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els conservadors

Set:rnanari politie defensor deI front unie d' esquerres
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Cns posem a escriure aquest article el dia abans que /'ex-cabdill deI partit Iiberal-
conservador doni la seva conferència. El nostre desig hauria estaf de fer-ho

coneixenl amb seguretat les seves declaracions politiques. Pero les necessili!!ts de
composicio i tirada de la nostra Revista no ens ho permeten, Aixi, el nostre comen
tari deI moment polftic actual, s'haurà de mantenir en un to de reserva i de conjec
tura.

En la nostra ja Ilargèl vida polftica, no recordem un moment de tanta espectacio
com el que ha despertat /'anunciada conferència de Slmchez Ouerra. Es pot dir, sen
se extlgeracio, que tota Espanya està pendent de les paraules deI vell i presfigios po
Iftic, que durant aquests darrers llnys, amb la seva conducfa viril i exemplar, ha
vingut a simbolifzar /'esperit de digni/at ciutadana, de respecte a les normes deI dret
que neix de la voluntaf popular Iliuremen/ expressada i de pro/esta contra la firania.

Es molfa 10 responsabilitat que, en aquesta hora historica, ha de pesaI' sobre
la consciència deI pres/igios polftic. Pero si les referències que es fenen de la seva
probable posicio son certes, si, com es creu, Sanchez Ouerra abandona les êwtigues
posicions i, pel' creure que «hi ha obstacles tradicionals» a superar pel lIiure exercici
de les Iliber/ats publiques i pel respect€; al dret, es disposa a actuar de con
formitat amb aquesta conviccio, Sànchez Ouerra haurà demostrat una clarividència
que és de doldre no hàgin tingut igualment altres politics que pel s€u passaf i pel'
la seva historia els semblava obligada; i per la merescuda confiança que la seva se
rietat inspira, i pel gran sec/or d'opinio que elsegueix, pot jugal' un paper decisiu en
/'esdevenidor politic deI nostrepoble.

La gent conservadora hauria de meditar una mica. Si en lIoc de tancar-se her
mèticament en els vells /opics: monarquia, ordre, propietat, religio, es dediqués a
contemplaI' el què passa pel' tot el mon, hauria de comprendre que, avu,i en dia, ésser
conservador, vol dir saber evoll1cionar en el sentif de les concesions. Si no es té la
ment ofuscada, s'hauria de veure clar que la pifjor polifica conservadora és la de
creure que l'es no ha ocorregut, que el temps passa endebades. i que el ciutadh d'avui
té de la vida publica, dels seus drets i deures, i de les institucÎons de J'Estat el mateix
concepte que deu anys enrera. Creure que la força coercifiva de les baionefes al ser
vei dels que manen és prou pel' a defenir-nos en el cami dels avenços polilics i so
cials que segueixen els altres pobles, és exposar-se'a les agittlcions convulsionàries,
a les revoltes sagnants, a les explosions catasfrofiques. L'unica monera d'evilar que tot
aixo vingui és fer-ho innecessari, és anticipar-se aIs aconteixemenfs, és cedir de bon
omal grat alla que després, sense generositat, i tlmb perilltJ multiples, s'haur{j de do
nar pel' força. Diu elrefrà que aquells aIs quaIs Déu vol perdre els /leva el coneixe-
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ment. Si com sem/;Jla, Sànchez Querra no l'ha perdut, pot donar un providencial
exemple a seguir a lanta gent encegada per una manca de visi6 de la realital, i, obrint
el cami dei dret, fent desaparèixer els obstacles que li barren el pas, iniciar una era
nova en la quaI, amb el respecte a les nostres Ilibertals, totes les nobles /luites ideo
logiques, lola la pugna dels legltims inleressos en joc pugui exercir-se amb plenilud i
digmtat. Sembla una paradoxa, pero és aixi: avui en dia, els revolucionaris, els ele
ments socialment perillosos no son pas els que s'ho diuen, sino els affres, aque/ls que
no han vist encara que la violència no es legftima més que per la manca de Ilibertats.

