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L'alcament de la Pagesia , 

Els cellers de les nostres masies 
estim plens el • \ i Ni a un hti ' prcu, 
a 1111 preu r11inús el vi nu té sortida. 
ht mrs d'un any CJue el pagès cata 
là aguanta impertèrrit aquesta pe 
el regada. j\ ra les mans caigudes dei 
. "en lasses elmúnec de l'cina i una ma 
lediccit ful¡~l1rant p '1' c1al1lt111t les lí 
nies dels ceps ci • la muntanya. 

Comptat i rebatut el pagès no co
breu'à tant sols per Ics despeses de la 
collita. Un any d'engÚnies. 1111 any de 
treballs i fatigues; pel res. Ahans 
cialt la masia hi pujava de tant en 
tant 1111 corredor de vi que comprava 
a pre11 hai ,'. ra. el corredor de vi. 
ja ni puja. 

1 ... 1 pagès està desespcr;uH.;at i s'a 
h;tmlona. La seva mos a "speciment" 
('splèndit de la raça catalana ja Il() 

falug'uejarà ('n 1l1ig del" papols' rehe 
lent l'enso fra<!ora. I·J seu mocador 
blanc no se1<l ja una bandera de tl t: 

halI i d'alegria per aquells maiols in 
terminables. T cI seu cant no resso 
na l'à per la vall issolac1a com una in 
jecció de vida. 

Ara el pagès, aItre "pobre pagès. 
que tenia nna fi lla ... " l'ha en viada a 
servir a ciutat. Adéu-<:i an, masia del 
portal rodc')! T( ( ço que era la teva 
ànima i la teva vida ja no n'torna 
1"à! l,a Ciutat és Ull ogre incommcll 
surah1r qnc tot ho tri1111"a i tot s'ho 
<'mpassa. Ni una cançó més florirà 
\"Ora la rei'(a i sota l'ombra de la pa 
l'ra! Sota la porjada no hi galante 
.iaràn més els braus carreters que pn 
.iaven a cercar el vi amh els carros 
cnrullats de hocois. El camí que ser-

penteja amunt, resta ara isolat. Fa 
dics que l'esquellinc dels carro que 
veni¡'l1 de ~ant Sadurní, de Marto
rell, de Falset, de Vilafranca, no s'ha 
oit. \ixò del vi va en "orris", i tot 
el jov'nt dei -a les velles llars pairal . 

Un esfnr suprem hauria de fer el 
Nacionalisme Català en defen a d'a
quests interessos de la classe que és el 
ninoi ell' la nostra raça. 

I~n els "mítings" dc propaganda 
allihcradora (j11C estem fent per les 
encontrades de Catalunya hi hem 
d'afegir un t 'ma més. T una conclu
."iú ben clara i explícita. 

De la crisi ,'itícoIa en té la culpa 
!~sp<lnya. Espanya té la culpa de to 
t 's les desolacions i de tots els mals 
que patei " la terra catalana. 

Un resum de tots aquests mals i 
perjudicis. cria e1 millor llibre, la mi· 
llor conferència, el millor míting de 
propaganda separatista. 

Qt1an els nacionalistes anem pels 
pobles a sembrar la llevor redempto" 
ra; veureu sempre allunyat dels 
entusiastes, allí en un r có de la pla 
,o o de sala, el pagès malfiat. esquerp 
que no es dei~ Ta convèncer. 

Tot són tramoies de la política, es 
diu, i l'endemà torna a la dura i dià 
ria tasca de conreuac1or de la terra: 
sens r cordar se més de nosaltres. els 
sembradors d'aqt1ella collita que mai 
copsarem. Ara som nosalt re que ens 
hem dc recordar d'ell i quan el veiem 
amb els hraços caiguts () rebatre l',i 
!la marges 'n11à; ple d'ira santa con
t ra tot ço cst ran)' per ('11 i inexplica 
ble; que el pri\a del dret sagrat de 

viure o millor dit li roba misterio
sament l'afany ell' les seve suors li 
hem de dir: No elei. ¡'s l'ai. 'ada, no 
abandonis el mas, no vag-is a ciutat 
a confondre't dins la dictadura del 
manohre f()ra ~ tl'r. Sigues tn, tu ma
tei.' qui alci la teva . 'u i fe -la arri
har allí 011 siga, i allí Oll COll vinga. 
Pere') dignes Len alt, ben fort p >rquè 
les quatre parte de Catalunya se n'en
terin. que tu a I~spanya no li dema
naràs res; perquè Espanva no dóna 
mai res d· ço que se li d~mana. Que 
si fas un "alçament" serà de fet i 
que si deixes l'ai.'ada serà per agafar 
el fusell que ai."í com aixl també te'l 
fan agafar per força! 

risi vitícola. sí: però també cri
si de la Pàt ria. l,a causa de la pagc 
sia, és la causa cIe redempció c<ltala 
na. Hem ad1llirat aquests Sindicats 
Agrícols elel Penedès i del amp cie 
Tarragona. S('m 1111a bella mostra; 
una fruitosita.t esplèndida de l'espe
rit català. Pen') cadit ngacla q11e hel11 
visitat un lloc social d'aquests l'àni
ma nostra n'ha sortit acongni. 'ada. 
Quasi amb tots hi helll vist <jue e. 
privava d'acció política. Està bé que 
la política que ho malmena tot no es 
fiqui dintre aquestes organitzacions 
agrícoles tan admirables; però és 
<jue darrera la privació de la política 
s'ha privat, s'ha tancat la porta per
(juè la \,('u de la Pàtria no alliherada 
no hi arribés. Cal foragitar la-políti
ca; però no els id 'als nacionalistes 
\'critahlcs que no tenen res que veure 
amb la política. Un Sindicat .\grícol 
hauria el'ésser una altra Escola CI 



talana: Ull planter de patriotes. 
Per damunt les cotitzacions de la 

brisa i les aventatges dels cups co
munals, l'estel guiador de la Pàtria 
i rredcmpta. Si un interès de classe ha 
fet miracles; quc es faria si a n'a
quest interès s'hi afegís l'amor a la 
Catalunya encara esclava. 

Cal que aquest "alçament" iniciat 
a l'assemblea vitícola de Falset preci 
si l'atac vers el flanc veritable de ['e
nemic. 

Cal que es precisin ben bé els ter
mes de la qüestió. 

Els governs de Madrid, els govern~ 
d'un Estat que mena malament i a 
batzegades la dissortada terra cata
lana, és l'únic i principal culpable. O 
Espanya atèn els anhels de la classe 

Obrerisme 1 

Fil alguns dies, en un dels ben tallats 
editorillls de La Publicitat es desgrallaven 
a propòsit de la recent constitució de la 
Unió Socialista de Clitalunya, unes consi
dpr!lcions rtlspecte de lli posició del Pro
letariat, davant Les reivindicacions nacio
nals. 

Deixatat i amanit amb altres consicle 
racions, surava com a fet indiscutible, 
la radical oposició del obrer català al sen
timent de pàtria. 

Deixem de bandu les disquisicions teo
ritz!lllts a que l'autor es llença, en les quals 
no està pas encertat del tot. Va quedar ja 
prou aclarida la sitllació dels teòrics del 
socialiswe en la receot, encarll, diecl1tlió a 
l'entorn de les afirmacioos de Fabra Ribas, 
ara heterogèueament corroborades en part 
en l'esmentat editorial. 

Però ens dolclria deixar passar sense co
mentari i rectificació el reny paradoxal
ment súbtil i acrimoniós als obrers cRta
lans, 

Hem viscut i confraternitzat llargament 
amb ells i sllbem quan injusta és aqueixa 
censura, reit~rHda per celt, (110 és nova 
d'aril) fI,,1 cablhlJli~me del proletariat. 

L'Hutor allllclit no preet'lIta cap rlló c¡ue 
jl1stlfiqni 1· e seves afirmacions r.beollltes, 
(ço qllt' poclrill f'ervir de bHse (Ie dit'cll~ió. 
En té prou amb cousiderar-les illdit,cu
tihl .. ~). 

