'enemic vegi que darrera dels polítics 
que defensen aquestes institucions; fins 
darrera de les mateixes, no hi ha res ferm i 
sòlit, que serveixi de dic de defensa, 

D'una a una, llavors l'enemic ens allirà 

prenent les petites conquestes que amb 
tant de sacrifici hem anat realitzant, i tota 
l'acció nacionalitzadora que's porta a cap 

dintre Catalunya quedarà. anulada, 
Per això, el dedicar avui, amb preferèn· 

cia L'ESTA'f CATALA unes ratlles a 
n'aquesta acoió nacionalitzadora ho hem 
fet esperonats per dos motius. 

Perquè algú ens ha supossat fanàtics Je 
¡'avalot i menysprelladors de les tasques 
renacionalitzadores i perq\lè som partidaris 
convençuts, precisament per aquesta esti
mació catalanÏtzadora-diem que sens Ulla 
organització de patriotes per a l'acció di
recta, aquesta tasca nacionalitzadora perilla 
constantment, 

Esmentem en leB ratlles precedents, tota 
la tasca catalanÏlzadora que s'ba realitzat fi 

Catalunya fins abans de l'aparició d'Acció 
Catalana, l'ha realitzada la Unió Cahtlanista. 

Més de vint anys s'ha passat vinculant 
l'acció nacionalista - si és que hagués sigut 
veritablement nacionalista-a l'l\cció políti
ca. Era llavors que'ls senyors d'Acció 

Catalana escrivien en castellà la revista 
«Catalufla., 

l quaL l'acció política nacionalista tron
tollava i la força de les fluctuacions esbo, 
rrava el caire viu de l'eBpf'rit patri, s'ha 
anat a cercar al@ elements díscols i protesta
taris l'essencialitat nacional que ells ja ha
vien perdut i que aquests guar3aven dintre 
aquelles modestes associacions on amb rèr· 
vid anhel esperançador es treballava per 
la Oatalunya futura, 

Patriotes! 
"L'Estat Català" ve realit

zant un esforç editorial, enca

minat a arribar a ésser el "vade

mecum" del Nacionalisme 

Català Radical. 

L'Oficina de Redacció i Pro

paganda, del mateix us prega 

la seva propagació. 

L'ESTAT CATALA 

Veu's aquí,patriotes, com tenim Ull doble 
11l0tiu per a estimar aquesta obra meritíssi
ma de l'Associació Protectora de l'Eu
senyança Catalana, l és en aqueeta tasca, 
on hem vist sempre els nacionalistes radi
cl\ls vinculada la més falaguera de les 
llostres esperançes. Però també develll 
afegir hi que és hora que tots els patriotes 
es convencin que sens una organització de 
catalans conscients i aptes per a la tasca 
nbnegada i heroica, res pot prevaldre. Pas

sarà el temps i per la forço ens veurelll 
obligats a cedir a l'enemic les nostres ven
tatges. Podrà esdevenir molta feina ende

bades, si no tenim una base sòlida. 

• ... 

Dur la parla catalana an aquelles iusti , 
tucions professionals que veneu feut-b O 

amb espanyol. Iniciar una campanya ell 
pro de la nostra llengua, principalment per 
a que aquesta siga usada en totes les cor' 

poracions municipals de Catalunya. In ten
:¡ificar la celebració d'actes, en aquelles 
encontrades on la força de la desnaciona

lització La sigut més ferma. IlIteresBl1r unll 
relació fraterna amb els catalans del RoS' 
selló, de València i de Mallorca, duent ol 
convenciment a tots els pobles de JJellgull 

catalana, que la Pàtria única i veritable nò 

s'acaba dintre el límit de les «quatre provín
cies, i que Catalunya aspira a la ressul'rcc ' 
ció total de l'antiga i espleudoroBa INació 

Clitalana, sells volguer crear cap noU cell 

tralisme estatal, sinó la federació autònoU1S 

de les regions catalaues: veu's aquí la tasCIl 

d'innegable valor patriòtic que ve realitzllot 

l'Associació ,Nostra Parla, de Barcelooll , 

adjunt les seves delegacions foranes. 
Per aquesta feina, ESTAT OATA!JA, 

hi posa tota la Beva voluntat i tota Ja se
V1l 

simpatia. 
El nord i sud de Catalunya i fins diutre 

mateix de les comarques centrals de. III 
t 111' llostra terra, es on ,Nostra ParIa' po 

fluir decididament pel triomf definitiu de la 
, ~~ glorIOsa llengua catalana, En la 11 . 

diària 'batalla per la llibertat, cal apol'tar .
bl 

. uJ/) ' 
totes les actuacions per diverses que Slg I 
En aquesta variació dintre l'unitat d;i 
conjuntament patriòtic, «Nostra Parla' p. 
té un lloc honorabilíss:m i de decisiva e 

. de 
càcia, Cal desterrar dels llostres pobles I 
les nostres viles, l'espanyol. Guerra li le

8 

Iguer 
retolacions caetellanes. No hem de vo 



L'ESTAT CAT ALA 

ni botigues, ni correrp, ni diaris, ni corpoTa 

ciolls públiques, amb us de la llengua em 
tnatllevada. Com el gran Roger de Llúria 

que aspirava que'ls peixos de les mars por 
lessin les barres glorioses de Catalunya, 
hem de volgller nosaltres que 110 s' escrigu i 

en la nostra terra ni una paraula esponyoll1 . 
Es tasca dura, tasca immensa. L'ocupació 

castellana ha fet estralls sensibles en les 
gèneres catalanes. PerO la nostra voluntat 

té de sobrepassar l'obstaclb. Desitgem per li 
cNostra Parla. aquesta voluntat fermis 
sima. 

la independència de les Nacions I dels pobles 
no legalment reconeguts és quasi sempre neces
sària per al millor desdoblament d'ideals que be
neficien la civilització i la humanitat la fusió de 
Pobles, que passen per ésser espills de cullura 
dins una massa confusa i artificial, produiria la 
Pèrdua de ooses i idees espontànies, massa pre
Cioses per a ésser abandonades. 

No es poden barrejar diferents tipuI de civilit
~ació sens que hi hagi un rebaixament o una ex
ceniu alçada de valor. Quasi un nivell exacte és 
Impossible Es preferible la Confederació, on els 
Principis de tradici6, socials i religiosos, perme
ten adoptar-se a un equilibri més racional. Cal, 
doncs, convindre que la Independència dels EstaIs 

és necessària per al millor desenroll/amenl de les 
idees i deIa caràcters, trametent al m6n una im
lIIensa riquesa de manifestacions. 

DAVID JAYNE HllL 

(L'Etat Moderne et l'Or,anlsatlon Internatl.nale) 

Normes pràctiques per 
a la creació d'escoles 
catalanes 

tL LOCAL 

Hem de procurar que la escola catalana es dis· 
tingeixi pel sen caràcter senzill, joióe i pur. 

Davant les dificultats materialll podem renunciar 
de moment all grans edificis construxts expreslla
Illent però no a la sala clara i airejada amb vistes 
'I camp o la muntanya o al nostre gran mar. 

