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Darrerament ha crescut l’interès per l’obra de Joan Salvat-Pa- passeit. Una prova d’això han estat les tres 'edicions «pirates» successives de la seva producció poètica,1 les dues á’Humo de 
fábrica,1 la reedició de la traducció castellana Cincuenta poe
mas1 2 3 i la reimpressió en facsímil d’«Un enemic del poble», «Arc- Voltaic» i «Proa».4 En aquest sentit, cal destacar un fet molt important: els tiratges «pirates» han arribat a la xifra de sis mil exemplars, la qual cosa és un veritable rècord per a un llibre de poesia catalana. D’altra banda, cal agrair la idea a qui la va materialitzar, perquè, a més de la reproducció en facsímil dels llibres originals, Túnica edició de les Poesies completes de Salvat- Papasseit fou estampada el 1962 i ja feia temps que era introba- ble.5 Tot i el que acabem de dir, encara no han estat recollits i aplegats tots els escrits d’aquest poeta nacional. Aquesta mancança ja va ésser exposada l’any 1974, amb motiu del cinquante- nari de la seva mort.UNS TEXTOS INÈDITSAquell mateix 1974, l’escriptor Joaquim Ventalló va publicar un treball a la revista «Xaloc», de Mèxic, que contenia sis textos —quatre poemes i dues proses— poc coneguts.6 En concret es tracta de les poesies Cançó futura, Les gorges, El bell assoliment i Cançó de l'amor efímera i de Coses ni començades ni acaba
des i Ni nosaltres esclaus, ni ells guarits per nosaltres.Per la seva banda, la segona i la tercera edicions «pirata» de 
Poesia completa contenen una «addenda» que inclou, a més dels textos publicats per Ventalló, els poemes Quan sóc a casa, Omega (manuscrit) i una primera versió també manuscrita de Nocturn 
per acordió.Amb la reproducció d’uns poemes inèdits de Salvat-Papasseit, col·laborador de «L’Estat Català», desitjaríem animar aquelles persones posseïdores d’escrits desconeguts d’aquest poeta perquè fessin el mateix.«L’ESTAT CATALÀ», 1922-1923El 8 de juliol de 1922 es va celebrar als locals del CADCI un acte d'afirmació catalanista. Feia just un mes que havia tingut lloc la Conferència Nacional Catalana, amb uns resultats prou coneguts: d'una banda, la creació del partit Acció Catalana, format per gent procedent de la Lliga, i d’una altra, més important, l’abandó de les sessions per part de Francesc Macià, en ésser rebutjada una proposició seva de crear una organització política catalanista radical. Aquell dia, al CADCI es va constituir un nou
1. Joan Salvat-Papasseit, Poesia completa, S. p. i. Barcelona, 1976 (1.* ed., 
1.000 exemplars; 2.“ ed., 1977, 2.000 ex.; 3? ed., 1977, 3.000 ex.).
2. Joan Salvat-Papasseit, Humo de fábrica. Páginas libertarias. Libros de 
cordel, Barcelona, 1977. 2.“ ed. ampliada, Galba, Barcelona, 1977.
3. Joan Salvat-Papasseit, Cincuenta poemas. Editorial Lumen. 2.” edició 
ampliada, Barcelona,. 1977.
4. Leteradura, Col. «Ready Mades», Barcelona, 1976.
5. Joan Salvat-Papasseit, Poesies, amb un esbós biogràfic de Tomàs Garcés, 
una introducció de Joan Fuster i il·lustracions de Guinovart. Edicions Ariel, 
Barcelona, 1962.
6- Joaquim Ventalló, Salvat-Papasseit, lluitador, a «Xaloc», núm. 74, Mèxic, 
novembre-desembre 1974, pp. 92-95.