Si els ben assegufs en el banque! de la vida es creuen que la massa s'ha
d'acontentar amb les molles que cauen de la seva taula ben parada; si perdura una
concepci6 de J'Estat unitarista, de l'Estat fort, que vol resoldre els problemes amb
la guàrdia civil i no pas amb la Ilibertat; si els plutocrates, tancats a tot sentit aevolu
cio, posant-se a l'altra banda de la barricada iustifiquen una Iluita feroç de classes con
tra classes; si /'Església, creguda que les beates i €ils perseverants que la segueixen
son la consciència publica, que és seva, i pot seguir fruint impunement de les regalies,
de les escepcions i dels privilegis que fins ara 1han alimenlada; si tof aixo encara
és possible, aleshores, gent conservadora, egoista, anlicristiana, ia us podeu prepa
rar a perdre-ho tot d'una vegada.

L'horapresentno és hora de quietud ni aestacionament. A Anglaterra, el vell poder
feudal dels lords s'ha enfonsat i ara son els treballadors els qui go vernen el vast im
peri, A Alemanya, son les masses d'extrema esquerra les que.cada dia adquireixenma
ior control dels afers publics. A Bèlgica no hi ha polltica possible sense els socialistes.
A França és la republica làica i socialitzant la que n'ha fet, tot i la catàstrofe passada,

, el pals materialmen! més prosper ide més fina espiritualitatdel mon. A Russia en mig
de les boires, dubtes. vaci/"Iacions caigudes i errors dels primers anys, una nova
vida s'estructura. iJ a vosaltres, conservadors espanyols, no us diu res aqueix espec
lacle? Sereu tan suicides que restareu musulmanament petrificats en el dintell de la
vostra lenda per a veure. impassibleblement, com els camins de la vida semblen in
terrompuls a casa nostra?

HUMBERT TORRES.

NOSTRE PROGRAMA 1 SIGNIFICACIO
LLEIDA, la nostra revista d'informacions i estudis, de sentit esquerrà sempre,

pero freda i acadèmica, vol posar-se i es posa a to dei moment present. Des d'avui,
corn ja tenfem anunclat, es converteix en setmanari de Huita polftica, defensor dei frOnt
unic d'esquerres, d'una manera franca i oberta.

Vivim circumstàncies decisives i és precfs que el poble de les nostres comar
ques Heidatanes, tan Iiberal de tradici6 i tan rebel a tota injustfcia, tingui en la premsll
un organ vibrant 1bataHador que plasmi les seves asplracions i sentiments.

Es nostra bandera actual el front unic d'esquerres.
Nostra norma d'actuaci6 que a l'esquerra no hi tenim enemlcs.
A la Huita, doncs, tots unlts.
L'obstacle a véncer és un gran pes mort que estorba i priva moites coses que a

tots ens daleixen per IguaJ. Cal, per lant, un gran esforç per a derruir-Io i destruir-Io.
1 en aquesta tasca de destrucci6 hi som i hi volen ésser tots. Des dei conservador
comprensiu al comunista més exaltat. .

Ara, guerra, només, a l'en~mic cornu. A l'hora de construir, cada u agafarà les
propies eines i treballarà d'acord amb el seu pensament.

A terra, a terra la BastiIla slmbblica!
Confiem en l'ajut 1 col'laboraci6 de tothom que estiml que aquest Idelll d'accl6

polftlca immediata és l'unic camf de salvaci6 a seguir.
Ciutadans i cornpanys: ajudeu-nos escrivlnt, propagant, comprant i fent subs-

cripcions a LU!IDA. .
VISCA EL FRONT UNIC D'ESgUERRES!
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El dia 26 de Febrer va quedar constituida la no
va Diputaci6 provincial, sota la presidència deI Go
bernador civil senyor Vega Vàzquez. Es reuniren
els diputals senyors Sol, Agelet, Cabeceràn, Pol,
i els representants de les entilals senyors Sagaiio
les, Vila plana, ülivé, Vives i Armengol.

El Governador civil declara constituïda la Cor
poraci6 provincial en la següent forma:

Exdiputats, don Antoni Agelet, don Josep Cabe
ceràn, don Eugeni Pol, don Josep Nart, don Jaume
Aldomà, i D. Pere Nobell.

Pel' les Corporacions: Col'legi d'Advocats, se
nyor Romà Sol; Cambra de Comerç, senyor Antoni
Vives; Economica d'Amies dei Pafs, senyor Fran
cesc Sagaiioles; Col'Iegi de Metges, senyor L1ufs
ülivè; Cambra Agricola, senyor Ignaci Vila plana;
Cambra Urbana, senyor Marcel'If ÀrmengoI.

