
RDACCIÓ i ADMINISTRACIÓ:
CENTRE CMTLA

s Castelló d'Empúries

I1EUS DE SUBSCRIPCIÓ:
Cate11ó, V75 ples. trimestre

- Fora, 20(1 Id.

Número iolt, 15 cèntimi




V,

Setmanari del "Centre Catalã" de Castelló d'Empúries

Defensor de les idealitats d'Estat Cata/à

ANY!




CASTELLÓ D'EMPÚRIES, 27 DE JUNY DE 1931




NÚM. 5

mom-u-l--LI-I-.1J1_rUU-1 - JYL - - J sruiiírii 1JT1JflIT1LI1ÇUJ1U1L%U1J1IJT1f LfU1Ul1YLfr1ITITI_flUJ 5UTS_

Ais tdtdlnns de les comnrue ironiiies!

E18 lIornas d'ESTAT CATALÁ que reidim a les comarques que integren la nomenada cproviricia de
Girona, no hem pas coin-as indiferents davant les innumerables gestiona que s'han portat a termo de de fa
una colla de dies par a formar aquella candidatura que ha de merèizer 1'equiecêneia dele catalan per a ésser
votada el prõxim dia 28 i amb olla elegir aquella que en les hietôriques Corte Constituents de l'Estat Espanyol
(al qual estem encara iligats), han de representar la nostra terra i defenear ele ideals immortals de Catalunyo.

Ela homes d'ESTAT CATALÃ bem oregut un moment que, en la formació de la candidatura que ha
de merixor el vot de tots eis bons catalana s'haurien tingut en compte aquellas essenciaIs circumstàneies que
reclama l'inter's suprem de la P1tria precisament en moments com aquesta en ela que, per obra del notre
venerable capdill Franoesc Maeià, viu eis dies histOries en que es perfila la saya Ilibertat.

Dissortadament cap de les candidatures que van a la imita a lea comarques d'aquesta provincia' pot
merixoi' la confiança d'ESTAT CATALÁ. Per a formar aquestes eandidatures, no mós s'ha tingut en compte
aplegar pb"tits atrotinata; aglutinar forces fins lea mês desacreditades i tot per a sumar vots a base de proce
dirn?T?tR fl,, )fljj ¡T1S hriurien d'haver toryat. Ni &lia irgut en compte que ara, per ais ctaliis, per a apia
gai' vote hi ha l'aglutinent eupi'ern de Uataiunya.




ESTAT CATALÁ banns volgut que en ia formació de la candidatura privilegiada per a aseolir el
ttiomf, s'haguós emmarcat en el seu sí, homes d'una estructura moral i d'una envergadura espiritual tant
farms que al costat del sou republicanismo, hi ligurés per damunt, l'ideal suprem de Catalunya Patria que
& I'ideal d'ESTAT CATALÃ., sense distincions de cap mena; homes en fi, que senten en la rojor calenta de
la sova sang 1'insia de la Ilibertat nacional.

Manquen homes teta a la lluita, a I'adversitat, al catalanisme. No n'hi ha proa de dir-se, ara precisa
ment, soldat de la patria catalana. Es preels buscar homes feta a l'escola ardua i cruenta d'ESTAT CATALÃ..
I aix.ô, catalana, no ho trobareu en cap de log candidaturas fina avui proclamades.

Per totes aquestes raons; i pr totes aquellos que us direm a través de la nostra premsa i de la nostra
propaganda oral i escrita, i sobretot per les raons que us dictara a tots la consciencia, ESTAT CATALA ea
decideix acudir a la lluita smb dos noms prestigiosos qual voluntat i formesa no és neceasari proclamar.

Eis nostres candidata, són:

dosep Bordas de Ia Cuesta

Alcalde de Castelló d'Empúries
Processat i condemnat per la gesta de Prats de Molló.-Perseguit i exiliat per la Dictadura.

Primer President del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, de Barcelona.

daume Compte I Canelles

Condemnat en el procés de Garraf.