NnAllltres (ll1vnnt cI'ldxò, no po(lf'm f~r 
Tes més '1111' el'brin/lr II'S CI:lUSt'S que ~I fHIl 

rar1Hr d'Hqllel!ta Ill!lllera. I ens st'll1bl!l 
molt, qne podt'n é"8er hell bé clpgude8 a 
les confu!liolls de Catalllnya amh BHrct'lo
na, dt'ls obrers catallHls per nllixemellt o 
adllptació amb els obrers immigrants que 
treballen a Catalunya i de la Pàtria i del 
patriotisme veritables, amb la Qoncepció 
ref'trictiva i interessada que d'aquestes rea 
litats ideals tenen la burgesia i ela partit8 
burgesos, anomeuats en sentit extensiu 
naoionali!ltes o regionHliates, 

Descomptallt ale obrers del [camp, a tot 
arreu e)s més fervents aimants de la terra, 

pagesa de Catalunya o la bandera que 
es té d'alçar és ben definida i concre
ta; Guerra a l'Estat. 

Si no és així, pagesos catalans, te
niu ben bé el plet perdut. 

I .. ls vostres fills es fondran dins el 
caos immens de l'ocupació castellana 
i esdevindran la darrera anclla del 
nostre esclavatge. Les vostres filles ja 
no seran l'alegria de les vostres pa
rets pairals. Això que el poeta havia 
dit de vosaltres quedarà com un re
cord silent: 

Sou uns esclaus" pagesos catalans: 
us roben els fills; ara us roben la da
rrera engruna d'alegria! 

Oh, poble que tens la mansuetut 
del bou! 

Nacionalisme 
però en general poc conscient8 com a clas 
se, descobriu la catalanitat més o menys 
intensa dels obrers ciutadalls de les urbs 
de tot Clltalunya. Els obrers de Reus, Sa
badell, M!lnresa, Terrussa, Valls, Igualada, 
Figl,eres, Lleida, etc., pertany~n a entitats 
polítiques, sporlives i de cultura Daeiooal8 
Els representants o candidats llurs a les 
Corts d'Espanya, al Govern de Catalunya 
o al Municipi, ban defensat sempre les rei 
vinòicacions de Catalunya, hlln format 
part d'aquella gloriosa, malgrat tot, Esque· 
rra Catalalla, i fins ara i tot cerquen i es'" 
pereu la concreció d'uua nova Esquerra 
Catalana que defugint vells equívocs i 
errors, incorpori Catalunya. a les correnties 
demòcrates i progressistes mundials. 

Tots recordem que un c(,operativista de 
molt prestigi enlre els obrers representant 
d'una Í1nportalltissima ciutat flibril, on 
aquelles han obtingut sempre tll triomf, no 
ha pogut osttlotar més la represeutució de 
l'esmentaòa ciutat, precÏ!,ament a conse
qüència d'unes declaracions anticatalanes 
ilI Congrés d'Espal1ya. 

Ell quant fi Bl:lrcelona evidentment els 
obrera purament mallUl.\l!l, com peons, ma 
\lobres, mossos, etc., semblen en sa majoria 
poc adictes a ClItlllunya. Però és eVIdent 
que a midI! qllfl els ohren;¡ ocupen lIoc8 cie 
III és re¡¡pcl1IsHoilitllt, és a dir elltre IIquells 
que per SOli ofi(~i, prt'd~ell de més illtelli
gèl1cill i hl!bilill1t, augmf'uta Iu proporció 
i ,'jlltf'IISit¡lt p»lriòliea. l això és perquè 
els llocs illferiors en el trelwl1, estall ocu 
pl.lts [lt'r obrers ilO cl:ltalalls, i ho són ell 
clillvi aC¡Ilells altJe8, els qUllls per llur clas
se de trebl.lll, tot i essent classe productora, 
obrers també, no se'ls compta entre aques
ta qua1itl.lt i classe Però, ni aquests obrers 
bRrcelcmin8 ni els comarcala, DO han rega
tejut mai llu1' entusiasme i apoi a les rei
vindicacions col'lectives de Catalunva 
aquests obrers catalans s'han comportat 
aempre perfectament com li tals, qUlln una 
vibrució patriòtica ha commogut Catalunya. 
Sense ells no haurien sigut pas possibles 
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aquells moviments Iormida bles d'opinió 
de la Solidaritat Catalana i de la Assem
blea de Parlamt'ntaris. El que ba passat, 
és que aquests ciutadulJs i putriotes, capa
ços de tots els sacrificis, s'bau vist sfmP.l'e 
combatuts, traIts i eecarnits pels partIts 
que més han USlit i abusat del nom sagrat 
de C!ltaluuya. El que ha passat és que 
aquelles agrupacious polítiques que han 
volgut usufructuar, per mitjaus no sem· 
pre morals i honrats del tot, la repres~nta
cid de Catalunya i l'uspiració a llur lhber
tat col'lectiva, han sigut nom~s represen
!tmts dels illteressos d'UllS quants coutra 
la llibertat de molts. 

Potser aquella recomanació final de ca· 
talanitzar als obrers,couvindria als que atien 
i es serveixeu del poder central contra dels 
obrers precisament. 

I el deure dels demòcrates catalans, de 
tots els patriotes catalaus, millor potser 
que de cat'llauitzar als treballadors, és el 
de que a les peticions justes de mill?ra
meut i CODsideració socilJls, IlO es trobI el 
uostre proletariat com filiS ara, awb la 
gelor o hostilitat dels ridículs patriotes. 

Amb les meves dèbils forcfJS, sobrppassant 
tot,,! els obstacles que'm sortissin el pas i sa
C?-ificant tots tls meus prp.qons p.fectes, df's 
la .f amífia i. l'amistat i les conveniències so' 
cials, fins l' hisenda i la mateixa vida. 

l això ara matei:'C, i no una sinó cent ve· 
gades; posaria el rI1PU coll sota la .qanivela 
d"l butxí, sens prt.tendre la memòria del 
nuu nom, si 8opi.qué.~ Q1l(' amI, ai:x;ò la mf/J(l, 
Pàtria havia de ?·eviure. 

Sabi de Arana-Goiri 

Juro pel Déu dels meus avant passats, ju,ro 
pel mou hono?', jU?'o per la meva Pàtna; 
'1ue'l nuu braç no devindrà las, ni la meva 
ànima ~'eposarà, fins que hagi trencat les 
cadenes que' ns oprimeixen per voluntat del 
poder espanyol. 

Simó de Bolivar 

---

L'Estat Català 
Publicació quinzenal 

Subscripció a Catalunya 

3 pessetes semestre 

S'admeten donatius per a 

estendre nom bres francS 

Propagueu-lo! 
-



L,ESTATCATALA 

La Catalunya Gran 

i un fals Internacionalisme 

Pet' aquesta Catalunya fIrAn de demà, 
bavem òe po@seir t(llfl els ClltlllllllS ulla ttC 

ció i Ull fet. Serà factible per Ull altít'!sim 
seutimput de diguitllt de plitriotiswe i de 
ft', i hem de pl'escillrlir de porugues 
determilll:1CíollS i de minces fretures, es, 
guardades per la rutina d'una condició 
mausoia; oq\lella silullció de grandesa, de 
pèu exclusi vament de la nostra voluntat; 
si aquesta es manté ferma i dreturera sem
pre, el miracle s'haurà complert, amb la 
solvetat d'uua raó justiciera, que ens sosté 
i sostiudt'à, la fita és nostra, els obstacles 
do tota meua que s'bi oposin, !leran pul 
veritzatsj la veritat pot tindre fins diversos 

. camlus, però el cim august del seu regne 
és tan sols un, Lli Cutalunya gran que rau 
en la pensa i en el cor del català de soca 
i arrel, idealis.ta i conseqüent, no la poden 
pas imaginar-se,la els esperits febles i apo · 
cals, esclaus d'un ambient miserable, que 
si l'heredaren del seus malaurl:lts pares, a 
ells els hi toca .foragitar,lo vers al poble 
estrany que els embafàj tot poble estrally, 
sigui quin sigui, q u!:! no té més dret que 
de cuidar'se del perfeccionament de la seva 
vida i civilització, sense tenir cap obliga
ment respecte la vida i civilització de qual, 
sevol altre, diferent d'ell, perquè així el 
feu la seva mare i més beu dotat o més 
mal dotat, però que és la seva perquè si... 