Acte seguil es retirà el Governador civil, suspe
nent-se la sessi6 uns minufs, reanusant-se poe
després sota la presidència deI Vocal de més edat,
senyor Francesc Sagaiioles, procedint-se seguida
ment a votaci6 pel' a nomenar la Comissi6 provin
cial, resultant elegits pel' unanimitat els senyors:
Romà Sol; Antoni Agelet; Eugeni Pol; Antoni Vi
ves; Josep Cabeceràn i L1ufs ülivé.

Signada pel' la majoria de diputats es presentà
una proposici6 que fou aprovada pel' unanimitat,
mitjantç~nt la quaI es dedara:

1.er Que acceptem els càrrecs pel' a facilitaI' la
tornada a la normalitat i donat el caràcter interi de
les seves funcions es Iimitaven al cumpliment ex
tricte de la legalitat, reduint les conseqüències fu
nestes de l'orientaci6 economica de la Dictadura.

2." Qué és desig de la Diputaci6 que deI Go
vern de la maleixa se n'encarreguin els vertaders
representants dei poble, lIiurement elegits pel' su
fragi universal i que;lamenten que els diputats siguin
privats de designar-se els seus President i Vis
president.

3." Que s'ampliï el decret d'amnistia a quants
sofreixen desterro 0 procès pel' causes que no si
guin delictes comuns i quina suposada delinqüència
deriva de actes realitzats en defensa 0 propaganda
d'ideals jJolftics 0 socials, erronis 0 encertats pero
lIeal i noblement sentits,

Seguidament s'aixecà la sessi6.

~onstituciD dBI nou DjuntamBnt

LLEIDA

A la fi, s'ha donat, successor al Consistori mu
nicipa! nomenat pel' la Dictadura.

Els nolables esforços pel' a que pogués consti
tuïr-se una majoria han reeixit amb pena, presen
tant-se el dimecres a migdia a. Casa la Ciutat els
següents majors contribuents, alguns dels quaIs
foren anats a cercar en cotxe: senyors Jordi L10
rens, Pere L1usà, Julià Mangrané, Joan Florensa,
Domènec Serra, Josep Pujol Manyosa, Jaume Ro
vira, Ricard Vilalta, Ramon Areny, Celestf L1orens,
Victorià Muiioz, Domènec de Gomar i Felip de Go
mar,

Deixà de presenta l'-se el senyor L1ufs Plubins i
d'entre els regidors de major numero de vots de
les tres eleccions anteriors al Cop d'Estat, sols
acudiren els senyors Recasens, Portal i Josa.

Corn s'havia avençat publicament, no acudiren
els senyors Francesc Costa Coscuela, addicle a
Sànchez Guerra, ni els republicans.

Després de breus parauJes dei Governador nou
senyor Vega Sànchez i prèvia I~ctura pel senyor
Corbeila de les disposicions corresponents, que
daren possessionaIs els 17 senyors esmentals
d'enlre els 29 proclamats el dia abans, i presidf el de
major edat, senyor Jordi L10rens el quaI digué que
havia assistit pel' diversos requeriments pero la
seva possessi6 sols era formulària, pel' ço que
s'abstenia de fer arqueig ni pendre al seu càrrec la
Caixa municipal.

Interinament, doncs, foren designats pel' tal de
formaI' la Comissi6 Permanent els sis senyors
primers en l'ordre que els hem donat abans aIs
nostres lectors.

El senyor Governador prengué comiat dels as
sistents que l'acompanyaren galanament fins al
vestfbul i s'aixecà la sessi6 després d'haver apro
vat una proposici6 semblant a la que, unànimament
també, fou aprovada pel' la Diputaci6 i que com
portava els extrems que segueixen:

Desig d'ésser substituïts ràpidament pel' repre
sentants legftimament electes amb sufragi universal,

Ampliaci6 de l'amnistia a tots els processats 0
exilials pel' actes en defensa d'ideals polftics i so
cials durant la Dictadura.

No cal dir que fou aclamada la proposici6.
En fer aquestes notes, tenim entès que bon

nombre dels nous regidors majors contribuients
tenen redactades les seves renuncies que s'ignora
si es conseguirà no siguin feles efectives.
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nous conversos. 1 corn la soluciÔ de la tal
qüesti6 prèvia afavoreix també el cami de
les reivindicacions obreres, el treballador,
sem pre gener6s dei seu esforç, es mostra
disposat a apropar-hi l'espatlla.