CATALANS: Per Dignitat, per Catalunya lliure i per la República Catalana, votou aquesta candidatura:

Estat Catalã Banyoles, Josep Esparcli i d'Ameller.-Estat Catalâ Girona, Damià Escuder Rigau.-'
Estat Cataià Castelló, Josep Farrera i Viader.-Estat Catalt Calella, Josep Moragues.-Estat Catalã Figueres,
Joan Carreres Salleres.-Estat Català de Barcelona, Josep Marlés.-Vilamaoolum,Josep Pages.

Vica
Çataluniva

ilimurei.l.




I DARRERA HORA

Catalaris

A darrera hora i quan ja teniem

l'original del número compost, hem
rebut noves del Govern de Catalu

nya i hem acordat retirar la candi
datura, perà com que volem que
tothom s'assabenti de les nostres in
tencions, ilencem el número tal com
esta.

Desprs de l'intent d'assassinat
del nostre company Jaume Compte
a Olot, el nostre company Esparch
dAmet11er ha tingut una ¡larga con
versa amb el venerable President de
Catalunya el qual ha estat assaben
tat ai-rib tota flclelitat deis fets esde

vinguta a l'infausta població d'Olot.
L'Avi Macia sap, com nosaltres

mateixos, que eis que a la «provin
cia» de Girona se serveixen del
moment sentimental per fer-se ele

gir no s6n res més que uns falsos i
uns politics maquiavMics.

Tambo sap que a la «provincia)
de Cirona quan en un míting d'es
querres es diu: VOLEM LA LU
BERTAT DE CATALUNYA, n'hi
ha prou per ésser assassinat.

El nostre propsit ja ha arribat
a cap.

Hem demostrat que eis senyors
Puig d'Asprer, Santaló. Quintana i
altres subjectes d'aquesta mena, es
valen del nom de Catalunya per
conveniències personals. Quan el
nom sagrat de la nostra terra eis hi
fa tronto]lar les seves combinaciona

polítiques, la vista eis hi ve tèrbola
i esdevenen assassins.

Hem promés retirar la candida
tura d'Estat Català i per disciplina
envers ell. No ho fern per temença,
o sino, ja ho demostrarem ben aviat.

El Sr. Puig Pujades té una lletra
de Quintana que lou escrita durani
la dictadura en la qual diu que es
retira de la política perquè vea que
no serveix.

De catalanista no -n té res, no
el sent. Es un home duna pavareia
insuportable.














PLANA 2

Puig d'Asprer durant la dictadu
ra fou Secretan de Martínez Anido.
Fou foragitat de Lleida per... i n'hi
-ha proa dient que és Lerrouxista.

Hipócritos!

Es indignant la situació

en que s'ha coHocat el

pcri)dic Empordd Federal. I

vós Puig Pujades, que en

sou director efectiu, des

prés dhaver fct aquelles
nianifestacions, referent ais

fets d'OIot, a Daniel López
d'Estat Catalt, consentiu

que una figura humana

que porta pci' noni Porteli

i que no és res Inés que un

plagiador pedant, un pseu

do-periodista desaquilibrat
i una criatura oclisible,

consentiu que signi certs

articles al vostre periôdic.
Vós Puig Pujades i eis

vostres candidats-hem dit

vostres-que lieu let fins

ara bandera deis exiliats i

eis presos per Catalunya
durant la dictadura. Vós i

eis vostres, perfectes brè

toTs, que durant la dicta

dura lieu portat una vida

sospitosa, ara Leu mofa del

nostre ¡Macia i us arrepeu
a ell amb tot el cinisme

per triomfar. Ah! gent ma

quiaèlica ho Ierieu tot, tot

per la punyatera acta. Perb

acabem, us emgim que feu

callar aquesta criatura im

fecte i coinpreu-li un cavail

per a que es faci de la

Guardia Cfvica.

JAUME COMPTE ¡ JOSEP FARRERÓ

No podem votar Santaló eis que
sabem que a la Rotonda esposava al
costat d'Urzamwzo per a discutir i
vexar a Bordas de la Cuesta, a Ma
cià i altres homes d'Estat Català.

No podem votar eis qui com

Quintana de León parlen l'espanyol
a casa seva.

odis.




