
Espanya , naclonalltat monárquica i cen

tralttzada, VISAT PER LA PREVIft: CEN

SURA GOVERNATIVA amb les bases de

cordialitat i cooperacló que calen en un país

tan cornplexe i tan divers 'com l'espanyol,

on res no sera possible sense una inde

pendencia absoluta a tors els sectors etnics

El nostre Oovern

cordialitat i cooperació que calen en un pajs

< tan complexe i tan diverscom I'espanyol,

on res no sera possible sense una inde

pendencia absoluta a tOt5· els sectors etnics

per una banda i per l'altra sense un ajud

lliure i mutu sense distincions ni privilegis .

Afirmem aixo perque no som d'aquells gue

pensen: «divideix i la victoria és teva» sinó

que som comp~ensius i creiem que el fede

ralisme és una necessitat pels pobles que

integren Espany~ i la República la primera

-p-ara l:Ila-cl.el d-kc:i-ooari -demoera'Hc, -.e I ·-qt:i--aI

no és sinó un arreplec de paraules si hom

110 les converteix en fels.

trobi en idees identificat en un sector col

lacar entre el punt fixat i el lloc més aven-
, -

car, sense flxar límits. .

Tots els perseguits polítics 'i soelals
seran defensats per nosal tres amb tota

I'energia, tan si es troben a l'exili , com ,a

la pres é,
. .

En resurn, L' Espurne, slgniflcar á l'es-

f'orc de les comarques lJeidatanes per man

tenir constantment el c~it fort i vibrant de

I'ample sector d'esquerra .

L'Espurne té un programa mlnim, re

presenta els fonaments de la gran cons

trucció que les noves ' promociona han

d'aíxecar, respon a les necessttats de tota

l'arnpla política d 'esquerra. L'Eepurna fa

de la Re,pública federal el seu punt de par

tida i es proposa caminar sempre endavant
. .

sense obs tacles ni miraments de cap mena;
asptce a éssec la veu de tot home qu e es

L'Espurna sera un setmanari pelític

d'ideologia esquerrana. Dedicara les seves

planes a rot el que signifiqui colncidencia
~~h ,~ riera' ,\ra'iYiÍ ~"'~.'irle.'i'tu.Q....""..~ rl,.

El nostre setmanari

blicans, perqu é no temem presentar-nos

davant vostre, dones és avui quan hem

d 'estahl ír la nestra cornuni é ideal , en aques

tes hores d'anorrnalitar constitucional, nos

altres escrlvlnt i vosaltres llegint-nos i en

tre to ts establir una protesta seriosa contra

els qui per historia o per tradició no de

vi~ '" ren unciar a l seu llo c , al menys pel
lim ent d'un de ure : el de conduír-nos

L'f!spurna sera un setmanari pelHic

d'ideologia esquerrana. Dedicara les seves

planes a rot el que signifiqui coinci4encia

amb la deelaració precedent. Parlara de

política, de qüestions religio.ses i laiques;

dedicara una secció importanl a les comar:'

ques per tal que els nos tres pobles ve'ins

hi trobin un aixaplue pel pes de despetis

me que pesa sobre d'ells i un 1I0c on expo-

sar les seves queixes. Tot eS,crit en defen

sa de 'la justicia o de la democra-cia sera

aco-lli t. i pubHcat; tqta denúncia i tot plany

just sera aiximateix difós.

~r l a'rem de la situació política extre

madament compromesa i inestable, de la

desvalo rlrzecló de la moneda i de les se-

. ves veritables causes. ¡ també de la valo- .

ració civil i laica de la ciutadania, en arti

eles successius. Sobretor, pero, parlerern

deis perills que representa la preparacló

electoral a base d'encaslllats i caciquisme

per a re tornar-nos a l' edat prehistorica

deis partis de torn i d'immoralitats adrní

nlstretíves. He podern f~r perqu é, eforru

nadarnent, no som vells prematurs i sí som

rebels i dignes davant la comedia establer

ta en l'orleutació i el govern del país .

se't:rnanari de «:ultura i so«:iologia

Tothom, que disfruti de tots els drers

políties, haura pogut observar, durant el

període dictatorial, una feblesa d 'acció,

force censurable.. en els partl ts republicans

hístortce i alxo és degut, malgrat preterites

valenties d'aparell esceníc, a Is pactes

polítics vells que avui intenten renovar;

aquella pactes que feren impossible resta-

bTtzació o lftica de l'anv 25 i ue o caslo-

naren la desmoralltzació de l'oplnló cluta

dana i feren factible l'acció c ómoda i sense

perill del «pronunciamiento» del general

Primo de Rivera .

Citem aquest fet perqué és probable

que no sigui el darrer tota vegada que no

pot fer-se profecies perqué el futur np l'hi

potequen els monárquícs ni els republicans ,

i en tot ces, únicament el ressorgiment jo

venívol espanyol i la dignitat ciutadana

sostlnguda per aquells pocs homes que

tan oportunament han sabur deixar d'ésser

polítics per convertir-se en 'símbols alen- '

radors.

A L1eida, els que sentim el goig d'he

ver contrlburt aI'enderrocament de la dic

tadura, creiem de bonzi fe que la tosca

comencada no ha tingut un hit plenarí i

ens sentlm estranyats , a pesar de les coer

cions dictatorials que hi ha enfront, que no

sigui posslble la .publlcacló d'un setmanari
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comencada no ha tingut un exit plenari i

ens sentim estranyats, a pesar de les coer

cions dictatorials que hi ha enfrant, que no

sigui possible la_publicació d'un setmanari

que sigui portaveu de les inquieruds esquer

ranes, civilitzades j progressives que tots

sentim al cor i a I-a intel'ligencia d'una

, bona part del poble. '

Precisament per aixo és pel que, amb

aquella decisió qu-e dimana de la joventut

i de I'ideal e'squerra, devem prendre el 1I0c

a aquells que somien amb una ,A rcadia

sense lIapicos roj0s i esperen millors teII!ps

per parlar ,clas , Heus ací, lIeidatans repu-

•
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L'economla i els movlrnenrs socials (in

dustrials i agrarls) tindran lIocs preferents

en les nostres columnes. No pedrern menys

que ocupar-nos de problemas de tal ' cap

dalitat, dones Espanya, Europa i el món

enter estan sublecres als seus esdevení

ments.