La Catalunya futura 110 podeu tampoc 
imaginar se la els internaciollalietes de 
cartró, car ni saben destrial' les nacions 
que ban de formar dit internacionalisme! .. , 

No té cap valor ací el judici ú'aquests 
obsessionats, sellse més ni més, d'Ull pur 
universalisme germanívol que no fa cas 
de la lDoralitut dels robles que han de 
realitzar lo, preferillt així l'ordre a la jllstí 
cia que és uua aberracio; l'ordre i la justí
cia sÓn una matf>ix>t cosa, i 1I1lvors no
més ui ha que la jU8llcia de la justícia, i 
l'ordre de l'ordre mitjallçaut una perfecció 
ascencional. Ell quill CliP pot cabre, doncs, 
l'iuteruacioualisme que par teix de la base 
d'unes nacions iI'lícites perquè les integren 
altres naciollalitats lateuts, vives, i si més 
no estan esclavitzades? .. , Els internaciona
listes catalans que modela i puleix Solida
ridad Obrera si representen el verdader 
sentit d'uquesta doctrina demostren ésser 
UllS il'ludos; no es concebeix la Federació 
U ui versal sellse l'accentuació fecundapt i 
harmoniosa dels pobles sense l'expansiona
ment fructífer dels seus temperaments i 
llellgües, que és la distiució del seu treball 
i de la seva cultura, l doncs, què es pen
sen els nostres «ultra moderns ' ? Quina 
altra forma d'arranjament-prescindint de 
lleis-volen per al món? .. , Es que s'hauran 
de fusionar en una totes les racés .. ,? La 
massa obreta sense cervell que no veu res 
més que l'igualtat material és tan inútil al 
móu com la burgesia seuse cor, que no veu 
res més que el seu egoisme; què saben el:! 
nostres volguts germans obrers de la Ca
~alunya petita, i de la Catalunya grani .. , 
-El ruÓll es de totbom:-diuen ells i és 
cert, però ho pronuncien, talment l'infant, 
que des del cim d'uua muntanya, al'ovirar 
extensa explanada, entusiasmat exclama 

que tot allò és seu, .. I bé, quilla serà aques
ta Cattilunya grau? No bavem pas de se
nyalar-la; t:ll Ja cOll!:!cièncÏli de tot bou ca · 
tülà hi té bastit un altar, Arreu ou s'és 
par/llda la llengua clllalanA hi ha Ull bocí 
de la nostrlt llació, Si J'illterés maliglle 
d'UllS pobles feu que es deslUemhrés el 
nostre, la raó i hi jUl:lticla el torllarà Il Hjllll
tur; els espuuyols eus s,urteu per reb"tr'e 
el lIoslre dret limb els límits geoglàtic8, 
fwbèciJsl CUIU si això foS més viu que la 
reahtl:ll d'UllS lligams t'spirltuHII:II.., THlIJbé 
ells retreuell cillc st'gles d'existència amb 
elll Miserablesl que ens remelDhreu ciuc, 
segles d'esclavitud i de immundícia!' .. La 
Cl:ltalullya grau que propuguem, teneu 
una obligaCIÓ estricta els catalaIls de vol
guer,la, per tal com és un relorn a la veri
tat i un pl:lS de civilització i basta només 
un altíssim seutit de dignitat, de patriotis
me i de fe, Com a nota curiosa vull citar 
aquí les frases d'un capità alemany, que 
vaig conèixer a la meva ciutat m,tal. Em 
va relatar que si Alemauya hagués gua 
llyat cIa guerra i la pau» entre certs po· 
lítics del seu poble havia nascut l'idea 
d'una Catalunya grall per a nivellllr el pes 
de França, d'itàlia i d'Espanya-(?),-1 és 
que ela dies que vindran serliu un retrocés 
per a la justícia dels temps i dels homes?, .. 

Seu d'Urgell 

Ben aviat sortirà el llibre 

La Batalla 
Articles de Vibrant - Pròleg del 

poeta Joan Salvat Papasseit

Dibuix - portada de Llamp, 

Carnet quinzenal 

El Nacionalisme a València 

Pas a pas, adés un, ades l'altre, el pe
tx't ce1tacle de nacz'oltahstes vale1tcx'ans, 
va desvetllant la co1tscièn.cx'asomorta dels 
pobles valencz'ans de la xacra d'espa1tYo
lzïzacx'ó, Reduït el mtcli nacx'oJtalz'sta, 
amb tot té tU1- cat're de modernitat eJZ la 
modèstz'a de les plaltes de les dues pubU
cacx'ol1,s que més responen a un alt sentt't 
de llibertat, 

Ara que ¡wm parla d'una alt'anpa 
amb les nacz'o1talz'tats junyides a Es
panyo, sert'a hora ensems d'estrényer 
els lligams amb els pobles que per con
substancx'alt'tat amb ellwstre. deuen z'1t
tegrar la Catalunya de demà, com una 

de llurs varz'e/ats més característzques, 
Prou es parla d'una tasca mal dita 

d'expansz'ó,per a apropar-nos aquests 1t1t
chs, exleneJzt 1'z'1tfluèn.cz'a renacx'o}zalt"t
zadrwa de Catalunya per les terres que 
deué1t ésser-ne les varz'a nts necessàrt"es 
de 1zostra. 1zaczó lliure, me~ en vert'!at res 
es ja pel" a trf'1tre'n el profit en les ho
res de lluz'ta propera, 

Suara 11tatez'x en les pla.nes d'E.l Crit 
de la MuntanY,l, peyz'òdzc que pot formar 
ldeològicament en nostres re1zgles, trobem 
l'Inici d'ltlla cOltversa al vol del mani
fest publz'cat per la <<j'oventttl Valencia
nista" Ans de pendre part en una po
lèmz'ca que cret"em 7zostrapel que es 
mentàvem, volem dir als germans de 
València que no ens creiem pas en una 
tau, z'1ztensa jervor 1lacio1ta/t'sta a Cata
lunya, per a altiç01,zar-los, Dejugún tot 
seguz't la llipó z' el repte, sols quatre 
mots per l'actt'vact'ód'actz'tuds que en de
ji,zzÏz'va ?to responen a U,'t selltit nacional, 

Aquesta polèmica l'hem. vt'scuda i es 
Vi1t a Catah-tlzy!'t: entre dues t'dees que 
responen uua a un sentit 1zacio1tfzl, ca
taLà, de la vt'da del nostre poble, altra a 
tuta diversitat, però en substàncz'a a lma 
dt'verst'tat de regt'ó que 1Z0 nega l'ullitat, 
L'una, camí de la INbertat naez'oltal, 
jarà que nostre poble plenament l/t'ure 
st"a senyor dels seus destz'ns, l'altra revt"
jant els segares d'aquesta u1titat per 
mitjà d'un gOllerlt 17Zés humà camina 
vers una més intensa espanyolització, 
Ara cal La trz'a, Del jet de la nacz'ó o del 
jet d'una sz'1nple volulltat col'leclt'va es 
pot despendre que la l/t'bertat que obtt'n
giti per un altJ'e mitjà Ito deu ésser N
mzÏada per cap atyz'bucz'ó, com del jet 
regz'oJZal o de qualsevol aler territort'al 
jreturós d'una vida més ampla, la je
deració O el simPle reconeixement d'u1t 
marge més extens per a at'xemplar Llurs 
activitats, 