TRA11UNTANA

nm les seves ilibertats i se li reco
negui la seva capacitat per a pactar,
per a acceptar eis pactes que ii
semblin aventatjosos i rcbutjar eis
pactes que li seniblin adversos.

I anib aquesta bandera no podem
perdre.

Eis homes que portem a la imita
son gent de idealitats sagrades. Ho
mes que han sofert el dolor que re
dimeix; homes que han viscut per
Catalunya i per la República el pre
sin, l'exili, la fam del cos i de I'es
pent.

CATALANS, ESTAT CATALÃ
us crida a la lluita. A una huila en
la qual solament podem guanyar;
sense viohi'ncies de guerra, sola meiit
amb l'afany de victoria que ha de
dur al parlament eis homes que no
transigiran per res.




Per ia República catalana. PER
LA REPUBLICA CATALANA, no
més que per la REPUBLICA CA
TALANA!

VOTEU LA NOSTRA CANDI
DATURA.

SIST 1 M-hI

11 la IIuta, catalansl

Bella és la teva iniciativa, amio Mar
1é8! Tu ho lias dit: Cal reivindicar el nom
d'queII que fou company nostre en elo
moments de més penh. Cal honorar dig
nament la memória d'aqueli otdat abne
gat de Catalunya que la mort s'emporta
en pie exili. Cal complir la promesa fete
devant el cos inert del malaguanyat amia
i que no podem oblidar. Cal reclamar a
la hospitalaria B(lgica, que jo nomena
ria aegona Pitria dela oat&lan les despu
lles de Franoeo Català i portar-les a Ca
talunya, fita de tots eis somnis que nia
ren en el cerveli i el cor d'aqueli bon ca
taut i dois gests, esforços i lluites que en
la vida realitzut.

Cal reintegrar-lo a Catalunya, sí; te
nir-lo ben aprop, porqué de la seva tom
ba matorialment gelada, pero bullint de
l'esperit nacionalista que sempre l'inun
dà, en sorgeixi i'esoaif que sigui l'estí
mui de tots eis catalans en la iluita que
més tard o més aviat haurem d'empendre
per a conseguir la plena ilibertat de la
nostra terra.

Bella és la tova iniciativa, amia
Marlés!

Un nitro bon company, un altre boa
catait ens costà el pas per les torres d'exi
li: Martí Vilanova, l'home de cor d'in
fant i gest de gegant. Sons dubte un dele
meilora hornos d'aociO amb que ha comp
tat 'Estat Catala.

Per ell, la ciutat de Figueroa, genero
sa i reconeguda envere eis seus filia que
l'hari sabuda dignificar, ha obert un hoc
on puguin reposar eternament i en ia pau
deis camps empordanesos les seres no
bles y gloriosos cendres.

Por la vídua i el fillet del que fou
nostre company, el poble de Catalunya
sabe unir-se en bloc par a ofarir-los
l'ajut que havia d'all6ugerir hiur desgra
cia i llur tristesa per la pèrdua de h'epÓs
aiwant i del pare carinyós.

I confessem-nos quo lo que es teu, per
molt que sigués, tou ban poca cosa enca
ra, tractant-se de Martí Vilanova.




Avui g amb el cor pie d'emoció i la
má tremolosa que ens adherim a l'inicia
tiva exposada la setmana passada i en
aquestes mateixes columnes pal company
Joep Marlés i hlencem la crida ah pobie
de Catalunya, que tant bó sabé honorar
la memôiia de MartíVilanova, per recor
dar-Ii que tenini encara un deure inelu
dible a complir. Que el cementiri de
Bruxelles, on, després de ter arribar al
govern belga l'agraiment de Catalunya
per l'hoapitalitat concedida ais seus fills
en moments que mai mós oblidarem, re
cuilí les despulles del malaguanyat Fran
ceso Catalã i es constitueixi en escolta
de les mateixes durant el llarg trajecto
que les separa del floe que eis hi pertany.

Avi Macià, germà Gassol: Sois des
prós de complort aquest doure, podrà
comptar-so Catalunya entre eis pobles
que saben reconéixer eis serveis rebuts
dele seus fills predilectas.