Una aula de fàcil accéo desde el carrer, amb la 
deguda independència, pintada de colon clan i 
'~lIolciada, amb cortinell blanquee i una mica de 
lerd a les finestrea, pot ben conetltuir, amb un 
Illestre entuliaata al devant, un nncli inicial 
d'escola catalana perfecte. 
tLS MOBLES 

No Ull preocupeu del pupitre. J"" taula plana 
terniesada (bipersonal ei no pot éSller individual) 
68 el millor moble de treball. Si cal ele alumnes 
~oden aalleure's en aqueeta taula prescindint del 
dl1ciplinari arrenglerament i en la forma Que méa 
ConVingui al treball lliure i independent de cada 
~n d'ells. Aquesta taula la pot fer el mateix faster 
del poble. No hi fa res que sigui eenzllla, senlle 
ornaments mentre eigui òen eetructurada de 
trllixos i dimensions i sólidamllnt constroïda. A 

li-

la taula hi pot haver calaixos un per cada noi o 
\l n senzill prestat get a Bota. 

La cadira pot é8ser de boga del e tiPUII uluals, 
vernieaada com la taula. Ele pcnjadora no els tin 
gueu mai a la classe. Si per !orça hi hague!Bin 
d'estar, ele podeu tenir tapata fncilíesimament 
amb cortinea de cretona acolorada com fan le8 
meetresees de casa endreeaades. 

No tingueu tampoc lea parets enterament nues 
Un di8positiu per a exposar els treballI! millorI! 
dels nois a mesura quo ee produeixeu, us serà t1til . 
Demés podeu triar reproduccions d'art postal~, 

etcètera, elc., emmarcade8 a l'angleea i variar· Iee 
sovint. Unes carteletes amb gerros de terrisser i 
flors freequee eempre fan bonic. A j'Aaaoci&ció 
Protectora de ¡'Eneenyança Catalana ee ue dona 
ran detalls per lell midos de lea taules, reprodur
cione a triar, etc. 

EL TIP US D'ESCOLA 

Si no podeu eetabllr una eBcola graduada, amb 
claeses diferents mireu d'homogenitzar als infanls 
tant com sigui possible. La vostra eecola ei no 
tr é9 té una claase 6erà o de pàrvuls (tins a sis o 
set anys) o elemental (de set a deu o onze anys) o 
per a nois gran!!. Cal ésser exigent amb això. UDa 
claeee i un meatre serveixen per una sola f~ina no 
per due8 o per tres. 

Q"atl els infants lIall aSBotit aquell etlBenyament 
pel ql,alla classe és creada, Be 'l'lIan d'anar. Proce
dit· d'altra manera és fer més mal que bé a l'e.cola 
catalana. Ele patriotes s'han de fer càrrec que no 
tot es resol en un dia i val més poc que gens i 
poc i bò que no molt i dolent. El número d'alum
nee fins a 40 o 50 com a màxim vé condicionat pel 
local. Si el/ocal és per 30 alumne. cal no pOBar·n'lIi 
mé •. Poseu·voe en tot cae en relació amb els mes
tres de la localitat per armonitzar i millorar la 
feina. Pensem. que a CatahlDya hi ha manca d'es
coles i tot el que ligui aumentar lea i desconges
tionar les exietents és un bé. 

LA QÜESTIO ECONOMICA 

La qUe8tió econòmica penseu·la de manera que 
el meltre tingai el aeu necesllari per viure. Ee 
irrisori presentar com a obra social o benèfica una 
institució que funciona a nase de sacrificar el per· 
80nal. El mestre o mestressa necelllllta avni com 
a eon mínim inicial fóra de Barcelona, 300 pelllle
tea me~suals no mú per lell cla8se8 de dia. Amb el 
mestre hi va la classe. Recordeu que la clasee 
després d'inatal'lada i reaolt el problema del 110-
guer necessita viure també. L'enRenyament li és 
vol fer bé porta despeses. Les clalllles han d'ésser 
pràctiques i necessiten material de treball. Els 
mobles a'han de renovar. Lea aules han d'éaller 
neLea i confortables. Senyaleu per aquestes aten
cions al menya d'un Ió a un 20°/. deleou del 
mestre o lligui unell 700 pessetes anuala. 

Ull anirà bé de calcular per cada classe ell in
grelsos i les dellpesee, sobretot ei l'Escola ha de 
viure fonamentalment de Iee quotes dels alumnel. 
El vostre càlcul por ésser abí: 

CLASSE A. 

DESPESES 

Son del meetre. . Poslletee :1,600 
Material i renovació de moble •. « 700 

Total Pessetea. 4.300 

INGRESSOS DELS .AI.UMNE9 

X n.atrículell anuals (cal comptar lell matrícules 
per any e perquè a l'illtiu el mestre també cobra) 
a X peBBcte8. 
Snpoaem nn total de pessetes. 

Dèficit pessetelil. 

2,900 

1.4CO 

Aqneat déficit IInmat amb ol cost del lloguer éll 
el que a'ha d'alxugar amb quotell de protecció o 
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aubvencions. Com veieu en aquest càlcul no es 
eubgecta l'eacola a les pellletell amb que ea pugui 
comptar inicialment linó que es 1maquen els di
ners eegone lell necessitata de la Ellcola. 

L Associació Protectora de l'Ensenyança Cata
lana tractant·se d'inetituclons ben orientades con
tribuirà fine el màxim que 11 permetin ell eeU8 
recursos. EIB tmmicipis i leB ASbodacion. patriòti· 
ques local. tant bé pOdetl ajullat·, tenen el deure 
d'ajudar. 

La qüestió del lloguer i de la in.tal·lació no es 
deixin de bande. Tenen una importància prou 
gran per a que s'hi dediqui tota la atenció. Cal 
però no hipotecar mai la vida ¡I,tura de l' E.cola per 
»Ior de la installaci6 o de la cO'IBtrucd6 d'un edifici_ 
(Juan I EBcola funcioni ha d'estar lliure completa. 
mmt d aquesteB rèmores. Perxò és b9 abanll de co
mençar resoldre apart aqueste problemes. Ales
hores poden sorgir les 80luciona dels emprèstite, 
de les deixe!!, del pagament col'lectiu, a l'acte o 
amb quotes especials de lell subvencione extraor· 
dinàries, etc., etc. 

L'As80ciacló Protectora de l'Ensenyança Cata
lana també estudia la manera de prestar auxilis 
d'aquest ordre per a la instal'lacló d'eecolee i 
conetrucció d·edificis. 

EL MESTRE l LA DIRECCIO PEDAGOGICA 

No Ull preocupeu pel meetre ni per les qüestiona 
tècniquee de i'ensenyament. Acoeten'VOI a l'Allao
ciació Protectora de l'Ensenyança Oatalana que té 
la misaió de cuidar a-¡ueete aepectes de l'ensenya
ment català. L'Associació Protectora de l'Enee· 
nyança Catalana treballa per tenir melltres i per 
organitzar nn petit sistema el mél complert posel· 
bis que alliberi ell Patronatll i Aellociacions de lell 
qüestions tècniquell eempre complicades i difícilll. 

Tots els elements per un bon ensenyament 
!l'estudien ara mateix d'acord amb Iee institucions 
cabdals de l'eneenyament català per obtenir nn rò' 
gim que ofereixi lea mb:imee garantlel d eficàcia. 
CAL DEOIDIR SE 

Oomptant amb el patriotisme de tots Ja creació 
d'escoles catalanes és un problema fàcil. A tot 
arreu 1I0rgiran els local e i ell bons me3tres tampoc 
fallaran. Lv quota menlnal delI alumnet! no serà 
més elevada que en els altroll tipus d'eecolell i el 
aacrifici pecuniari dels Patronat e pot éaller redult 
al mínim. 