València, part deL ?tostre cos socz'al, 
deu anltelar, com totes les terres que 
jormen aquesta nacionalitat, la màxt'11la 
Llibertat; per afinitat amb nosaltres, 
mes amb diversz'tat pròPia l'ample i 
amorós lligam que elZS retonti a la POSt'
ct'ó naCi01tal a qu,e telzú¡z drct, 

Tot at'xò ho diem, amb tot, de eara a 
la. rea/t'tat actual; tent'llt en compte la 
situacz'ó e1Z que ambdos e;:s trobem, Ca, 
talmzya en. plena re¡za.t'xeltpa, però selzs 
Itaver arrz'bat ni almz'gdz'a d'aquesta, 
Valèllct'a en UIt im'et" de desvetllament 
que pren jorma corpòria, però amb les 
tebiors naturals del que, jerm en llur 
t'dea l, viu la rea/t'tat que li ja el buit 
per obhdanpa de llur persona pròpia, 
La ?tostra je ja que tt'ltguem segura1Zpa 
de que en ¡orlls no molt llUl'zyaltS forma
rem tots en una germanor per a a1tar a 
la lluita, car les planes dt.l periòdt'c es
mentat responen a la matez'xa t'dealitat 
llostra z' les de Pàtria Nova, amb tot i 
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ésser orJ{ue de la cJovcntut Vale1tcia
.11.lsta. qlle no s'atl'evez'x a pendre teua 
flctdud bellament nact"ollalz"sta, té et 
Cllú'e de la /Ilodernitat de prillclp¡,S que 
ja esperar l'apropament que desitgem. 

Sindicalisme i nacionalisme 

L'1l !'''yró, shldz'ca lis ta , sellt, si no una 
a'llersz'ó, UIt pregon desprecz' a totes les 
coses ltacz"oltals df' Catalunya. Suara 
acaba de jer ulles declaracz'o/ls a uua 
re'lIista ¡¡¿ rdrilellya Oil esmalparladel1la
úOllalúme perquè bell Sf'![ur que ell lla1Z
JIIeu/al/tat pel que és ben {'streta, encara 
ItO lú I¡n Plltrat una possz'blecOJIf'.1:ió elltre 
el sistema ![over1tatz"tt preconitzat per 
ell i la llibertat dets pob!f's. 

S'lta dit lItll voltes, que ell l'amplz"tud 
del concepte lla cio 1l a Iz"s ta Iti podz"ell jor
lIlar tols els catalallS, s ¡"a llur manera 
de pensar quilla es 'lJItI/?tú, tant s'lza dt't 
que ja la jàstic. Jlfes es v{.u que elt el 
mn¡;i d'Ell Peyró, elZcara 120 s'Itt" Ita po-
/fut/icar. ' 

Nosaltres, quall1ltés no, ell teldm prou 
amb què els Itomes per llal'xellça o per 
rtdopcz'ó ca talrws, tot I IlO volgltet decla
rar-se Iwcz'ollalz'stes, acceptt'll ttlta reaU
tat py{'sent i eterlllt, i illter/lacz'onalis
tes, allàlflltz"cS () el que sl'elt es selltúz 
prCt;nJtalJleJlt catalans, seltSC que al'xò 
sz'¡;lllfzqUI per etls rap 1111l17)a de la jus
tícz'a social Itt' del règútz que pretillglt Út , 

Nosaltres no ltem jet cap retret a 
¿'«Unió SociaUsta de Çatalullya,» car 
amb la s imPle declaracz'ó de dest'tjar ésser 
la .frlCcz'Ó catalana del soczalesme 1l1tt'ver
sal, lt' IU'lIl t lItgut prou, car és l'accepta
cz'ó d'aquesta realitat vz'zla de què par/à
'l.lem, z' el mateix faríem del st'!tdz'calt's
me si IlO jos que talt savI'nt veiem als 
seus ltOmes actuar de purs espanyols, 
z'mmiscltïnt-se en afers que res els per
toca. 

Hi Ita actituds que realment són poc 
airoses, voler malparlar del 7taciona
lz'sme dient que sols és una qïteshó de 
pessetes, ja rt'ure, El nacz'ona/¡'s11u, com 
toles Ü'S doctriJzes, Itauria servü d'es
cambell per UllS quants vz'vz'dors, mes 
elt qU'lrallta anys de predl'c17nent z· uc
tuacú; encara sortim amb les mans més 
ttetes que geltt que fa quatre dt'es que 
tenen personahtat social, z' at'xò, tan 
mateix, és ulla alegrz'a Z· lma esperança, 
Nosaltrrs, ell sa majoria, els qué treba
llem per l'Estat Ca talà, som persones que 
ens guanyem Ull sou més o menys gran 
amb els /tostres braços. però posem les 
idef's per d llllltllt de les necessitats even
tuals del ventrell, i amb aquesta }orma 
de peusar ens seria dzjícil la convlvbl
cz'a amb el que ni talt sols,per la prflsz'cz'ò 
doctrinal qlte ocupa, té dret a parlar 
d'assumptes en què és incompeteltt. 

Nosaltres voldríem que el siJtdica-

lisme los i Ulla modaUtat pregonamet:t 
catalana, eltgually és un xic, per 1%0 dir 
molt, dzjíczl. Esperem que el ümps faci 
la seva obra Ens és grat que Ull pcrz'ò 
dz'c com Germinal, de Sabadell, afecte a 
la teoria sz'7zdz'cal, publiqttt' artz'cles en 
català, A ¡'xò elts diu més que el voler 
jorçar a entrar als sindzca /s al «çe/ttre 
de Dependents». 

ésperem que altres sindicalistes ItO 

compartt'rau les idees d'Eu Peyró; el cas 
Sabadell z' altres casos, ens ItO assegl.eren, 

'la declaració d'En Peste1ïa a La Tralt~, 
Ito mig daz'a, però si ItO fos at'xi abans 
de transigir amb Uit s¡'¡zdz'calt'sme ('s
pa,zyol, ell jariem un pd llostre compte, 
que ja hem dit que erem obrers 2' en ma 
tèria de lhbertat socz'al molts de nosa/
tres anem tan o més lIunv que el soc-dis
sant anarquista Peyró. 

Divulgueu ,les fulles de pro

paganda nacionalista 

CATECISME 

DELJOVE PATRIOTA 
"Manual del Legionari" 

ES VENEN: 

C. D. N.-Sant Honoréit, 7, pral. 

Unió Catalanista.- Canuda) 14. 

ESMENTADOR 

Unió Socialista de Catalunya 

Ponencia d'En Manel Serra i Moret 
COMPANYS: 

Eu els I-lubles COlli el llostre, Boll1Jcsos fi 

uua ?ot.nillació o a un poder e"trallY, s'es
tableIX gt\Ïrebé set.npre Ulla solidaritf\t de 
sentimellts encamillada a la consecució 
d'un sol fi: la llibertat col·lectiva. Homes 
d~ ?Ifereut temperament, de diversa con
dICIó social, d'idees i creences distintes 
s'acobleu iusE::usiblement se sumen ell un~ 
acció ?on~unta i arribeu ~ fÚlldre's eu oCJue· 
lla, útllca I exclusiva aspiració, prescindillt 
pmner 1 oblldant'se després de tots els pro 
b!em:s fouamel1tals que elis plautegeu Ja 
VIda I les relacions hllmanes. 