En ajudar-hi, no ha de pensaI' el pro
letari que treba/li només pels altres. Tots
treballarem per tots i per dignificar la
vida i l'existència de tots; pel' treure'ns de
damunt una d'agueixes coses vergonyo
ses que l'hipocresia egoïsta havia reforçat
amb la pretensi6 de l'origen divi que a
tant i més encara havia davallat la baixesa
humana.

L'arquebisbe Bossuet, agradador de là
monarquia absoluta dels L1uïsos, havia
degradat la saviesa lIur amb aquesta inno
ble ostentaci6 de la lIur cortesania. Es per
aixà, sens dubte, que cuitaren els nostres
pairalistes de darrera hora de donar-nos
versions dei pensament dei predicador de
Meaux, aq ui on encara no s6n donades a
conèixer les idees més essencials dels pen~

sadors moderns de l'Europa.
El proletari, doncs, ha de posar la proa

a les grans noses d'avui amb el més gran
entusiasme i no hi mancarà pas el seu
decissi u esforç,

***
Cal, perà, que no creguem gue tingui

de deixar-sc de banda la propaganda defs
ideals proletaris, com estimari,em errat dei
tot que, en nom de la Republica es pre
tengués ofegar la veu de la Democràcia i
de l'Autonomia. No. Aixà només aprofita
les tendències r,eaccionàries. Prou que ho
recordem ben fort.i ben dur de tots aqueUs
anys de col"laboraci6 pairalista.

Mentre lei esq uerres, en nom de la
concàrdia, posaven la sordina à les seves
aspiracions, les dretes, fent Sl!lport de l'ajut

** *Ja sabem, pero, que no s6n els dè l'ac-
tua! moment els especifics probl~mes pro
letaris. A Espanya e~isteix, segons nosal
tres, des de fa moItissims d'anys, una qües
ti6' prèvla. Ara ja se n'adonen els que fins
avui l'havien negada, i arriben a oterir la
seva cooperaci6 per tal de resoldre-Ia. Fo
rem suïcides si no obrissim els braços aIs

DIN8 dei gran moviment de dignifica-
ci6 humana que l'hora present

cova a tata la Peninsula hi tenen els obrers
un dels pa pers preponderants, Elis dona
ran la gran balançada per tal de fer pujar
a la golfa dels mals endreços les desferres
de les velles institucions que' ùestorben la
renovaci6 i la prosperitat dei pais,

Estem convençuts ja dels estralls de
les passades inhibicions, Ningu, amb cor
capàs de glatir, pot ja deixar de prendre
part a la gran obra de la seva pràpia re
dempci6, Ningu no té dret, si no és indig
ne, de pretenir ésser redimit pels altres.

No és cert, per altre cant6, que el tre
ballador tingui, només, problemes econà
mics a resoldre, AItra cosa seria el dir
que tots els problemes politics i de tata
mena s6n, en el fons, en l'arrel, probie
mes econùmics, ço que no volem negar ni
pensem ara escatir'. Els afers, pero, de l1i
bertat individual i col'Iectiva que, paTcial.
ment, troben soluci6 circumstancial en
certes organilzacions politiques més fàcil
ment i planera que en d'altres, aquests
afers, diem, no poden deixar indiferent a
l'obrer; a l'obrer molt menys que a ningu.
Sense la revoluci6 francesa no s'haurien
prod uït alguns dels movi ments sociaIs
d'importància ni s'hauria pogut plantejar
clarament el problemà proletari, malgrat
el maqminisme,
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LLI5TA O'ADRECE5 UTIL5 QUE RECOMANEM
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Ferretertes
JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,

11 i 12. - Lleida.

Fusteries
MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,

num. 37. - Lleida.

Impremtes
IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 35

L1eida.

M el'ceI'ie s
EMILI DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer

ceria i novetats. - Plaça SaI, 8 - Telèfon. 302. Lleida

Mustca i Pianos
JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - Lleida.

Pintura Decoratiua

CURIA.L.

la obra comuna d'enderr ocament de la
Monarquia.

Es només, una ra6 de tàctica politica
d'aprofitar i deixar de ferir tot8 els ele
ments que col'Iaboren a donar la batalla
al règim caduc.

1 de tenir molt de compte, si ve el
cas, de no donàr la representaci6 sin6 a
aquelles personalitats de l'energia i de la
integri'tat p@litica i personal de les quais
no hi hàgi cap dubte.

Aquesta és, clarament, la nostra ma
nera de veure l'afer en la gran conjunci6
de forces que s'apropa.