L'Associació Protectora de l'Eneenyança Cata
lana, comptant com fina ara amb la confiança de 
tota i amb l'auxili dels elements tècnlce del nostre 
paía, assumirà amb guIt l'organització general i 
aplicarà tots ell lIeUII cabals a l'obra de l'eecola 
catalana que éll la aeva finalitat cabdal. El terrer 
eetà preparat. Ele templ! aón madare. Oal DO més 
decldir-ee. 

LA TRALLA 
Setmanari de propaganda natlonallsta 

, 
ESTAT CATALA 
P ub \I ca[1 ó d'orgaoitmló na [I on all s ta 

REDACCIO I ADMINISTRACIO : 

Sant Honorat, 7, pral. 
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Sempre d'esquena a la Pàtria 

A la vt"la de Montblaltc s'hz' publica 
eLa Nova Conca»; perz'òdz"c catalanista 
regz'onaUsta. 

«La Nova Conca» z'n,,'erez'x una repro
duccz'ó d'lm artz'cle d'Elt Marr¡uz'na, que 
(tejàzsa la polítz'ca de jluctuacz'ons que 
fins ara havia exerczt el Seltyor Cambó . 

l diu que «La Pub ft'cz'ta t • ltO lz' Ita 
contestat. 

Nosaltres que dt'1ts el 1Jtovzment pa
tyz'òtic català, ocupem Ulta posició Il'lés 
modesta que e La Publicita!» ho jarem 
per ella .,: per nosaltres, 

l comencem. 
Trobem, en primer lloc, que ¡'Itistària 

que'ns conta el Seltyor Marquúza, de que 
ell certa ocassió el senyor Cambó es negà 
a acceptar la PreúdèJtcz'a del Lomell de 
Mz"m'stres espaJtyol; per amor a Cata
IUltya-o diem-Ito d'Ulla altra manera -
per a creure que d'aquesta acceptacz'ó poc 
profit en podia treure per a la '!tostra 
terra, ès una bona anécdota per explz'car 
als pagesos quan baixen a Barcelolta, 

Volem creure que St' no acceptà el pri
mer lloc del governament espanyol; de 
sobres ell devz'a sapt'guer perquè; però 
poc, moli poc, devz"a z'¡zjluz'r a la seva 
concz'èncz'a l'amor a Catalunya, 

Amics z' enemz'cs, reconexen al senyor 
Catnbó tma voluntat indomable. En la 
seva vida política ItO s'ltz' pot descrz'ure 
lt1Za passa enrera, Convençudíssz"m de la 
seva trajectòrz'a evolutz'va, si ell ¡tagués 
vist 1.41Z èxt't per la seva polítz'ca-tall 
relNgada ell la seva útspiració persoJlal 
-no Itaguera dubtat ni un moment en 
acccptar aquell lloc que se lz' oferz'a, 

No ells cOltvencerà elsenyor Marqui1ta, 
1tt' els seus crèduls comentadors de Mont
blaltc, que el Seltyor Cambó en aquells 
moments titlgué le en la seva Pàtria, 

Com podem suposar-la aquesta je, 
qltMt ell matezx-en altres Itores di
ficils - defugía l'acció estridmt que ell 
mateix Itavi'a provocat, amb aquestes pa
rattles: és que vos Macz'à, Iti creieu amb 
Catalunya? 

A labar la catalam'tat del Sr, Cambó, 
sols ItO pot jer-ltO la ser7 t1 p i!ysona del 
senyor Marqttt'na-darre1f joglar d'aque
lla odissea passatgera de l'Espauya 
Gran, 

La catalanitat del senyor Cambó/ Ja 
ellS agradarz'a veure, com ens la demos
trava tant el senyor Marquina com els 
bOJt$ jans de «La Nova Conca~>. 

Tota la catalanitat del senyor Cambó, 
deu estar vz'nculada amb aquell «Viva 
Espa1Ïa» (ex!) de Covadonga, cas unic 
ell totes les Itistòries dels plets nacz"onals 

Per a «La Puntual» de Montblanc 

z' motz'u sobrer perquè e! poble català, ú
tués d'esquena a la Patyz'a; al grall po
líNc,' sz'; peró tambe al gratt traz'dor, 
mereixedor de qtte'ls patyz'otes, l'ajttse
llessút d'e!'lquenal 

Sols ulta ambz'et'ó personal sens límt'ts 
com la d'eU, pot dur a sacrtjicar a la 
polítz'ca la l!t'bertat d'ttna Pàtria, 

En cap poble de! món el senyor Cambó 
Izaguera pogut resseguir una trajectòr¡'a 
de desllealtat, com la que ell lla exerút 
a Catalunya . 

Sols es com.prmsible per la força de 
la desnaciona!t'tzació o de la materia!t'tat 
excessiva dels catala1ls, 

El sol del Napoleó de Covadonga, va a 
la pastà, Els clarins toque'lt ja la reti
rada, A l'/tora bat'xa uns alabarders en
cara crzae1Z: Vz'sca En Cambó! A mics de 
Monlbla'Jtc, després del Walerlóo regio
naHsla 1ZO eus estranyen els darrers es 
trèpt'ts. Ull <#a vt'ndrà que'ls patrz'otes 
es lltmparàn al sacrt'(icz' haoic, l !la, 
ve rs, us lla diem de tot cor - gens ens es
tratzyarà tampoc qlte un bon senyor
potser de «La Nova Conca», ,dalt de ll~ 
serra exclami tot seltyalant abaix la to
rre/ttada, i, diyzgz'nt-se al capità de la 
Guàrdz'a Civt'l: Por allí, por allí, mi 
capitan; por allí escapa un separa
tista, .. 

Una llibertat massa ampla és una dulenta ins' 
piradora, Ella porta el pensament a l'apatia i a la 
indiferència. L'home i les races tenen necessitat 
de quelcom que' ls agulloni. La llibertat vol el 
geni; el geni vol l'obstacle i l'obstacle crea el geni, 

ROMAIN ROLLANO 

Escolteu, obrers 
De lotesJes classes socials de nostra terra, 

la que menys s'ha interessat pel plet 
nacional de Catalunya, heu sigut vosaltres, 
els treballadors, els que porteu brusa i es
pardenyes. l això, bons amics, no pot pas 
ésser, La. lliberació de nostra Pàtria no 
vindrà, no pot venir de cap manera s~ no 
és obra de tots sos fills, 

Sabeu per què vosaltres no formeu part 
del exèrcit lliberador de la Patri a? Perquè 
algú per igrrorància o per mala fe vos ha 
dit que'l Nacionalisme és un partit de bur, 
g€SOS, Però estic segur que si sapiguessiu 
el verdader significat del Nacionalisme, 
vosaltres que teniu el cor generós, serieu 
els que amb més decisió i entusiasme for 
marieu en nostres rengles, 

Catalunya, nostra aimada Pàtria ve a 
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ésser com una mare que tingués molts fills 
i que cada uu fosd'unadiferenta manera. dl' 
peusar, Però si aquests fills fossin tal COlli 

ban d'ésser, tots coincidirien en uua. CO~I.\; 
en estimar aquella Mare que tants sacrllo
cis bavia fet per ells des de que'ls po:t~ III 
món, i la defenearien per tots els mllJOIi H 

si algún dia algú tingués la gosadia d'ofell' 
rIre la o de volguer-se apoderar de 80S ca 
baIs, 

Doncs ve't aquí, companys, lo que és III 
Pàtria Una mare quetédiferents estameuls 
i cada un peusa de Jiferenta manera, perl, 
que tots corn a. bons fills l'estimen nlllb 
generositat, amb esperit de sacrifici, Perit 
com que hi ha qui la voldria veure ater,l'Hdu 
110 pognent Jograr-ho perquè cada dIa se 
va afermant més, per l'amor de sos fills, 
procura que'ls uns tinguin rencúnia al~ 
/litres i unes vegades des de la tribulla J 

altres des de Ja Premsa us atien els UllS 

germans COlltra els altres, perquè mentrt' 
I.ant no pogueu alliberar a vostra Mare, 
que és nostra pàtria Catalunya. 