Nosaltres que v:vim aquest període pas-
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sional de la història d'aquesta terra IlO ig
norem l'atracció infinita que desperta (Jo' 
der laborar i contribuir a Ja rennixença, i 
fins hauríem de dir naixença d'Ull poble. 
Es un dOllar a llum gloriós i exultant, en 
el qual s'hi aboca tot el cHudal amorós de 
l'àuima i s'hi pClcehell cls batecs de totes 
les grall deses fülures, Per això filiS aquells 
que per egoIsme o per illcliuoció al frau 
voleu tr~ir Ja causa comú i oposar se al 
corrent general del poble no podell, mol: 
tes vegades, resistir els impulsos futims. I 
proven, des del lloc de vergonya, de serVIr 
la causa nacional que baurieu de com
batre, 

Aquesta conformació a unll sola ideolo
gia i a una finalitat exclusiva fora uu es
pectucle confortador si tots els homes po
gues8in donar Ull lOateix rendiment o llna 
Idèntica aportació li l'empresa comú. Però 
és evident Qui si la idea d'alliberar la pà
lria és eu si' fecUlldant i creadora, no té en 
cap momellt la virtllt de reduir o apartar 
les causes qUJ separen irreconciliablement 
els homes i els predi!'posen a lluites fero~
ges i cOllstallts, les quals, si donen a l'iudl
vidu aptitud!' de combuLpl1t, li lleven, en 
callvi, tota facnllat de pacífiCA convivència 
amb els seus germells, La pàtria és una 
idea sallta i gellerosa, però els homes ca
paços de sentir·la amb Iota puresa teueo 
l'esperit ellllegat ell les hUlJlal1es dolors i 
veUf'1\ amh sellzilla cbretat <llle In pàtria 
ideul, la pàtriu justa 110 pot emergir de la 
societat present en In qual tot ideul col'lec
tiu ha de l1odl'ir-se lI€cessà.rÏamel¡t de l'eB 
[OJç i el eacl'lfiei d'UIIII classe deterrnÏlulda, 

Pl:lr üixò l'esulla perillós veure com s'en
comalla la fLtma ¡deul i el poble s'übrl:lllda 
eu frellèticl:l eX!llll:lció per guanyar Ulla ve
guda més la (;Íma de les seves decepciollS 
NosHltres u]flteixos serem absol'bJts per. 
aquesta ol)!!!:,fjsió si no sl:lbem compeudre 
r¡lIe la llostra lIealtut envers la pàtria i el 
llostre deure de contnbuir amb el CApital 
esforç a la seva allilJeració, no ha de dis 
lreure'ns lli Ull illstuut de la tasca dura, 
iudeclillable, d'allar posant els carreus de 
la nova societ'ü, el naixement de la qual 
és la suprema garalltiu de la llibertat de la 
nostra pàtria i de totes les altres pàtries. 

A r¡ lli hem de fer COll fessió de la nostra 
fidelitat a la doctrina qlle proclama que ~I 
fet econòmic és el determinant dels sentl
melits, costums i lleis que regeixen tot 
nucli so~ial. Sense aquest principi no f~' 
riE'm gaire camf en la lluita per l'emancI
pució humana, La qüe¡;;ti6 econòa:ica és, 
:l.Iulgrat nosaltres mateixos, dominant, i e?s 
forGa a avalltposar la a Iota altra qüest¡Ó, 
a tot altre problema, ja que de les seves 
solucions ban de derivar-se fets coorrets 
per a la llibertat dels homes i dels pobles; 
en tant que separant-lloS de lea solucions 
ecollòmiques auem en perill de caure en 
abstraccions de les quals, amb molt bOll 
i:lentit, la masea fuig més cada dia, Per 
virtut d'aquest principi, eus con(e¡>Hem so
cialistes, i aplicant aquest principi a ~es 
coses de Catalunya, eus proclamem soO]a
listes catalaus i a la vegada els primers de ' 
feosors de la seva independència, la qual 
volem establir sobre Iu base ,segura de l/l 
socialització de tota la riquesa universal. 

No pot existit, entre nosaltres aquesta 
espècie coufl1siouista que su"Leuta que el 
problema de Cl.ltulunya és preferent i ~a 
seva solució és prèvia 8 tota altra solUCIÓ 
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de llibertat, Per Il nosaltres, el problema 
de Catalunya és un problema resolt en 
quant es relaciona amb les manifestacion'8 
de la seva personalitat. Som catalans i ac 
tuarem simplement com a socialistes cata· 
laus, eXllctaUleut igual que si Catalunya 
fos independent. La diferència per a nos· 
altres consistil'1t eu què la defeusll que po 
dria fer el Govern de Catalunya del règim 
i de lt's iustituciolls capitalistes, la farà el 
represeutant del Govern espanyol. gl re
t!ultut de Ju llo!:Ma acció, si és profitós a Ja 
causn socialista, serà necessàriament pro· 
fitós a la causa de Catalunya, car cap de 
nosaltres ignora que si Catalunya logra 
sostraure's al domini de l'Estat espanyol, 
no hAurà pas per aquest fet resolt el pro
blemo ne la seva llibertat, sinó que baurà 
resolt un incident in!lignificant en el cicle 
immens que ba de seguir per posseir· se a 
!li lUateixa. l en aquest cicle, governi qui 
goverui la terra catalana, I s conquestes 
les farà el socialisme amb l'aventatge qlle 
cada una d'aquestes conquestes serà defi
nitiva i indestructible. 

Que no quedi eutre nosaltres o entre cap 
de nosaltres la creença o la il'lusió que la 
,Unió Socialista òe Catalunya. és un s c
tor, una modolitat deluociollalisrne català. 
La ,Unió Socialistl\ de Catalunya' és, i no 
o8pira 1\ éss / alt/'o cosa, que la fracció CR 

talana del socialisme universal. La c U1lió 
SocialiBta de Catalunya. és el fruit legHim 
d'aquesta terru i aspira a florir en el jardi 
multiculor dE: la ,Internacional S00ialista •. 
l entenem llOS bé: una cosa és la mauifes 
tució espontàlJia i natnml de la nostra per
sonAlilat col' lectiva i l'expressió fra Dca i 
co/dial de la nostra solidaritat amb In llOS

tra falUJlia racial i ètnica, i Ulla altra cosa 
el nacionalisme com a doctrilla, com a 
programa i, més principalment, com a ins
pirador dels seotiments dels pobles. FillS 
allà on el naciollalisme es ma-nifesta lIibe · 
ral i puclfic - del que potser llO hi ha cap 
ultre exemple que el dels pobles escallòi
naus i Dinamarca-la seva pròpia coudi 
ció de reservo, òe dipòsit, de conservació, 
el fil refractari i resistent a la penetració 
de l'ànima incessant Per això ens ofendrà 
/lquell que en8 digui nacionalistes catalans. 
No. Nosaltres llO som llacioualistes. Som 
catalans, i per tant !locialistes catalall'3; 
com a cutalalls, socialistes, i com a socia
listes, catalans. 

Fixada així la nostra posició ideal, convé 
fixar la \iniu de la nostra acció ell forma 
que uo dOlli lloc a dubtes de cap me!la. 
El llostre credo, universalment difós i co 
negut, CIlS obre per si mateix 111 rula que 
havem de seguir. La nostra acció pot de
finir se senzillament en aquests terI]] s: En 
les lluites que es plantegin entre el treball 
i el capital, el nostre lloc és, invariable· 
ment, al costat dels treballadors. En les 
lluites el.ltl'e treballadors, si bem de pen
dre partit, el nostre deure és aj udar els que 
vagin un pas més enllà en l'ordre de les 
reivindicacioos proletàries. 

Però en la nostra terra -que és el lloc 
on necessàriament bem d'actuar-convé 

'proclamar en aquest mateix acte de bap
tisme que ingressem ell l'ordre civil per 
excel'lència i que res absolutament podrà 
fer-nos perdre el compàs entre els prillci 
pis i l'acció amb el fi que aquesta sigui per 
la seva bondat i rectitud la garantia i la 
penyora de la bondat dels principis. Som 
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dels que creiem fermament que l'acció i 
els prillci pis, en lDatèria de renovoció so· 
cial, es confonen i es completen. Podrà el 
temperament divers dels homes desvirtuar 
l'eficà.cia dels principis salvadors, però 
quan aquests principis descabdellen llura 
virtuts operatives, l'acció se santifica per 
la pregona inspiració que la mou i la guia. 