Recaders i Transports
LA PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinel1i, 15 - Lleida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FlLLS. - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d·Espanya. - Barcelolla: Montesion
17. - Lleida: Estereria, 4.

Tallers
JOAN VlLA.-Taller:> de Fundici6 i Maquinària.

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, 1Of. - L1eida.

IDIOMES

Cafès
ORAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2

Lleida.

Cases de Canut
M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 

Telèfon, 518 - L1eida.

COl'redors de Comerç
ENRIC BORRAs MELOOSA. - Clot de les

Monges, 8 pral- 2.8
- Telèfon, 499 - Lleida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a l, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., enlressol - Lleida.

E leetrictste s

CLAUD! BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça Llibertat, 2
Telèfon, a8 - Lleida.

oCTAV1 PERENA. -Màquines i material elèc
trrc.-Cabrinetti. - Lleida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de Gramofons. 
Clavell, &. ~ LIeida.

Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

Hduocats
LLUlS COMPANYS JOVER. Rambla Cata-

lunya, 15, 1.er - Barcelona.

Acadèmtes
ALAIll:i"IIA i"Il:.l!,,( Al'\lIl

COMERÇ ~~~

d'aquélles, es Ilençaven à la conquesta de
tots els 1I0cs des d'on, avui, combaten j

dominen.
Res d'aixà, treballador. El proletàri

deu aj udar el triomf dels ideals generals i
comuns avui a tot espanyol honrat j digne
sense, perà, abdicar de la propaganda enèr
gica de tot el seu ideari peculiar i propi.

Tot el més que pot exigir-se de l'ele
ment treballador que posa la força pràpia
al servei accidentai Ge la burgesia serâ que
no ataqui d'aquesta la part que a tots ens
uneix en un esforç comu i, si és factible,
que deixi d'assenyalar particularment les
personalitati que sap avui interessades a
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DIGNES ACTITUDS
Eis regidors d'elecci6 p('pular perta

nyents ais grups locals de «Joventut Repu~
blicana» i «Circol Republicà Radical», els
quais, per la rifeta 0 rifada de càrrecs pu
blics que ha fet el Govern per a substituir
els Ajuntaments de la Dictadura, e(s ha
tocat ei premi d'anar a l'Ajuntament, per
acord unànim de les seves respective..
assemblees generals, s'han abstingutd'anar
a pendre possessi6 de Ilurs concejalies per
la ra6 fonamental i justificadissima de que
no volien anar de comparses d'un orga
nisme on nomenant~se alcàlde i tinents
d'alealde de R. O.-i per tan là comissi6
permanent-no tindrien cap intervenci6
ni responsabilitat en el govern de la
ciutat.

Aq uest extrany criteri deI Govern no
sols no retorna a la normalitat constitucio-

Espanga és un tauler d'escacs

Polîticament Espanya podria compa
parar-se a un tauler d'escacs.

Si no de fet, és innegable que en essèn~

cia existeix dos gràns bàndols.

En el nostre cas resulta que el jugador
dei camp vermeil porta gran aventat~ de
peces sobre el jugador vestit de negre.
Aquell li ha arrabassat a aquest tots els
peons, els àkfils i un cavall i una torre.
L'aitre, perô, es manté ferm només amb
les seves qua tre peces.

1 resuIta que ara els vermeils, després
d'una lIuita sorda molt viva, han preparat
una jugada decissiva de tal forma que han
lograt declarar el periII imminent amb un
xac al prin cep dels vestits de negre sen
se salvaci6 possible,

nàl sin6 que' posa a l'Ajuntament en un
pla molt inferior al de la Dictadura.

Hàn fet molt bé els con cejais al'Iudits
en no volguer pàrticipar a l'Ajuntament ni
anar a fer el paper de ninots de pim
pam-pum.

La nostra felicitaci<& a tots ells i que fem
extensiva al Sr. Costa Coscuela que ha pres
també la mateixa actitud.

Nomes deplorem que aquesta viril po-
sici6, que respon al voler deI poble, no
hagi estat compartida i presa per tots els
Ajuntaments d'Espanya.

Si aixi s'hagués fet, estem segurs que
el Govern hauria deixat a les Corporacions
més populars en llibertat de nomenar-se
les Comissions Permanents, donant una
tant migrada satisfacci6 a l'esperit demo~

cràtic dei pais, cansat i fadigat de procedi~

ments dictatorials.