1916, a la vora del Llobregat. Joan Salvat-Papasseit
—dret, el primer de l’esquerra— amb un grup de membres 
de la Joventut Catalanista.

grup separatista, que hauria de protagonitzar tants fets gloriosos : Estat Català.Pocs mesos després, exactament amb data 15 de novembre de 1922, sortia al carrer el primer número de «L'Estat Català», «publicació d’orientació nacional» dirigida per Francesc Macià, diputat. Aquest periòdic, de presentació senzilla i de periodicitat quinzenal, va arribar al número 20, de 5 de setembre de 1923, és a dir, que va haver de suspendre la seva publicació amb l’ad- veniment de la Dictadura de Primo de Rivera. A l'Arxiu Municipal d’Història de Barcelona se n'hi guarda una col·lecció incompleta: hi manca el núm. 18, que contenia, entre d’altres coses, un inte- ressantíssim «Manual del legionari català».UNS POEMES ANÒNIMSLa primera diguem sospita d’una possible col·laboració de Salvat-Papasseit en aquest butlletí macianista, ens la va donar el seu pròleg a La Batalla,1 llibre de Daniel Cardona («Vibrant»), que en aquell temps secundava Macià. A La Batalla, però, s’hi apleguen els escrits publicats a «La Tralla», per la qual cosa la vam consultar sense èxit. Sabedors que Daniel Cardona havia col·laborat a «L’Estat Català», ens dedicàrem aleshores a aquesta publicació. I, en efecte, a la pàgina 7 del núm. 1 diu explícitament: «Aportaran la seva col·laboració en aquestes planes (...) J. Salvat Papasseit.» Tot i això, al llarg dels vint números no
7. Reproduït per J. M. Sobré a: Joan Salvat-Papasseit, mots propis i altres 
proses. Edicions 62, col. «Antologia Catalana», Barcelona, 1975, pp. 71-73.[103] 39
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Pòrtic
ESTAT CATALA, publicació, és el primer 

pas que's dona vers la via triomfadora. Al comen
çar, del pòrtic estant, enviem el nostre fraternal 
salut als patriotes.

Joventut de Barcelona! Joventuts del camp; 
del Pla de Lleida, de l'Empordà. joventuts totes de 
Catalunya! La prtria us demana la vostra voluntat! 
Per la Pàtria el vostre entusiasme. Per la Pàtria 
disciplinats com un sol homel

Pels futurs legionaris de l'eterna Catalunya. 
Salut!

L'Oficina de Redacció

Joves de Catalunya
Al aparcixer el primer nombre 

d’ESTÀT CATALA, jo vui adre: 
çar-vos unes paraules cn les que hi 
traspuí tota la meva fervor naciona
lista radical.

Estat Català! Dos mots-que son 
la concreció de la nostra tasca. Dos 
mots que enclouen la més alta sig
nificació del nostre ideal. Dos mots 
en els que hi va compresa tota la 
trascendencia del nostre esforç en
vers l’assoliment de l’independèn- 
cia de la Catalunya dels nostres 
somnis i de les nostres amors.

Jo tinc una gran confiança en vos
altres. joves de la nostra terra, que 
deixeu el cami de la lluita sembrat 
d'entusiasmes i encatifat d'espe
rances. Sou la energia que creix. 
Sou la aCtalunya que puja. Jo se 
dir-vos que no vui adonar-me dels 
meus cabells blancs i que servo 
l'ànima jove pensant amb vosaltres

i pensant amb Catalunya. Altres 
vells, altres homes, per a mi vene
rables, tenen també l'ànima jove i 
esperen amb ànsia els fruits de la 
vostra actuació.

J ”o em dirigeixo solament ais

joves residents a Catalunya, sinó 
als que es troben a fóra d’ella, i qut 
contínuament' estan rebent d’aprop 
els seus batecs, enfortint la sfcva or
ganització. tot esperant que en el 
rellotge de la pàtria nostra hi sonin 
Ics batallades supremes de la su
prema llibertat.

Hores són aquestes de prova i ho 
han d’ésser potser més les que vin
dran. No hi ha d'haver el més petit 
defalliment. No hi ha d’haver la 
més insignificant vacil·lació. Quan, 
després' d’un període de preparació 
i organització, anem a . implantar 
l’Estat Català, els homes de més te- 
nresentació seran els de major res
ponsabilitat. No ha d’ésser com 
fins ara, que només ha sigut sacri
ficat el lluitador anònim, el darrer 
ciutadà.