Dedarar que som bornes d'acció no vol 
dir que rendim cap culte a la violència . No 
velem, naturalment, infondre entre els 
treballadors un esperit de beatifica passi
vitat ni una resiglluda propiciació al sllcri
fici i al martiri; però hem d 'aconseguir que 
tinguin sentits per a compendre que la 
v ritable revolució social ~s obra de ger
minació i que aquesta germinació serà 
sempre malaurada per tota obra de vio
lència. Es més: hem de proclamar una ve 
ritat elemental, que és lo de que Ja pri
meru fiualitat de la revolució social, és 
l'extermini de la vinlència i l'imperi paci
fic del dret i de la raÓ natural. La violèn· 
cia és incompatible amb tota sana doc
trina d'amor als homes, la qual s'empara i 
triomfa per la força que li adjudica la 
cohesió de la massa que lIealment La de 
seguir. la, 

L'elaboració de principis amb el més alt 
.sentit de la vida humana; la recerca de to· 
tes les llums de la intel ' ligència per fer-les 
col'laboradores de la nostra magna em
presa; la illtcryenció decidi~a i g;ellerosa 
en aquelles accions que pugum tena trans
candència Bocial, i la iniciació o participa
ció eu tota obra de cultura i d'edificació 
socials, preparant o precipitaut l'adveni
ment d'una humanitat més justa i més 
perfecta. Veu's aqui un ~rograll?a .d'acció 
immediata per a la «UOlÓ Soc18l1sta de 
Catalunya». Veu's aqui una orientació. 
Veu 's aquí una taBca a acomplir. 

L'experiència, la vida mateixa, ens anirà 
ensenyant el cami. Ens cal penetració, 
òuctilitat clarividèucia. Si la tenim-com 
que de I~s nostres co~ viccions no hem de 
dubtar-ne-podem aixecar un monument 
que per la seva siguifica~ió,. per ~a ~eva 
dinàmica i per Ja seva vltahtat SigUI la 
més alta esperança i la més bella réalitat 
que s'ofereixi a la Catalunya present i fu
tura. 

Barcelona, 8 de jdiol de 1923. 

ó 

Icària Nacionalista 
Poble No. 

L'organització 

Una onada de sinceritat envaeix avni el 
camp nacionalista. Es la força de la joven
t ut catalana que puja , la que l'ha pro
duïda . Aquesta volta no han estat els f'le
ments directors els que ban assenyalat la 
~uta a .segu.ir al poble. Ha estat aquest po
,)Ie qUi ha lmposllt les noves directrius del 
nacionalisme català. La poixança del sen
timent. separatista ell la novella generació 
ha obligat a un gros sector del Ilacionalis 
me contemporitzador a separar se del ideari 
i dels procediments de la Lliga, i a ft'r de
claracions de .franc nacionalisme radical 
anti illtervencionista i separatista i a posur 
per sobre de tota couvenció, acord o cou
veniència, Ja voluntat suprema del poble 
català. 

L'antic nucli reduït de p~ trjotes ablle
gata, que durant el domini abas egador de 
la Lliga mantingué viva la protpsta dels 
catalans i no cessà de predicar les sol ucions 
radicals dins elllacionulislUe r enaix IIt amb 
una austeritat i una bonradesa exemplars, 
preparà aquest esclat popular joveuí vol, 
que ha portat elll{)stre moviment nacional 
vers el camí clar de les franques convic· 
cions serenes amb sol1lcions unilaterals 
simples, justes i enfortidores. 

C&l però r¡ue la jov ntllt nacionalista ra · 
dical, propulsora d 'uua solució del plet 
català netament separutista prepari la seva 
actuació d'acord amb el eeu ideari. 

La solució autonòmica demanava una 
o~gau.ització de cara a Espanya i al cos lat 
d un 10tens desvetllament de la personali· 
tat catalana, una propaganda vers la com . 
penetració dels doa esperits català i espa· 
nyol per a Buperar la tasca bumanal de 
pobles lliurement units . 

La solució separatista demana Bolament 
una intensa renllcionalització arreu de Ca
talunya, una forta intervenció en les nos
tres corporacions fins arribar a fer· les cecs 
!nstru.ments dels nostres propòsits i una 
lOtel'lIgent propaganda internacional. 

L'organització en aquest cas ha d'ésser 
de cara a la lDuntanya catalana i per da
munt de les nostres muntanyes avui pro
fanades per gent estranya, de cara als al. 
tres pobles oprimits pel mateix tirà i do 
cara als pobles lliures i civilitzats del móo. 
. Cal. també qu.e la joventut separatista 

tlOgm ben clara 1 ben neta Ja convicció que 
el sentiment separatista pot propagar-se 
efic~çment per mitjà d'una bOlla organit
zacIó electoral de cara al poble i no de cara 
als càrrecs, però que la solució separatista 
no pot encalçar-se seDse ulla organització 
de força que l'imposi. 

Als que dient se separatistes, ridiculitzen 
els trabucaires, cal que el jovent els l'l'cordi 
que a l'~squena de l'autonomia hi hagué 
Ull partit que guanyà posicions, influèllcies 
i prestigis per als seus homes i que avui 
el jovent patriota no està disposat a que el 
ca~ es repeteixi a l'esquena del separa
tisme. 

- Cal que el jovent sense impaciències ni 
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improvitzacions, ni cops de sang prema
turs faci compendre al poble que de sepa
ratista pot dir·se'n tothom, però que no· 
més s'és separatista d'una sola faisó . Pre
parant-se amb seny i gosadia per a imposar 
quan el moment arribi el nostre ideal i 
portar lo al triomf cOlltra els enemics de 
fora i de dintre. 

'l'ots aquells qui rebutgin aquesta orga· 
nització i no vulguin col' laborar-hi, 110 són 
més que separatistes de laboratori o de 
sala d'experiències. 

OENTRE OAl'ALA 
lI.wana 

Havana, 23 juliol de 1923 

Sr. Frallcesc Macié.-BoJ'ges Blanques 

(Lleida) 

Dilecte compatrici: Novament, complint 
la comanda que'lls ha fet la Junta Direc· 
tiva, us adrecem la present lletra per a 
expressar-vos el nostre immells entusiasme 
pel vostre discurs al Congrés d'Espanya, 
plautejHnt el plet de Catalunya en l'úoic 
terreny possible: el de la completa llibertat 
i indepeDdència de nostra terra. 

Pluu·nos, òoncs, ter arribar una vegada 
més, la sincera, la Ileal ümistat d'aquest 
<'eutre i df'ls seus components, a V(lS, ex
cels patrici, que amb tota mella de perills 
porteu li cap la tasca de redimir a Cata
lunya. 

Visqueu molts anys pel bé de la nostra 
Pàtria. 

Vostres molt afectuosament, El Presi
dent, El Secretat·i. 

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. 
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Aquells dies que vindran ... 
Salut, companys: Des del cim de la mun· 

tanya imposanta i majestuosa, llenço la 
meva veu, que vorejarà les torrentadf's i 
't's cingleres afroses, i es sublimificarà en 
la plenitud de la pineda sanitosa i en la 
terra fecunda i robusta, i arribarà a vosal
tres-eis de ciutat-feta llum i carn de Ca
talunya ... 

Jo, jo, de prop la veig la nostra Pà.tria, 
la nostra; el seu cos pur i veritable el veig 
rf'splandir i esclatar, cada moment i cada 

dia, com una assegurança de llibertat i de 
benaurança, i frueixo la sentor de la seva 
alenada enfortidora, i la serenor de la 
seva mirada, dolça i esperançadora; jo, jo 
la veig la nostra Pàtria, la nostra; des del 
cim de la muntanya imposanta i majes
tuosa, abasto el seu cel, el més blau i el 
més pregon, que enlaira millor l'esperit i 
fa dalir millor el cor; jo, jo la veig i la 
sento Ja nostra Pàtria, la nostra; en 111 veu 
cla~a i reposada de la ~eva gent, dels seus 

fills predilectes de la serra i del camp, que 
saben tots els recons i els seus misteris més 
inefables, l'he sentit... i ai Ique l'he sentit 
pla bé la veu clara i reposada; la dolçor de 
la paraula bondadosa es canviava ben tost 
amb l'aepror del plany i de la ira, vers 
qui? .. 