El resultat de la partida presenta el se
güent aspecte: 0 1:>é els negres abandona
ran l'uItim casteil i es deixaran prendre el
darrer cavall que els queda, i en aquest cas
han d'abandonar també la partida per per
duda 0 bé s'han de deixar matar la peça
més cara i 1ègia.

T. LoB.
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Pessetes

Suma anlerior .

Humbert Torres

Ricard Barqué .

Salvador Salvad6 .

Josep Algerri .

Josep M.· Morlans .

Suma i segueix • 89'50

SUBSCRIPCI6 oberta per a soc6r
rer la vidua i el fill de l'infadiga
ble lluitador cataIà, mort a l'exiH,
Marti Vilanova.

Malgrat el 'nostre silenci forçat, no volem
caure en l'omissi6 en aquests moments de
reorganitzacions, de dir ais nostres que
nosaltres som i serem fidels aIs nostres
principis, de tots, els més incommovibles.

Si passem moments d'angoixa davant
dels enemics i d'escàndol davant de certs
germans que ens ajuàen, no per aixà des~

esperim. Sabrem també esperar la nostra
hora.

La nostra hora, perà, no és la nostra
hora, és la deI nostre poble. No creiem en
el «jo», que ens sembla denigrant tant per
al poble que l'accepta corn per al qui sigui
que gosi I1ançar-li a la cara. Contra el «jo»
personal imposarem l'ideal de Catalunya.
al quaI hem de sacrificar tots els nostres
«jo» i eIs de tots els que calgui, si la vo
lem fer digna de poder-se dir poble.

La nostra hora no és la de demà nI la
de demà passat, és la de sempre: la de la
Ilil:lertat, dei dret i de la justicia.

FRANcesc MAClA.

LA NOSTRA HORA

Es troba altra volta entre els seus fra
ternals amics de Catalunya, el nostre ad~

mirat i volgut col'Iaborador, l'exdiputat
de la Mancomunitat, En Joan Casanoves ,
de retorn deI seu exili forçat, dictat pels
op ressors de la lIibertat politica, que aca
ben de finir el seu trist regnat.

Ens complaven moltissim de poguer do
nar a conèixer tan bona nova ais nostres
lectors, i, al mateix temps, saludar joiosos
a)'amic retornat, bo i esperant que els sen
timents que ensJan ésser afins podran ma_
nifeitar-se plenament en un futur proper
de bella vida democràtica.

N 0 voldriem que el nostre silenci fos
interpretat per ningu corn un se

nyal de consenti ment ni de passivitat da
vant e(s esdeveniments politics de darrera

. hora.
Entre les veus que s'àlcen de casa nos

tra sol'Iicitant, unes justlcia per ais presos
i eixiliats, altres, revisions de l'obra de la
dictadura, no sentim la que voldrlem ni
podem fer-la sentir nosaltres perquè no
ens ho permetrien.

Voldriem la revisi6 més que d'aquelles
coses que atenyen a les nostres persones,
les que atenyen aIs nostres ideals. N'hi
han tantes de revisions a fer que ens du
rien més enllà de la mâteixa dictadura ,
accident que no haurà fet més que afer
mar-nos eo la nostra fe i augmentar les
nostres experiències.

Es que a Catalunya només han estat
ofeses persones? No n'ha estat la I1engua
catalana? No n'han estat totes les nostres
insti tucions?

.ba tornada de !loan GasanoDes
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La mort de l'exiliat
plet davant les idees que sustentava. FOIl

perseguit i condemnat ï s'exilià a França
des d'on no parà mai de treballar amb una
fe ardent pel triomf de les seves idees.

Marti Vilanova comprengué la pàtria
corn una deslliurança de la col'Ieetivitat
nacional, la comprengué també corn un
problema de redempci6 social. Patriotism~
i justicia eren. per ell, dos conceptes que
s'agermanaven perfectament. Estimava aIs
obrers perquè creia que sense ells la pàtria
no esdevindria mai una realitat estatal ge
nérosa i forta. Creia que la pàtria era més
viva en el pit de l'obrer explotat, en el cam
perol gue viu corbat sobre la terra, que no
pas en l'home que viu dei treball d'altri,
en el satisfet ciutadà que ha fet de la pàtria
unes guantes fOrmules teoriques per con
versar tranguilament en una taula de café
o per explotar el patriotisme davant dei
govern central i obtenir concesions econo
miques ... Volia la llibertat dels pobles ba
sada sobre la igualtat defs bornes. No creia
que un poble f6s veritablement Iliure si
~Is seus components visquessin Iligats per
l'explotaci6 social que merma la lIibertat.
Per a ell la lIibertat sols era possible si es
recolzés sobre la igualtat. Per aixo Marti
Vilanova actuava al costat defs obrers,
amava les seves reivindicacions i les defen
sava amb la paraula i la ploma i estava
totbora disposat a defensar-les personal
ment de la manera que convingués. Era
partidari de la Huita de classes, de la dic
tad ura deI proletariatl'