Jo no sé com serà l’ardor de la 
lluita, quan arribi el moment. Jó 
sols sé que cada u haurà d'estaf 
al lloc que li pertanyi, disposant-.-e 
a tots els sacrificis. Si algú cau. que 
sigui abraçat a la nostra ensenya, 
que haurà de lluir l’eStrella solità
ria. signe de llibertat I d'indepet:k 
dència.

Cal que us prepàreü per a ésser 
dignes de l’exèrcit lliberador de 
Catalunya. I ho sereu, de dignes, 
perquè al costat de l'enfortiment fí-

Cul de llàntia
de Les conspiracions.

Portada del primer 
número de 
«L’Estat Català».

Un dels ex-Iibrls 
de Salvat-Papasseit.
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hem trobat cap escrit que porti la seva signatura o Ics seves inicials.A diferència de «La Tralla», «L’Estat Català» incloïa, a més d’articles i comentaris, alguns poemes. Com a dada curiosa, afegirem que la gran majoria no porta signatura, llevat de tres: dos de Dídac Ruiz i un altre de Joaquim Delclòs i Dols. Pel que fa als poemes anònims, excepció feta d’un parell, la resta es troba sempre en una mateixa plana, just al costat de la vinyeta de cotització igual a la que hi ha a la portada del primer número. En llegir aquestes poesies, hi reconeixem la musicalitat i la vibració de Salvat-Papasseit, poeta cívic.Podem classificar els poemes anònims en dos apartats:1. Escrits ja publicats, sigui com a tals o com a estrofa d’un altre poema.2. Poesies inèdites.No cal dir que tant els uns com els altres són de caire patriòtic, a l’estil del llibre «Les Conspiracions». En concret, es tracta de:

JA PUBLICATS
Divisa, del núm. 2, d’l de desembre de 1922. Aparegut a «La gesta dels estels», edició d’Ariel, p. 219.
Per Catalunya, del núm. 3, de 15 de desembre de 1922. Aparegut a «Les Conspiracions» com a última estrofa d'El somni. Edició d’Ariel, p. 156.
Divisa, del núm. 4, de 2 de gener de 1923. Aparegut a «La gesta dels estels», edició d’Ariel, p. 173.
Divisa, del núm. 7, de 15 de febrer de 1923. Aparegut a «Les Conspiracions» com a primera estrofa d’El somni. Edició d’Ariel, p. 155.
Divisa, del núm. 11, de 15 d’abril de 1923. Aparegut a «Les Conspiracions» com a tercera estrofa d’El somni. Edició d’Ariel, p. 155.
Divisa, del núm. 12, d’l de maig de 1923. Aparegut a «Les Conspiracions» com a quarta estrofa d'El somni. Edició d’Ariel, p. 155.Al respecte val la pena de dir que «La gesta dels estels» fou acabada d’imprimir el 18 de novembre de 1922, i «Les Conspiracions», el 27 de gener del mateix any.INÈDITSAbans que res, cal afegir que, dels nou poemes sense signatura, n’hi ha un —El crit de la Pàtria, núm. 17, p. 5— que no ens recorda pas l’estil de Salvat. L’altre poema anònim que no va estampat al costat de la vinyeta, a l’igual que El crit de la Pàtria, és 
L'esclau, el qual ocupa tota la darrera plana del núm. 13. En aquest cas, sembla que sí que ens trobem davant una creació de Salvat-Papasseit.Finalment direm que el poema Divisa: cançó, que també reproduïm, va aparèixer posteriorment a «Som!...», de Perpinyà, número 3, de desembre de 1925, amb lleugeres variants i amb el títol de Cançó jutura. Joaquim Ventalló el va incloure en el seu article de «Xaloc» citat més amunt.Els vuit poemes en qüestió són els següents:
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DIVISASigui només de guerra el nostre criti el nostre cor s’encengui amb la senyera: l'estel ens porti de dia i de nit—el que reculi no trobi drecera.i arrenglerats com legions en neguit: ara és I amada qui viu presonera!
«L’Estat Català», núm. 5, 15 de gener de 1923.