La raó i l'instint s'unien per a senyalar 
al culpable, i no s'enganyaven, no; i parei
xia llavors brillar tota cosa al ressó de la 
paraula justiciera, i en l'esbarriament per
fidiós de la mirada, i cruixien els nirvis i 
es tancaven els punys en un impuls ferès· 
tec de venjança; jo, jo l'he vist la nostra 
Pàtria, la nostra tal com és i està imagi
nada: forta ... i esclava, bella ... i esclava, 
rica ... i esclava. Esclava? ... l doncs? ... que 
110 bo recita sempre l'aigua que purifica i 
alimenta les nostres encontrades dels rius 
i les fonts, sang de la Pàtria?... Que no ho 
recita sempre l'aura joganera a cau d'ore
lla als arbres i les plantes, tot pentinant
los hi la cabellera lluminosa? ... Que no ho 
recita ¡<empre la nostra mar, ara pobra i 
trista, que enyora temps i delicies passa
des?... Però que no ho saben els seus fills, 
els abnegats de la ciutat i ele braus de la 
serra i del camp? ... 

Aixequeu el cor, catalans tots, i refer
meu la vostra. consciència, que un toc de 
ressurrecció laa vibrat en els aires, i m'ha 
6emblat veure glatir les muntanyes i les 
valls ... Aixequeu-lo el cor, (!atalans de ciu
tat, i refermeu, si és necessari, la conscièn-

cia; la nostra, la òels catalans de la serra, 
ja ha sobreeixit ... Aquells dies que vindran 
han repercutit ja en el si maternal de la 
nostra terra, i tota ella s'ha extremit; el seu 
extremi ment i aquella visió magna hau 
desfilat pels meus ulls ... La puresa d'llll 
dia mutinal m'il 'luminà la pensa i em feu 
afinar la vista; un entrellaçament je núvolEl 
sostenia. uua bandera imweus:l que s'exte 
nia i es fregliva amorosívola en els cimaJs 
de les muntanyes més altes que'm rodf'ja
ven; els seus dobles colors, vermells i grocs, 
relluïen encegadors, i a la seva claror 
enardidora veia els batallons de Catalunya 
eu marxa: passaven envalentonats, lli passa 
decidida, Jes cares airoses, traspuaven tota 

la fe i entusiasme de la gent heroica; al 
seu costat, les dones abrandades, es per
dien en aquella flamarllda humana; la seva 
faç formosa i agradívola s'emmirallava amb 
la seva ànima gran i virtuosa. Leslluissors 
de la bllndera sagrada es marcaven voleia
disses en l'apretada multitud ... que's fon
gué enllà de la serra ... Després es renovà 
la visió, i aparegué l'ardència de la IInita: 
una espessa fumerlJda s'üixecava de cada 
flanc dels monts altívols, com si una in
tensa foguera arrasés aquells abims i altu
res de pellyascals; un espetec eixordador 

feia brunzir la terra i els aires; al redós de 
unes ensenyt-s flamejants i enlairades eS 
dibuixava la figuru d'UllS homes furients i 
polsosos que avençaven esperitats, l'arma 
als punys com Ulla palla, saltant tota mena 

d'obstacles qlle semblaven empetitir·se ells 
lDateixos, per facilitar el pas d'aquells ge· 
gants de l'ideal. .. la seva vista espurneja 
en els replecs de la bandera que seguien ... 
A voltes, de tant en tant, algun d'ellE! pa" 
rava en sec darrera de l'arremolinada, j 

doblegant les cames queia pausadament 
boca-terrosa, rebent en ulla abraçada su
prema el contacte amorós de la terra mare, 
que s'apressurava a engolir la sung fe
cunda ... o queia com Ull llamp de cara al 

cel, cama acI cama allà, dessobre d'un pe' 
druscall i amb els braços extesos atenyent 
l'eternitat gloriosa d'una Patria, que ha re
dimit i dignificat... La mort rail... La vida 
és lo que'ls importava... i conticuave\l 
avençaut els altres en una obsessió de foll, 

netejant cada barrancada i cada «barraca» 
dels enemics immunds, que fugien avergo
nyits, i si més no covards, com no podia 
ésser altra cosa empenyuts pel poble que 
s'havia alçat en defensa del dret i de la 
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justícia ... I es perdé poc després la. magna. 
visió, que s'anà fonent enllà de les serres.: 
i de la meva imaginació. 

Oh fantàstica realitat d'ay.uells dies que 
vindranl ... Des del cim de la. muntanya 
imposanta i majestuosa, en la front de la 
Pàtria, jo l'he llegida la predicció de la 
victòria .. . Aixequem el cor, catalans tots, 
que un toc de ressurrecció ha vibrat en els 
aires... Estigoem preparats per • aquells 
dies que vindran' ... i per aquells altres de 
glòria j d'esplendor per Catalunya ... 

Seu d'Urgell 

Liautenr.nt-Colonel EMILI MA VER 

LA GUERRE D' HIER 
DE 

L'ARMÉE DE DEMAIN 
PRIX: 6 francs 

Librairie GARNIER FRÉRES 

6, Rue cies Saints-Frères, 6 : -: PARIS 

COMENTARIS 

Oblits imperdonables 

Quan bOlli parla de nacionalisme es
devé, a voltes, per una creença. d'excessiva 
pròpia. suficiència que es llença en oblit les 
lliçons de doctrina. Dacionalista continguda 
en les pàgines dels predecessors. Suara 
mateix, volem parlar·ne no com un alliço
nament sinó pel contingut ideològic que 
se'n desprèn, hom ha commemorat el eieè 
aniversari de la mort d'En Prat de la Ribn, 
rivalitzant els seguidors i els més o menys 
empeltats encara de llur concepció nacio
nalista en retre-Ii el merescut elogi per la 
tasca feta.. 

Nosaltres, pot ésser per circumstàncies 
diverses, mai hem combregat amb la fina
litat única que es desprenia d'aquest lla· 
cioualisOle subjecte a l'idea preconcebuda 
de la intangibilitat espanyola. 

T01a la vida hem pensat que els cossos 

vius no deuen romandre cohibits ni per 
Jes teuries pactistes ni per conceptes de 
dominació bàsicament imperialista. Hem 
cregut que el mateix que de la solidaritat 
nacional en neixien afers que la mateixa 
comunitat arranjava, ers igual respecte a 
les nacions, individualitats col 'lectives, mes 
que aquestes devien servar tot hora l'ex
pressió complet~ del seu viure al seu franc 

albir. 
No volem regatejar els mèrits indubta

bles de l'home ni malparlar de les rellis
cades del ideòleg i del polític. Mes creiem 
que, tan mateix, val la pena de no regate
jar-los a homes que, com el doctor Martí 
i JulilÍ, adoptaren sempre una actitud en· 
cara avui plenament satisfactòria als nos
tres ulls avesats a conceptes grinxolats i a 
una modalitat patriòtica que, si és contí· 
nua, enS portarà la llibertat nacional, inde

fectiblement. 
Diem tot això quan encara portem l'em

premta en el pensament dels paragrafs es
merçats en una editorial de La Publicitat, 
on hom comentava l'alçada nacionalista 
d'Eo Prat de la Riba, on després de l'elogi 
de l'obra catalallitzadora, es parlava del 
ideòleg que emprà un lèxic més proper al 
que ara empraria un ver nacionalista. l 
ben cert que en aquestes paraules estan 
incloses una relliscada digna de rectificar· 
se, al menys per part nQ.8tra. 