Ai poble de Catalunya, pobres que
som d'iniciativos, només sabríem recor
dar-li el que leu por honorar la memó
ria de Martí Vilanova i recomensr-Ii posi
el mateix interès i la mateixa voluntat,
per honorar la memôria de Franceso
Catalã.




EMILI GIBERT

Eis homes d'Estat Cata/à en la cam-
panga que aium reallizant en pro de ia
nostra candidatura ens havem let càrrec
deis procedirnents que utilitzen eis nostres
adversaris de dreta ¿ d'esquerra. (?)

No podem votar Puig d'Asprer A Ribes, per exemple, bem trobat eis
perquè és un adicte del Lerrouxisme funestos cacies de la Dictadura com Bar
que vol dir espangolisine consagrat i celó, (a) Peiut, avui processat, ai costat-

deis candidats que es diuca cfesquerra.




Per fi un clam de liberta arbors de cap a
cap les nostres comarques. El manifest que
en aquesta mateixa edició publiquem presea
tant ais nostres candidats que han do triorn
far diumenge 'vinent, ha pioduit enorme sen
saciú entre republicans nacionalistes de dra
ta i esquerra. Saldem nosaltres que ESTAT
CATAL té addictes nombrosissims arreu do
Catalunya. El que no sabíern és que en tin
guéssirn tanta.

El nostre manifest, homes d'ESTAT CA
TALA, fon liegit davant de Francesc Maclà,
a Girona, diuznenge passat mentre es cele
brava la recepció oficial en motiu de la sova
visita a aquella ciutat. La lectura del nostx-e
manifest causa la major joia ais nostres
amies. És ciar que havia de produir entre eis
autore de la lamentable candidatura d'esque
rra i la no menys lamentable de dreta, la inés
formidable indignació.. Les coses no podien ocorrer altrament.
Porqué no en vá han passat vuit anys de die
tadura duraut eis quals nosaltres hem viscut
-el presiri o l'exiii; durant eis quais ela que
ara pretenen endagar les coses de Catalunya
romanien en aquesta Pàtria ajupint-se, ac
ceptant pnsions oficiais i pariant l'espanyol
a casa seva. Si algun d'ells fou perseguit o
fou per error o bê per una qüestió personal.
Mai per Catalunya!

Per aixõ nosaltrea eis d'Estat Català hem
volgut anar a la lluita i hi anem disposats a
no deixar-nos arrebassar l'acta. Ja sabem
que hi ha hagut algun vil que s'entreté es
campant la calúinnia i la insídia. A aquesta
eis diem que són uns cobarts i que soinment
poden sentir en el seu ànim l'afany da figu
rar, i'afany d'una acta qne antany es deixaren
arreba asar.




Sabem tanibé que diuen que ens arrebas
saran la victôria. Sàpiguen que eis homes
dEstat Català, eis homes de Prata de Molió
no abandonarem el hoc de perill i si cns ju.
glirem la vida abana per a desiliurar la Pàtria
de la opressió forastera, també ens la juga
rem per a desliiurar-la d'un caciquismo tot
ell oprobi.

Catalansi Polcu ESTAT CATAbA. PO
SEU-VOS Ab NOSTRE COSTATI

PISCA CATIJUNYL libiURE!- Josar FARRERO

La presentació de la candidatura
d'Estat Catala ha revoltat les ani
metes que volten la candidatura que
es diu d'esquerres. Contra eis ho
mes d'Estat Catala, des del diari mes
menyspreable que surt a les comar
ques de Girona, com és «El Auto
nomista», s'han Ileriçat insidies ¡
calúmnies. El mateix diari que feia
caldo gras a la dictadura, ara preté
immacular I'honradesa deis que hem
estat a presiri ¡ a l'exihi.

EIs nostres lectors en aquestes
mateixes planes veuran com el nos
tre candidat Jaume Compte ha estat
agredit pels assassins al servei de
i'adversari.