Fixeu-vos encara més, Hi havia Ullll 

illtel'jigència clara i noble qu'era catalanS i 
que com fi tal vos reCOIlIf1l1ftVa que'l plet de 
vostres reivindicacions socials bavia d'ésser 
sense VeSSlJlllent de SI.Ulg . Aquest home ll(~ 
convenia; no volien que'l plet entre amos 1 

treballarlors se resolgués pacíficament, per · 
què podia venir l'enfortiment dI:! CataJunyfl, 
i per això se'l assessillà , Desseguida sorti
ren els pistolers i feren ja tasca que'ls ell' 

comanaren, Sembrar el terror, fer vfctiroeF, 
ultratjar el Cap i Casal de Catalunya, Ho 
conseguiran? Jamai. Qui són els pistoler~? 
No se ssp, Solament se pot afirmar que els 
que per etzar han sigut agafats en el 110c 
mateix del atemptat, tots parlen el lleu
guatge del seu il'luslre compatrici D, JuaJl 

de La Cierva Pefíafiel... .. 
Germans, obrers, treballadors tots cir 

nostra terra, ~igueu bOllS fills de noStrll 
~are Catalunya, Veniu al nostre costat per 
a defensar la, Sigueu del sindicat que vol
gueu, que això no us ho preguntarem i lJO éd 
incompatible \'éssersindicalista amb el Na· 
cionalisme. Però veniu,hi i el vostre plet 
tindrà naturalment més aviat In solució de 
justícia que espereu i Catalunya sa Sovi· 
rania, 

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

Liautellr.nt-Colonel EMILI MA VER 

LA GUERRE D' HIER 
DE 

L'ARMÉE DE DEMAIN 
PRIX: 6 francs 

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

Librairie GARNIER fRÉRES 
6, Rue des Saints-Frères, 6 : -: PARIS 
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DIVISA 
Nosaltres som homes de llibertat i de democràcia que 

aspirem a la llibertat de la nostra terra. 
Nosaltres estem decidits a arribar a la consecució de la 

llibertat i plena independència de Catalunya, i passi el que 
passi, estem disposats a sofrir totes les conseqüències. Jo sé 
que aquestes responsabilitats són grosses i que la llibertat de 
un pobl~ sols s'aconsegueix mitjançant grans sacrificis. 

FRANCESC MAClA 

(Del darrer discurs al Parlament d'Espanya) 

-
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El cpit de la Pàtria El nostre salut 
Ressonarà ma veu com un clarí; 
com un clarí ressonarà feresta; 
serà alhora el sò que fa extremí 
crit de combat i cant de festa. 

Serà la veu furieJlt del meu voler 
qu'a mida del perill s'aixampla i creix; 
vu]] ara ultrapassar lo que vaig ser 
sense altra fita qu'el voler mateix! 

Vorejaré l'abim alegrement 
cantant una cancó de deslliuranca . , 

i amb la bandera desplegada al vent 
afrontaré el perill que se m'atança. 

Deu- me la força del esperit i el braç!; 
sigueu gosats que l'hora és arribada!; 
si encara no veieu els camins clars 
a l'horitzó ja hi ha una llum d'aubada!. .. 

Pels temps que foren, pels jorns qu'han de vel1lr, 
veniu fills meus ardits al meu costat!; 
la meva Història recomença aquí 
amb aquesta paraula: Llibertat! 

EJ nostre saJut a la novella 

"Uni6 Socialista de Catalunya" 

integrada al nostre moviment 

nacionaJ per a )a causa Santa 

del s humil s. L'esquerra verita

blement social i catalana ha 

aparegut ja. Els patriotes cata

lans podran esco1Hr segons les 

seves parti cul ars ideologies 

aquell camp que s'hi avingui 

més. 

ParJarem detingudament de 

aquesta nova branca catalana" , 
per la que sempre havia sospi

rat el patriota jnconfundible 

Martí i JuJüi. 

A ugurem la sava nova que 

esdevindrà feconda en l'arbre 

de la Pàtria esclava. En les ho

r'es decisives d'apeJ·laci6 cons

tant vers un front únic; creiem 

que els socialistes cataJans no 

deixaran de formar-hi. 
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El deure immediat 
dels catalans 

Scntada l'afirmació del català esclau i 
solmès a un Estat que no és el seu, dUès 
eó\\ Ics possibilitats de la deslliurança: hi 
solució pacifica i la solució cruenta; ara 
I~é , el cutalà que vol la llibertat de la seva 
terra, aquesta solució o medi ha d'ésser 
unu senzilla i pura fórmula del seu patrio 
lisme, car aquest no ha òe tinjre res que 
ve"ttrc amb les solucions susdites; l'amor fi 

Catalunya és molt més gran i pregon per 
a no deixar-se influir per una fútil expres 
sió del temperament o de les circumstàn
cies; pel català esclau, doncs, és un acci
dent això de la finalitat sublimitzadora de 
les seves àllsies ... Hi ha raó en e6tancar se 
en els horitzons indefinits d'una solució 
pacifica? ... Hi ha raó llavors d'avesar-se ell 
l'ambient définit d'una solució cruenta? ... 
La solució pacífica depèn de fet dels ene
mics llostres, i la solució cruenta de nos
altres, això no vol dir que les dtH's alhora 
no estiguill a l'abast de l'enemic; lo que hi 
hn és que la primera penja de la seva vo
l u 11 ta t i la segona de la nostra i de la seva 
tatlJbé; pel' .la primera, és precis el mans 
resignamellt d'una esclavitud il ' limitada ; 
per la segona, ~s precís el redreçament vi
ril i unànim d'un poble que posaria a la 
halança justiciera tota l'audàcia, tota la 
fortalesa del seu cos i de la seva ànima; 
Ilaturalment que per aquest medi es fa ne
cessària UllU preparació, però en canvi per 
l'oltra es fa necessària una mansuetut co
varda i una passivitat servil ; m~B davant 
del deure i de l'amor a la Pàtria, per què 
110 enfortir el peneament amb Ulla soluci6 
cruenta? ... Està. renyida la disposició al sa
eri fici al costat d'una esperança pacifica
dora? ... Mentre hi hagi imperialismes, i la 
política de les nacions sigui una muda 
provocació a la seguretat d'uua altra ¿no 
és just que tots els ciutadans s'afermin 
sempre a l'obligació incontrovertible de 
morir si és precís per la causa del seu dret? 