La sang que’s vessaés el millor escritsens tu, els savis de la terra no n’haurien reeixit.La boira davalla se n’entra la nit allí baix passava l’esquadró enemic...
«L’Estat Català», núm. 10, 1 d’abril de 1923.

LA BANDERABandera novella bandera de combat de lluny, de lluny avença per camí tot just fressat.Ara davalla la serra ara puja l’encrestat.Les cares colradesi els pits esbufegantsi les canonades, que clamen per la'llibertat.
«L’Estat Català», núm. 6, 1 de febrer de 1923.

DIVISA
CançóGuerra, la guerra, fem-nos soldats: serà la terra pels catalans.Gent de Castella deixeu-nos pas.Feu-vos enrera la host vilana.La mar és nostra! la branca ufana quan l'estol passa.La malvestat s’és feta eixorca si som triomfants: serà la terra pels catalans.Durem estrella i penó barrat.Guerra la guerra!L’ardit es bat per una engruna dolça de pau: si perd l’engruna, vol llibertat.Serà la terra, pels catalans.Gent castellana, l'allau no us val!

«L’Estat Català», núm. 9, 15 de març de 1923.

DIVISA
L'heroiSota l'alzina frondaha caigut feritl'embolcalla la boirai avença la nit.—Adéu, oh dona amada,que sota’i portal rodóde cara la mar blavavas fer el darrer petó.—Adéu, oh Pàtria meva,adéu, oh llibertat!la terra esclava encaraja revindrà aviat.CLOENDANo crec que cap autor hagi parlat d’aquesta col·laboració literària de Salvat-Papasseit a «L’Estat Català» d’en Macià. Recordem haver llegit més d’una vegada que Salvat posseïa a casa seva una col·lecció del butlletí d’Acció Catalana, la qual cosa semblava voler

DIVISAAl punt vibri pels aires el crit de ¡Via fora!i la bandera santa onegi a nostra voraserem potents i indòmits; com vents desenfrenats si acàs morim la glòria valdrà molt més que'l viure i si vivim, veurem la Catalunya lliure formant la sardana del poble lliberat.

«L’Estat Català», núm. 13, 15 de maig de 1923.

L’ESCLAUVine, tirà, mira el gest de l’esclau—el teu fuet no és prou dur ni el flagella. Mira el seu gest trencarà els teus lligams sota l’afront, i t’ajupirà a terra.Quan l’abaties llançava un gran crit i era el darrer, que un batec l'ofegava.Sota el panteig veu la llum d'un matí: cada foguera serà una venjança.Cada foguera un coltell esmolat, sota el seu crit el teu fuet una canya.
«L'Estat Català», núm. 13, 15 de maig de 1923.

DIVISADe l’odi i del rancor la copa ja n’és plena aquest gran odi és sant, és odi a la cadena, és el rancor als vils, la ràbia a n’els tirans; la copa de l’amor a nostra Pàtria esclava també’s desborda ja, i al cor ens bull la saba dels braus almogàvers, dels avis catalans.
«L'Estat Català», núm. 14, 1 de juny de 1923.

JA ÉS HORA...Ja és hora que la Pàtria que nostre cor adora camini tota sola vers l’Ideal que arbora els nostres cors i penses de santa llibertat; no pidolem lleis noves, ni demanem clemència, volem per Catalunya aquella independència que’ls enemics s'humiHin sota’l penó barrat.
«L’Estat Català», núm. 15, 15 de juny de 1923.

dir que era simpatitzant d’aquesta organització. La transcripció d’aquests poemes inèdits, publicats durant els anys 1922 i 1923, ens treu de dubtes. Res de nou si diem amb ell que hi ha «mil sagetes al vent que clamen llibertat». — JOAN CREXELL.
[105] 41