CATALANS: VOTEU LA NOS
TRA CANDIDATURA QUE SERÁ
LA PROTESTA MES VIRIL CON
TRA L'ATEMPTAT DEL QUAL
HA ESTAT VÍCTIMA EL NOSTRE
CANDIDAT




CI==

La nostra bandera

La nostra bandera electoral és la
mateixa que enarbolavem a Prats
de Molió. La Ihibertat de Catalunya.

Volem la Ihibertat deis catalans.
Volem que Catalunya reprengui la
seva condició d'Estat. Que se li tor-
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Arribórrem a aquesta Vila a la tarda en
l'intent de celebrar un iaíting patriotic (luaservís també de presentació de la candidatu-
ra d'Estat Català, composta deis noma
pres-tigiososd'antics exiliats i empresonata, en
Jauine Compte i en Bordas dc ia Cuesta.

Tinguerern ocasió de passejar-nos cmb
diferenta cataianistes, entre ells el Sr. Oar
ganta Alcalde de la Vila, al qual ferem cvi
nent les nosLres intenciona.




No era el nostre inim pertorbar, com han
dit les bandes de pistolera al servei den l'nig
d'Asprer, Pacte politic que ela de l'Esqueri'a
Republicana devien celebrar. Voliciii esperar
que ella liaguessin acabat, per nosaitres ex
posar la costra rnançra dc pensar i de sentir
moment actual.
A l'I-Iotel de l'Estrelia on estatjavein,mentre reposavem veirem entrar el Sr. Puig

d'Asprer acompanyat d'una dotzena de gent
extranya que pai seu aspecte es veia que es
tractava de mercenariÑ o pistolers. Aquestabanda i-essidu deis JÓVENES BÁRBAROS»
ens senynlaven amb cl dit; planejaven la vil
emboscada de la qual ens feren objecte méstard.

Anàrem al Casal Català a pendre calé, on
trovàrem dos individus sospitosos.

Aquesta individus ens seguireil fina al
teatre on es celebrava el initing i on pensa
vem celebrar-lo nosaitres.

AixI que entrarem al local, eis pistolerareclutata per en Puig d'Asprei-, i en Quintana
de León, coniençaren a no deixar-nos de
vista. -

Un deis oradora digué que Catalunya ob
tindria una mica de llibertat, i un company
nostre es limita a reapondie que el que volia
Catalunya era la independencia.

AixO dit en calma i serenitat no constituía
cap insult ni cap ofensa si no és ais senti
menta espanyolistes deis oi-adors. Car mal
grat ia forma col-recte de l'a1iriació les baii
des de mercenaris que en Puig d'Asprer ha
via reclutat horca ebans, es ilençaren en con
tra nostre furiosament i saivatge. Mês de cin
quanta n'hi havia per cada ú de nosaltres.
Per aixé foren valente?

El nostre arnie Compte fou agredit a copsde podail ai cap i a cops de punyai ai eostnt
esquerra ocasionant- li varies feridas de con
sideració. Per poder deafer-se d'aquelis co
yards que per batre's necessiten ésser cia
quanta contra Ii, va treure's com pogué, ia
pistola, i engegá doa trets en Faire. Quina
diferencia la nostra actitud, serena, correcta
i la d'aqueiles turbas salvatges! Ei nostre
Compte podía matar, i no ho leu, podía em
brutar-se les mans de sang i preferí una
vegada mês vessar la seva. Catalunya li en
será reconeixement una vegada mós, ear Ca
taiunya no es aquestes bandes d'assessins
pagata pela candidata de l'Esquerra que en
cap manera representen Catalunya ni ela
sentiments patriótica del nostre Avi. Catalu
nya és una altra cosa. Catalunya son eis qué
en moments dificils han sofert per ella. Ca
talunya son aquesta bons arnica d'Oiot queens seguiren i ens acomanyaren en- tot
moment. Catalunya es en fi, aquelis germans
nostres que sabrán des d'ara que no podanvotar a uns homes que paguen uns merecea
ris per assassinar patriotes. Catalunya votará
a les terres de Girona a en Compte, en Bor
des i en Miravitiles, que sofriren per ella.

S. LL.

(MP. E. CASELLÃ&'F!G{JERAS
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