I si ~s això el deure de tot home, molt 
millor ho serà si la eeva pàtria està opri · 
mida i pugna per a alliberar-se, és a dir, 
demostrar als enemics una integritat de· 
cissiva que accentuï virilment la nostra po · 
sició ... i que ellS surti ara de gairell, dit 
per mateixos catalans, allò de que s'ha de 
subordinar el temperament al seny ... Està 
bé aquesta declaració ell un sentit de mo
ralitat, i a més aquestes paraules en el fOllS 
i per la cforça' del seu origen, són dos 
extrems, i en la llibertat dels pobles no ha 
tingut cap significació un «seny' extremat 
i al revés que ha Bigut sempre eficaç l'nltre 
perquè en aquest cas no hi ha res més que 
el temperament i el seny posat a la pràc
tica, fora de l'altre «seny» ridícul, que ha 
sigut titllat «sinònim de covardia», com no 
pot ésser altra cosa el justificar· se en una 
tan còmoda i fàcil expressió. 

Per assentar s'hi a l'últim, fins es troben 
molts catalans que diuen beatifics i con
vençuts, que no tenen el temperament de 
la violèncili\;. i bé, aquests homes de pa su
cat am.b oh, no tenen temperament, ni 
seny, Dl res, dl3mostren aix1 que no senten 
cap 1I0ble sentiment, ni l'indispensable 
humà, i que la seva catalanitat és Ilna os
tentació vanitosa, sustentada per un inte-

rès de eclase, ... Aquesta gellt per carèixer 
de la violèncin són jugul-ts d' el In ... de la 
violència del tem ps, de les circumstàncies, 
de lèil passions, que els fan moure corn 
una palla innocents en lloc de rebelar·se
que és violènciu -('on tru la "iolència de 
les Q~~es, encaminada a un fi útil al menys 
pet' Illüpuls qlle l'empeny i que necessita 
estabilit!lr se . 

Ja ~eieu si ell són de nuls aquests cato
lOOS blen. senee una substàllcia dinàmic!l ... 
Acció Catalana llit dit, si fa o IlO ftt: e El 
dia que el rabie ho digui , ens llellçarem 
a la mUlllallya" !lO està més bé: e El di!l 
que ho digui ulla ocasió i el poble estigui 
preparah? ... , perquè fius ara el vostre pas 
per les ciutats de Catalunya, nO té altre 
ressò i lligam que el d'uues afirmaciolls 
r~dicals electoreres ... i l'acció patriòtica ve
ntable, és enfiltrar i acostumar al poble en 
una contínua agressivitat, mitjançant una 
disciplina cúnspiratòria que'l disposi per a 
un alçament definitiu; és irrissori que ell 
1l06tres comarques per a despertar la sus
ceptibilitat, s'hagi de relluir l'interès mate
rial, predisposat per Ull canvi polític; el 
i\esvptllllmellt nacional ha d'anar acompa
Ilyat per l'beròic del sacrifici. Aquesta feina 
fa l'Estl:lt Cutalà, però ban d'ésser tots els 
ca hil a IlS Im pi iCIl pel patriota q ne si el 
seu llom vol snar unit a unu orgunització 
política, és indispensable que ho sigui amb 
una organització armada, el deure imme
diat d'ésser català el3clan li obliga. 

L'Estat espanyol pot amb un moment 
envair Catalunya, és necessari que l'Eslat 
Català pugui igualment coronar de vulents 
les nostres muntanyes. A aquesta missió 
de l'Estat Català els més moderats poden 
contribuir-hi; no és cap disparitat el voler 
la llibertat de Catalunya, apoiant alhora un 
Estat Català que sigui ben potent ... llavors 
per un simple decret espereu la Iliberació, 
quan seria caldria només una també sim
ple claror d'aital decret, per il 'luminar 
l'Estat Català o Govern, format ja... i a 
l'es?ectativa ... 

l els que creuen i e8peren en la solució 
cruenta de la llibertat nostra, si per un 
simple decret es volgués eatajar el paso, 
a aquesta llibertat, llavors una simple cla
ror de la dignitat ofesa tantes vegades, bas 
taria per a il'luminar l'Estat Català o Go
vern, previngut... i a la espectativa. 

Tanmateix algun «assenyat» baurà lle 
git un «cuento'> amb aquestes explicacions, 
però als indecisos els hi diré que amb 
aquests ccuentos' fa segles que s'escriuen 
«Historias». 

ESMENTADOR 

A l'opinió 
D'un any ençà la posició dels diversos 

sectors del Catalauisme ha notòriamenl 
canviat. llaccenbació del nostre sentiment 
nacion~l ha provocat un deixondiment ge
neral, l, conseqüentment, la manifestació 
de dues tendències en la tasca a fel' amb· 
du?s creditores del nostre esforç: 'la Ile 
c L Esta..t Català, -que prepara i organitza 
els patrIOtes per a la batalla. deciseiva-i 
la d'Acció Oatalana - que, no recusant 

cap mitjà de combat treballa preferentment 
en la recatalanilzacíó del llostre poble. 

Des de la fundació de lo. nostra entitat, 
havem romàs sempre deslligats de tot com
promís amb els diferents lIuclis de patrio- . 
tes . Por tots havem sentit sempre el més 
fraternal afecte, ells s'han endut la nostra 
més profullda simpatia. I, sota el guiatge 
de l'estel que tostemps ha fulgurat en Iu 
llostra balldera, havem Cet via, seuse rec
lific!lr mai el camí emprès. 

Bellu cosa fora unificnr les tendències 
precitades. Al llostre entendre 1& prepara 
<lió dels patriotes per a futures contin~èn
cies, 110 és res mé~ que el natura¡ com[Jle
loent de la tasca essencial d'anar Catalu· 
nya endins. 

Avui, pprò, la persistència dels atacs de 
l'ellemic obliga a tots els patriotes a una 
major cohesió i, per tant, a triar entre uua 
i altra tendència. Almenys, aquest és el 
dilema amb què hem topat. 

Sense que l'haver· nos decantat vers 
Ulla balida pressuposi hostilitat envers l'al
tra, la llostra identificació - temps hà pa
lesa- amb l'ideari pro(:lamat per la Con
Cerència Nllcional Catalana ha fet necessà
ria l'adhesió del «Bloc Catalanista'> a. «Ac · 
ció Catalana,. 

,Aquest ingrés no ha. provocat cap en· 
llueruament pas~atger, ni cap anhel ras 
trer. Entrem a la novella agrupació de pa· 
triotes, sincerament, a.mb la consciència 
ben neta, per li ocupar - com diguérem 
a bans de la Conferència N amona 1-un lloc 
a l'avanguarda. I duem, com sempre, en el 
nostre bagatge toles les armes de combat 
que podran fer-nos reeixir en la lluita per 
la República Catalana. 

l és avui viu, com sempre, l'afecte que 
sentim per la e Unió Oatalanista~, mare 
veneranda del nacionalisme radical i per 
eL'Estat Ca.tatà~, la tasca del qual ha 
d'endur· se inevitablement la voluntat de 
tots els patriotes. 

Per Catalunya i la seva Repúblical 
EL CONSELL DIRKCTIU 

DEL (BLOC CATALANISTA. 