L'Espume fa saber que no pretén pas

dividir les esquerres lIeidatanes; per a .elle

les col-lectlvltats i els hornes inclosos dlns

I'ideari assenyalat mereixen tors els res

pectes, mentre hi hagí bona fe en les ac

tuacions polítiques, pero quan aquesta

manqui deixarem de , tenír-los corn a' co

rreligionaris i a ésser possible com a

amics.

Saludem als amics polítics i als ene- ,

mies. Als primers cordialment i als se

gons amb aquella cortesía medieval ' que

suposa el neguit de trencar les prímeres

lIances.

Punt darrer

Creiem fervorosament que Espanya és

un país aprofitable fins a I'extrem que se

lament Ji manca cultura i direcció.

. Drocurarem portar-nos a mlda de les

nostres forces i arnb el front ben elr, se

gurs de complir un deure sagrat i conven-
cu s a so u amen que aque es i nvestl u 

res que atorga el poble són pel poble i deu

atorgar·les per a ell m(lteix. des de la mí

nima fins a la maxima, i que no són per a

polítics ga~tats ni per a nosaltres tampoc,

que una vegada aconseguit allo que volem. ,
ens sotmetreln a la Ilei, pero no ens pres-

tarem a l'ostentació de carrecs que no e'ns

sentarien bé.

Salut i CENSURA.
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Quant a les qües'tions locals, dedica- ,

rem gran atenció i fervor a la pelítica i ad

ministració de L1eida i de la seva provin
cia, doncs fa molt terrips que estan man

cades de politica seriosa i administració

ordenada ; parlarem també, sense mái elo

giar·la, de la passada temporada dictato

rial i adhuc, si ens és pessible, parlarem

de responsabilitats .

L'Espurna i lIeida

la qüestió catalana

vigencia del qual és vergonyosa pel pobl é

espanyol i per les Corporaclons corres

ponenrs.

Ie hem dit que en el nostre setmanari hi

cabran tots els homes, des deIs liberals i

dernocreres, que inclouen en el seu progra

ma la implantació de la República federal,

flns als secrors comunistes més exrrernets,

peseant pels socia listes i pe ls grups cata

lans lIibertaris; fent la poca o molta obra

, que podrem , unirs flns a la validació del

nostre programa mínim, romandrem en tre

vall i acció conjunta i ja des d 'ara, oferim

les nostres columnes a tot ciutadá que

sentí les mateixes ansíes que nosaltres, i

vulgui fer sentir al poble el so del diapassó

democretlc i republlca, sense llmlrecions .

Com a cátalans, sabedors de les lliber

tats que ha gaudit Catalunya, amarats de
, , '

cultura, sentimenfs i drets propis , no po-

dem menys que enyorar-Ies i incluir el reco

neixement cornpler de la nacionalitat cata

lana dlns un concert re publica federal, a

despit d'(gnorants d'un i alrre costat de

l'Iberus, pero amb vibració stncroníca dels

maxlms valore culturals i intel-Iectuals de

Castella i de la nostra estimada Catalunya

prop,agueu

Llegiu

Llegiu

Der tant, la consecució d'ambdues pre

mises , sigui de la manera que sigui, és
l'abecé de rota cornprensi ó i identificació

arnb nosaltres, dones els homes .que prete

nen monopolitzar «diplornátlcament» o bé

«econornicament» els nuclls republicans o

esquerranssense comprar amb els homes

de dern á ni amb els impulsora d 'avui estan

en mínirn contacte íntelIígenr arnb la rea

Iitat.

Corn hem vlst, la nostra futura Repú

blica federal , po r és ser I' est abilització del

.país, si tenim la suficient dígnírer clutadana

per a saber-la esrablír i servir de llicó a

aquestes nacions europees que compliquen

la vida social i política, dirigirles no pas

per hornes sinó per necessirers creades

gratu'itament com a plataforma de vida

d 'unes quantes minories decadents, les

quals adhuc s'arreveíxen a basterdeter les

idees Jrnmaculades de Dau en programes

incerts i sospi tosos.

La democracia domina en nosaltres i

rebutjem tota idealitat de conveniencia que

és la idealitat deis que suren o intenten

surar altra volteparlanr d 'una evolució !J1e

ródlca: d;~quells subiectes , lector, que fa

pocs mesos es presentaven amb la túnica

de penitent i parlaven de persecucions 50

fertes; s áplguls bé, tu que ens lIegeixis,

, pareguda CENSURA que t'he

provocat una puja REVISAT DER LA

DREVIA CENSURA 'Ia c,risis industrial

i economica i la preparació, a Espany~,

a Catalunya i al teu poble, de CENSURA

ALTRA CODo

Dersonalitzant un moment, direm que

aplaudim el gest bellíssim del Col'legi

d'Advocats de Madrid, a l'interessar-se en

el reférent als presos i exiliats, demanant

als poders de la monarquia I'abolició de

I'actual Codi Denal, obra d'un sicari i la

sefmanar; de caffara 1 soc;ofo/1;a

prop,agueu
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subscriu per cinc mesos al setmanari de cultura i socio

' logia IresparnaJ fins al 31 descmbre de;l present any,
.- pagant I'import de 3'50 pessetes.
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