Eucara a vui vibren en nostres orelles els 
conceptes emesos pel que fou president 
de la «Unió Catalanista». Apf1rt del caire 
humaníssim de l'home que sentia la mi
sèria social com cosa real, no al través 
d'una doctrina més o menys falli ble, sinó 
com cosa que tot poble que desitgi digni
ficar la seva vida deu atendre com cosa 
peremptòria, Que, com diria En Campa
lans, era un socialista humà, anecdòtic, 
plenament saturat de les dues úniques ve 
ritats actuals i eternes, l'home i el poble, 
l'individu i la nació. 

Mes ara solament volem parlar del seu 
nacionalisme, sense fer la relació del seu 
caire referent a la vida orgànica de la Ca
talunya que ell desitjava, cosa gairebé di· 
fícil, car els dos conceptes van estretament 

enllaçats. 
Quatre retalls als seus articles més res

sortints bastarien per a terminar el nostre 
article, que seria. la millor cosa per nosal
tres feta al pretendre comentar les seves pa
raules. Si hi afegim quelcom, perdoneu-nos . 

Cal rellegir el pròleg que acompanya el 
recull dels seus articles, per a distingir 
¡'home tot d'Ulla peça. Cal veure com troba 
el federalisme un vestit enxiquit per . les 
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sapades espatlles del poble català. L'home 
llavors esdevé en gegant que si bé no ha 
deixat una obra definitiva, ha escampat les 
flors encara avui no marcides d'un ple coo
cepte de ço que és UlJa nacionalitat. 

Ara que ens diuen eriçons del «tot o 
res' ens reconforta el llegir que vint-i
quatre anys enrera es doia «L'oportunisme 
i la transigència no compleixen el fi de fer 
renéixer la nacionalitat catalana, i porten 
a Catalunya cap a dates com la de 1714.» 
.Les nacionalitats que tenen llurs elements 
anormals i la personalitat nacional plena 
d'imperfeccions i d'exotismes, porten una 
vida migrada, realitzen funcions socitüS de 
mala qualitat i caminen a llur degene
ració.' 

Això es deia vint · i-quatre anys enrera, 
mireu si és anacrònic. Avui, salvant les pa
raules que una temor semblava no perme
tre dir, cabrien del tot en l'ideari de qual
sevol de nosaltres. 

L'actual separaci6 que ens ompla de 
goig quan diem espanyols i catalans, hom 
la deia l'any 1901 i no n'emprava d'altre 
per a destriar el nostre poble del poble es
panyoL L'estat per ell sols és un fet jurídic' 
una reunió accidental de pobles ajuntats 
voluntàriament o sotmesos al govern d'un 
dret creat per la força . 

l aixi, seguidament, a mida que us apro
peu als temps presents s'aclareixen les pa
raules, arribeu a treure'n una tesi general 
de doctrina nacionalista viva . Destria les 
històries peninsulars en catalana i espa· 
nyola; dl'lmana als obrers que sie)) un dels 
elements del nacionalisme català; als ger· 
mans de València els diu: «Vosaltres direu 
si ens tornarem a trobar». 

Sense idea preconcebuda hem espigolat 
aquests quatre mots li l'etzar, pel què en 
l'hora que fent una justa remembrança a 
la memòria d'un gran català, per uu oblit 
imperdonable hom diu que fou l'únic qui 
emprà un lèxic avui encara acceptable i al 
costat d'aquestes paraules aixequem Ics Jel 
doctor Martí i JulilÍ, vives i actuals. 

REDACCIQ I ADMINISTRACIQ: 

Sant Honorat, 7, pral. 



Silenci! 
Als escamots 

Voldria amb mes traces incrustrar·vos al 
cervell aquest mot, i no sé pas còm. 

Deia Santa Teresa de Jesus que sovint 
s'huvia tingut de penedir d'haver parlat 
massa, mes lI'oi bavia selJtit tul greu per 
culpa d'haver callat. 

Ton secret lliugú te'l guardarà, com qui 
no'l sap. 

Secret de dos és perillós, secret de treS 
ja no val res. 

Penseu·bi sempre, no'n parleu mai, Jeia 

parlant, de la cobejada revolució francesa 

En Gambettl.\, i fins que el poble el sapigué 
entendre, no pogué sortir triomfallt amb 
sos anhels. 

Cal tenir l'esguard enfront, que l'enemic 
no dorm, perl{uè qui juga no dorm, i aqui 
es juguen pel cap més baix 10,000 milions, 

que és lo que Cataluuya 8113 ui val, si es 
calculen al 5 per cent 80S rèdits nets de lo 
qua'lI treuen. 

Ja podeu suposar que nu mancaran mal· 
parits que's confondran amb vosaltres per a 
trair-vos. 

Dies enrera rebi la nova d'un amic que 
em feia saber que s'havia enrolat a l'es
canJot. 

Li he respost am6 blement dient-li que 
s'ho calli, que sols ell i els seus tenell d'és· 
ser·ne sabedors. 

Qui vulgui ésser-hi perquè hi són els 

altres, també se'n fugiria perquè els altres 
se'n fugissin, \ lo que CilI és gent que hi 
siguiu per ~·IIs, i quall els demés se'n fu

gissin ells hi romanguin ferms. 

Ja !'om tants, ja hi és fulano, tal altre 
també hi é8, diu que ja bem adquirit tal 

cos~, que se'u organitza tal altra, etc., etc., 

són noves que no donen més força al con· 
junt, ans l'afebleixen, enrobusteixen als 
traidors i vos portaran a l'ombra que no 
vos bo pensareu pas. 

l la lIàl!tima és que rebin justos per pe
cadors, que ela boca-molls sobreixeu d'eu
tusiasme i de l'abundància del cor en parla 
la boca, i per la boca mor el peix, i les 
causes. 

LA TRALLA 
~B t ma na r i de pro pa g a n d a nac:ona:lsta 

, 

ESTAT CATAL! 
P ubllcati ó d'oruanització nacioo alist a 

Catalans! 
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'l'u, bon amic i ferm company, no ets el 

predicador. No els hi vulguis pendre la 
feina. No els vulguis ajudar que'ls eutre

bancaries sense voler. 
Ells saben lo que ban de dir, fins on ho 

podell dir, com i quall, on i 1\ qui. 

I tot i aixi, soviut se la juguen. 
Aqui convé cridar com els lidiadors a 

l'bora del ,tête a têtc-: ¡Fuem genü'! 
Deixeu que l'amor patri desvetlli als pa

tricis, no tots d'una siol'> seguidament. 
'també les floTs i els fruits IIO'S deseu

rotllen a parells, tots a l'bofa, sinó succee· 

sivamE'nt. 
Deixeu que el germà de Pàtria illgressi 

per ésser a l'escamot, tal com va coieJlt III 

fruita madura de l'arbre pollent. 
Res li faTà més bOlla impres!'ió (j\1(> f2ClI 

tir-se I1companyat del silenci i l'acció. 
Res li douarà millor ideu de lli proxill1i· 

tat de l'èxit, que l'exercici variat d'acteS 
preliminars, i aquell mot d'ordre d:liltllci!' 

que l'agafarem viva. 
Per als manefles, els gAsetiller9, els co

rreus·espa rdenya, etc., no hi hall Jloticiee. 
Les úniques que corren són les ordres 

circulars que neixen a flor'de llavi pel' li 

morir soterrades al COI' com Ulla !'uggeft ió 
hipnòtica, imperiosa, intransferible, qlle Tli 
a pares ui a mullers els hi cal arribar. Que 

el pit les acotxi a l'ordre de ,Silellcil •. 

Imp. LA CAMPANA I t'ESQUELLA, Olm, 8. - B.,c(' I,,", 

Ja han sortit les fulles del 

CATECISME D EL JOVE PATRIOTA 
Propagueu-les per tot arreu 

Es venen: 

Unió Catalanista: Canuda, 14, pral. F. D. Nacionalista: Sant Honorat, 7, pral: 
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