(De Vilafranca del Penedès. Inscrit a Avant 
periòdic nacionalista radical). 

La bandera separatIsta catalana oneja 

en els «Grands Boulevards· 

Era diumenge passat a la tarda de retorn d'una 
fellta lIimbólica celebrada a Garches, organitzada 

.per l'incansable «Secci/) de Sports d'Acció Radical 
Catalana» de Pllrís, en la qu's .festejà també 
una bandera oferta per dos patricis barcelonins a 
l'esmentada Secció de Sports, que aquella jovent
tut que la compolla, sodolla de llibertat freturolla 
d'acció I pletòrica d optimisme, no pogué resistir 
la temptació de batajar l'ensenya del lleu club 
que és la de la nova Catalunya l1íure, amb un acte 
que simbolitzélll'esperit d'aquells segadors que pel 
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Oorpus del 164", acabaren amb les cadenes opre 
lIorell de Oastella, 

Efecti vameut, havien de fer-ho així; aquell 
vespre «Acció Radical Oatalana» commemorava 
amb una grandloea vetllada literArla, el Oorpus de 
Sang, 

I, com és sao\1t, amb ocabió de la visita dels 
expedicionarill catalans del «Gremi de V, i R.» 
de Barcelona, a la tomba del «soldat desconegut» 
a l'Arc de l'Estrella de París, i malgrat la repreeen, 
tació oficial d'aquella legió de voluntaris catalana 
en la gran guerra, no fou permès .lellplegar la 
bandera catalana pele motioe que tots ja co
neixem, 

Doncs bé; aqueeta bandera de la Secció de 
Sporta d'A, R. O, porta el triangle llau al 
mitg, una estrella blanca de cinc puntes, car no 
en coneixen d'altra i al arribar a Parí! sortint de 
l'estació de Sa nt Laean!, i amb la seguretat de 
qtle no obtindrien el permíe de Iee autoritats si el 
demanaven, desplegaren la bandera a lots ele 
vente, col'locant la a Ull automòbil i eeguiren pels 
oarrera de Rome, Auber, Place de l'Opera, Grands 
BoulevardB fina al de Sebastopol, cn lI'hi troba ins
tal'lada l'entitat, 

Al pas de nostra ensenya nacional, fou saludada 
molt respectuosament per tots els catalans que la 
vegeren; rebé tam bé nnes miradee no gaire eim' 
pMique! de «algunoe eetlores eeatanos en di feren
tea terrazap», i lo mée original del cae fou l'en or 
me confueió que cauçA entre ela agente de policia 
que no acertaven en trobar de la manera com mi
llor poguer complir son deure o si fer sonar el 
pi to impecable d'arrUee, 

L'automòbil, amb la bandera i els seue ocupante 
i altres automòbil, conduïen els demés assietents 
a la festa, arribaren al hostatge social d'A R O, 
lIens baver lamentat el més petit incident, car al 
contrari clurant la travesia pel bell mig cor de 
París, escoltaren repetides voltes el «Visca Oata
lunya lliure» que amb tot el cor llençaven aquells 
que en veient la bandera eetrellada, ~aludaven llur 
Pil.tria, 

A ben eegur que si aquella comitiva haguée 
marxat a peu, DO hauria pas pogut avançar ni 
tan sols 100 metrep .. , (1) 

Dorant la ,etilada commemorativa del Oorpus 
de S~ng, regnà el més fort entueiaeme i foren 
molt aplaudits tots alt! tre alls qu'ee llegiren, i 
en mig d'aqoella nombrosa i selecta concurrèocia 
es feu l'e~trega oficial de la esmentada bandera, a 
la dita Secció de Sport~, amb paraulee forlament 
patriòtiquee del President de • .A., R. O» 

• • • 
El paseat diumenge dia l', tingué lloc la reno 

vacló mig anyal del Oonsell Directiu d'Acció Ra
dical lJatalana, Amb gran entulliasme romençà la 
reunió donant compte deIa treballe acomplerts fios 
a la data el Secretari Sr, Marlés que aprovats 
a'anà a la designació del nou Oonsell. El Presi
dent Sr, Sugrafies per raons ccmercials que el por
ten lluny de Paríe, no pogué continuar al davant 
d'Acció, siguent elegit per unanimitat el eegüent 
Ooneell. 

Presideot, Franceec Vifia8; Vis-president, R !::la 
Ioni; Secretari, Joaquím Marlée: Vis'secretari, 
J, Oarner Ribalta; Tresorer, Ramón ~Auleda; 
Oomptador, JOlep Vidal, I Bibliotecari, F, Vidal. 

• • * 
El dijous eegüent dia 2] un sopar íotim fOll 

ofert en honor del President Sr, Marin Sugrafies, 
En mig del més franc .!ompanyerisme transcorre 
gué la vetllada, La presència en l'acte del exreg,
dor eantanderí Sr, Pufí Pelayo donà lloc 1\ mani, 
festaciona nacionalistes que arribaren en un grau 
mAxim quan digué que el dia que Oatalunya cIÏ 
dée el8 aeus filie, ell en eeria un més entre ells, El~ 
Sr, Sugrafies, Vifias'així com ele Sre, P"ra, Mllr
lée, Dalmau i Martínez, contribuirenlamb les leves 

paraules a qne ressonés potent el noelre Himne 
N~cional 

* • 
Per al proper dissabte dia 30 el Dr, Francesc 

MontaflA donarà en elloclll SOCial de l'Acció una 
Oonferència desenrotllant el tema «Ela partits 
d'Eequerra r. Oatalunya», 

Ha despertat gran entusiasme l'anunci d'aquest 
acte, 

Carnet quinzenal 
Les actituds dels nuclis 

nacionalistes 

N08ult1'es pa1'lida?'is decidits del cami de 
la violè/lcia, sense que pe1' això hom rm.qui 
j flr-tlOS ret1'et d' ene'!-,qü.nt~~¡S del nacionalis 
me veiem anlb satl",jaccw com els tets res
JJ01~en al ramí r.:sse?1yalat com [~nic per a 
dur-nos a l'assohrl1f'nt de nostra lltbel'tat, 

Rejennl'm aquesta fl,ostra teoria pe1' a 
escla?'ir les divf1'ses acttluds adoptades ptls 
principals nuclis flacionalistes: entn; ells, 
nosaltres, 1'1'es camins SÓ,l"¡S que netamf'1lt 
es d ibl4ixell en l' ampla pe1'spectiva de nostl'e 
jront nacionali"ta, Cada camí respòn en
sems qW! a U1la idtologia polí~ica!?1O tteces
sdria d' lIclm'i?' m'a, a un cnlen p('r a re 
soldl"e la lIilm'tat de la Pdtl'ia Diem fIO 

necessària d'aelarÍ?- l' l:smentada política, 
pe1'què no sempl'e a uns amples p,-incipis de 
lIihel'tat polUica 1"eSpòn ~i~so1'ladr.:men~ tm 
ample sentit dels p1'tnctpts nacwt1ahsles, 
pel-què l'extremisme nacionalista és, ensems 
que fill d'1m ¡'aOllamflrlt, cosr.: qu~ pet-tanya 
la s('nsibilitat de cada nacwnallsta ('n pa?-
ticular, 

1'1'es com dèiem, són, d01lcs, els trflts sin 
.Qulm's 'del nostl'e únic problema de llibe:ta,t 
1wcional, l'l'es 101'c('s amb les naturals [¿nu 
tacions p('1-so~lals" 1'esponeu ~, aq~(;8ts [¡'ets,: 
• Lliga lle,qwnaltsta', A ccw Catalana '/, 
Estat Català, 

Oada una (l'aqueslf's {in'crs té en malèl ia 
nacionalista, 1m hm'ilzó d( finiòl~, Respòn 
l'actitud de la «Lli,qa Be.Qionahsta. a u~ 
sistema polític ideat sOl,a l'()~?lbm ~els pn
me,-s moviments pre nacwnaltstes, ,dtgue~, ne 
j edl'1'alistes, autonomistes, pat;ttcul an:9te~ , 
,'egionalistes, etc" enSl'ms que d tms prtnc~-
1Jis eixits en concepció pa1'licu~ar de l' olJ1'a 
abstmcta d'E'", Prat de la Rtba, Les solu
cions que pot 01? or ta¡' al ~l~stre plet, seran 
tots temps uns Ststemes pol2ttc8 fills, d aques
tes concl'pcions: jede1'ació, aut,o~om~a o altra 
cosa, No podem, per tant, eXl.Qlr-h una ac
titud de l'¡:olència o 1'evolta, car aquflstes 
c011dufixen Í11dejectiblentent ,un tros ,més 
lluny, L'obra ve,-itable ha Slgut, pero l,~ 
catalanització (l'un jl'ont de la gene1'acw 
actual, , " 

El Sf'.Qon nt4cli és el d Accto Catalana, gt-
neTació qu.e 1)('rta11Y en bona l)ar~ a ço que 
smenlà,)em Els seu,~ homes han tmgltt con
~ivènciu amb la c Lliga.: són l'durats polí 
iicament sota el mestratge d'En Prat de la 

!liba, "l 
No és tasca plana-a l escattr els punt,a s 

idflològics amb qw}s presenten, a la llu~ta, 
Obse1'ven Ima callada pl'ecaucw a ji,"Cal' pre
concebudamfut límits a la seua obl'a, Amb 
tot podem deduir que la scva tasca se1'à 
«Calalu111J(l endim" i que el seu nocionalis 
me no és limitat, alhora qf~e fan rellís de la 
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m'olència i diuen qtU! ('Stau sota l' om 'n'a tu
tfllal' d'En Fmt de la Riba, Dos absurdf'8. 

En l'ample j1-ont 1'11 que voldríl'm que hi 
jossin de l'ext?'ema ("'qu.en'a, hi som nosal
tl-es, el.~ lIacionali,~t('s t/O ci¡-cumstallcial8, ds 
educats en U1~ auto lIacúmalúme, ample 
pel-què és pl'opi, els que t('uim a ma/m
honO?' els titllats de quatl'e gats d'un dia, d~ 
'enC1'gümem ~> i «trabucaú'es» de l'actuali
tat, els que hem coopm-at sl'mpre, tot i l'allu
nyament d'ideal, en qualsevol manijestació 
de la nostra vida flacional, els que amb 1ma 
sola etiqueta hem jet la nost,'a via, sm/se 
tème1' les d,.jeccions, l'ls bassats i el,O( t,'aido!'.';, 

A.ra, cada u que tl'i'i 

No podsm perdre, però en podem morir, Si ens 
derroten seran els individus els vençuts: allò que 
és la pàtria catalana no ho destruiran mai les 
terres són nostres, la llengua és nostra, i tot això 
és la nostra llibertat, 

E'Is nostres cossos, i la sang i la vida, sl que 
ens els poden p.ndrej les nostras riqueses i les 
nostres pobreses un dèspota les pot destruir , Ens 
poden robar la pau de casa, poden sepultar a la mi
sèria a les nostres dones i als nostres fills, Per 
això la pàtria no hi pot perdre, però nosaltrss hi 110-

dem morir, Ouèvalla vida sense una dolça il'lusió? 

PERE COROMINAS 

La grandesa 
del nostre ideal 

Llibertat és la suLlim [Jaraula . que fa 
eixam plar bl cor i l'esperit de l'home do
Ilant ales fructíferes a la seva imaginació, 
i osseclegaments profitosos a la sevli iutel
ligèncisj metoditzullt li IR vida i tOlJificant
li els sf'ntimer.:ts d'hnLllsllitst i justícia, 
Totes les coses creades SÓn lliures i es de
senrotllen en sa llibertat; priveu a aqu~s , 
tcs del més elemental expalJdiment i 
estronCRreu la seva plenitut, La extensa 
variació de «en tes» que existeixen, !lO 

soporten específics ment l' ,intrusió, d'altrij 
i en conjunt, i en cada llur ambie1lt propi 
i amb tots els seus matiços diversos for
men la Naturalesaj aixi mateix l'extensll 
variació de <nacions. creades no SOpOl'tCll 
l' ,intrusió. especifica d'un altre, i en COll' 
junt i en cada llur ambient propi i amb 
tots els seus matiços diversos formen la 
,Societat humana. i priveu an aquestes 
del més elementsl expandiment i estron
careu IR seva plenitut Afegim ara que si 
la ,Naturalel:la, no disposa d'uoli voluntat 
conscienta per ufanar-se a la gratitut de 
l'aire, i a la llum del sol la «Societat hu
mana» necessita l'influència d'una raó ill
clividusl i col'lectiva sostingu(la per l'esforç 
mutu convincent i volllntariósj i aquesta 
raó individual i col'lectivaqueda aC0elltuacla 
en ¡'especialitat d'Ull temperament, d'Ull 
caràcter Dacional, impulsat per \lila infilli
tat de lligams espirituals que concreten i 
esencialilzeu un poble; llavors l' «illtrusió~> 
d'ultri és verinosa i mortal perquè aclapa
m i desvirtua la naturalitat d'una força 
humana matitzada i confirmada, restant-li 
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només un instint de cOllservació lliaterial 
i egoista, talment l'instint dels sers PUr/l

lUent orgànics¡ i això és la negació de Ja 
humllna concepció dels deures ineludibles 
de la intel'ligència laboradora, d'una soli
daritat nadonal que importa la solidaritat 
universal. Una realitat d'aquesta «intrusió» 
podem veure·la en - Catalunya¡ la pèrdnfl 
de la seva personalitat ocasionà i ocasiona 
enc':'.f8 danys innombrables al nostre poble 
com fi ciutadà. del món¡ desposseït de tot 
aspecte de dignitat per l'objecció d'UllS 
ideals i d'unes i.nquietuts estranyes, s'ba 
vist anorreat, passant a ésser element d'una 
altra atmòBfera¡ i la transformació super
ficial fictícia dels catalans, traspuava sola
ment en una efímera materialitat egoista, 
car ni sentien subst&ncialment el dalit 
d'una altra raça, com tampoc el de la seva 
fluctuant única i exclusivament Emtremig 
de dues plataformes bàsiques que havien 
d'inutilitzar així tots els seus impulsos 
sense finalitat profitosa i bumana ... Aques 
ta és la raó i per haver hi viscut fatalmellt 
els catalans segles i segles, els falta ara 
en general aquell desprendimcnt de cervell 
i de cor, que benefícia a tota col'lectivitat 
que corona el nom d'Ulla Pàtria. No s'ba 
parlat del egoisme català i de la irreducti
bi�itat toçuda del burgès d'aquí?. Si el 
cognom d'aquest anés lligat en un punt 
d'honor racial i en uua satisfacció pregona 
de consciència, bi hauria més mansuetut 
en les seves decissions pels obrers¡ l'altruïs
me exemplaríssim de burgesos d'Estats 
Units, que concedeixen als seus treballa
dors, participació, en els seus guanys 
anyals, Jesolguent desseguida tota compli
cació vaguistica, és una bella visió de 
cultura i civilitat. Allà que és Ull vergo
nyant estigma Ja «droperia" es té el trc 
ball com un orgull de civilització i medi 
de progrés, totbom treu profit del seu es
tament, i és per això que la major part 
dels multimilionaris i simples rics ho són 
per la seva voluntat de ft'rro, que els feu 
eixir victoriosos de tota sèri(> d'eugónies 
i penalitats, iniciades moltíssimes vegades 
d'una trista condició miserable Tot això 

El nombre vinent de 

L'Estat Català 
serà dedicat: 

Acció Directa. 

Atletisme. 

Revista estrangera. 

i publicara el 

"Manual del Legionari" 

Compreu-lo i feu-lo comprar 

cada 1er i 15 de cada mes. 

MEDITACIÓ 
Contt1Jtpta1Zt l'estàtua d'En CaSa1tOVa 

La bandera mig caiguda 
que s'apoia en el seu braç, 

jo he pensat moltes vegades: 
Qui la tornarà a aixecar? 
Serà un home d'avui dia? ... 
Serà un home de demà? .. 
Serà la joventut nostra 
qui l'enl.iÏrarà triomfant? 
Deurà fer· se en sò de guerra? .. 
Deurà fer-se en sò de pau? .. 
Deurà per reconquerir-se 
regars' nostra Terra amb sang? 
Es mol~ lluny el jorn de glòria? 
o hi estem molt apropats? 
Qui sap, quan deurà aixecar-se 
nostra ensenya triomfant! 

Lluny o aprop, sigui quan sigui; 
per la nostra dignitat, 
el fet té de consumar-se 

. si és que C!ncar hi ha Catalansl
JOAQUIM DELCLÓS I DOLS 

és possibilfssim tamhé entre nosaltres els 
catalans, una volta educada la seusibilitat 
i l'I. dignificació patriòtica¡ mes si bem enu
merat aquestes situacions nostres indesit
jables cal exposar clarament Jes seves cau 
ses, en el desviament nacional de Catalu
nya. Això és la maledicció mes gran que 
es pot llençar a un poble, sobre tot al nos
tre lligat de peus i mans a un altre, que és 
l'aberració del ser. Bu¡d completament de 
realitat i comprensió, i on tots el::! neguIts 
de redempció i de llibertat s'obtaculitzaran 
per una raça inadaptada, volgué no ;oes 
menys que fusionar la nostra amb la seva, 
i mireu els resultats, ara ' per. tornar 8. re 
presentar el paper veritable que li donà 
Deu i la Naturalesa, ban de fer dues o tres 
generacions de cirurgians nacionals desin
fecta nt els esperits i les consciències¡ la 
principal culpa és d'aital unió corruptible. 
Aquesta ha capgirat els sentiments i els 
(leures obligables a la nostra burgesia i al 
nostre poble enter... ¿Creieu que sentint 
l'utJció d'ésser fill de tal Pàtria sigui capaç 
ningú de renunciar de tot ailò que significa 
un bé i una satisfacció pels seus germans 
de raça? .. Aquest és el motiu: el no vibrar 
per cap mena d'ideal i dignitat, i això 
serà un fet per una el&boraoió constant 
de cultura i d'obligació nacional, que ellS 
ho priven ara els grillons d'uues cade 
nes ... Catalunya té donat un pas per a 
ésser regnada per la justícic perquè aquí 
lllmbtll és un vergonyant estigma la cdro 
peria» ... i eu contrari d'això, per què aques· 
ta csuficiètJcia» sindical sense conseqüèn
cia ni moralitat, que podreix els humans 
sentits dels obrers germans nostres? ... Eus 
basla als catalans l'bcnradesR del caràcter 
i la disposició de la nostra intel ligència per 
a fer de Catalunya un paradís, que sigui 
l'avantguarda del progrés i del benestar ... 

L'ESTAT CATALA 

Catalunya lliure, esperarin la madures.a 
dels nemés pohles, per la fraternitat unI
versal, i hA.n de renegar els obrers catalans 
sindicahstes, anarquistes o comunistes, d~ 
tota Agrupació antipatriòtica¡ que el. qUI 
vulgui l'internacionalització i l'impen do 
la justicia ha de començar per volguer-l~ 
a casa seva .. com el qui vulgui la moral!· 
lat és precís que la consideri en ~J1; és 
inapte per l'Humal.itat el qui deIxa el 
seu més immediat deure, 110 és pas cap 
egoisme, sinó una cosa beu natural, i eu
cara que ho fos, beneit egoisme, si cadas~ó 
l'aprofités per a desenrotllar-lo a la ~àlfla 
seva. Per això és una incongruènCia el 
Sindicato Único que obliga acceptflr als 
obrers catldans la política i lleis d'Espanya 
que són el major destorb per a l'ilOplant~
ció de cap ideal, i perquè mentrestant .fllll· 
ran al Marroc i perquè mentrestant Jl1Il~Ú 
els facilitarà medis de cultura i d'ilustr8C1Ó 
predisposades aquí a la parla pròpia i per 
una sana i més recta intenció, i 8mb més 
sentit modern, que en una nació quixota ... 
I doncs, què se'lIs en dóna-oh Angel Pes, 
tafia-de la llengua espanyola que vol?U 
esmenar en articles publicats a la c Sol~.1 
Sense pellsar-vos-hi gaire baveu ultratjat 
l'esperit de tante catalans que enr~deu 
cvosaltres, i c Espanya tota ... AnarqUIstes, 
comuniste&, sindicalistes, aquí catalane,
pensin com vulguin-de cara al món i de 
peus a Catall1uya... i no volem menys
preuar a ningú.. car basta 6S3e1' fill de 
mare per a tilldre dret a l'apr!\ci i igualtat 
humana, però no basta ésser fill de PàtrIa 
per a tindre dret a l'<<intrusió' iniqua a 
una altra que vol viure perquè està. en el 
dret i en la voluntat i cODsciència dels seus 
fills, i perquè aquest és el primer pflS de 
germauor entre ols homes ... 

Però si els governs de Madrid, en lloc d'escol

tar els nostres clams de just/cia i atendre ls. en

cara que fos gradualment, se burlessin de les nos: 

tres angoixes i acullissin amb menyspreus I 

injusticies i fins maltl'actessin amb repreSSions 

brutals injustificades els defensors de la terra 

nostra, aleshores seria ocasió de pensar en si val 
més morir amb honor amb la Pàtria, que viure 

amb vilipendi en la seva abjecció. 

M. FOLGUERA I DURAN 

--
Avis d'Administració 

Es prega a tots els suscriptors 

de fora que estiguin pendents del 

pago del 1. er Semestre o vulgui 

pagar el 2. on, remetin el seu import 

de :3 pessetes amb segells de correu 

de .5 cts. o 25. 

----------------------------~~---
Antoni López, impressor :: Olm, 8.- BirceloDf\ 
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