Els seus sentiments de redempci6 so
cial-vigoritzats per una ferma convicci6
teorica-el portaren a lIigar amistats amb
els directors deI moviment obrer francès.
Henri Barbusse el tenia en gran estima. A
le~ redaccions de «L'Humanitb,' «Le çri

QUAN en setembre de 1923 la reacci6
militarista caigué implacable sobre

el nostre poble en el seu doble aspecte na
cional i social-sobre les nostres multituds
obreres, especialmdnt - algunes actituds
irreconciliablement rebels davant deI nou
estat de coses, s'aixecaren a!tives, disposa
des a lIuitar, a morir si calia. Entre aguests
no hi vegérem cap d'aguells encesos pa
triotes de les hores electorals, cap defs pon
tifexs engallats gue viuen 0 engreixen la
seva vanitat, explotant els sentiments pa
triàtics deI pobJe i procurant desviar-Ios
cap a una misèrrima concepci6 de pàtria
reaccionària. Rera les banderes gue corn
un sim bol s'aixecaren ardidament a Prats
de Mot116, sols hi bategaven les j0ventuts
vibrants gue concebien la pàtria corn un
problema de justlcia social, no corn una
utilitària concepci6 de fronteres. Car la
pàtria s6n els homes-la carn viva dels
pobles-i no pot haver-hi pàtria digna allà
on els homes siguin explotats, encara gue
ho siguin per gent deI mateix poble.

Entre aquests homes idealistes gue es
jugaven la seva tranguilitat i per damunt
d'una pau comprada al preu d'una inhibi
ci6 covarda, preferien els per.ills d'una ae'
tuaci6 decidtda contra la dictadura, hi ha
via Marti Vilanova, l'amie volgut mort fa
poe, lIuny de la pàtrial

En aguesta hora en que els qui durant
sis anys han callat covardament-i amb la
seva inhibici6 i passivitat apuntalaven la
dictadura-intenten retornar a actuar pô
blicament i continuar la politica que s'es
troncà en 1923, corn si res no hagués passat,
serà bo Qe retreure corn un exemple les
idees i l'actitud de Marti Vilanova.

Marti Vilanova. que tenia una posici6
econômica envejable, la 5icrifjcà per com-
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JORDI ARQUER.

claudicacions, aquests exiliats que repre
senten l'exponent més aIt de dignitat i ciu
tadania dei nostre poble, que té ànsies de
redempci6 nacional pero no té vitalitat
pel' a desafiar eIs perils que la seva obten
ci6 comporta.

El ntlstre amie, ha mort en aquesta
hora plena de responsabiliiats que ens exi
geix un gest de rebeldia, pel' a que no
s'allunyin les possibilitats de poder sortir
de les presons i tornar de J'exili els nostres
germans, els qui pel' :!>alvar l'honor col
lectiu ho han sacrifieat tot amb una gene.
rositat que ens obliga a correspondre.hi
d'una manera viril i digna.

Que la mort de l'amie en terra extranya,
voltat de les mans amoroses dels nostres
companys exiliats, encengui en els nostres
pits d'obrers i de catalans el record de totes
les in justici es de les què hem estat victi
mes i de promesa fervent que un dia, pel
triomf de les seves idees, ofrenarem la nos
tra vida. Fins aquell jorn glori6s. que la
memoria de Marti Vila nova sigui, en els
obrers de Catalunya, el record d'un deure
a complir que ens esperoni pel' al combat,
que ens J/enci a la lIuila. A la /Iuita sota
les banderes d'igualtat i llibertat pel' les
quaIs Marti Vilanova fou perseguit i em
presonat i exiliat i ara ha mort llullY de
Catalunya, pensant en nosaltres, dema
nant-nos que. complin el nostre deure
d'obrers i de catalans. Que el record de
l'amie estimat sigui dintre nostre una acu
saci6 severa fins que hàgim fet triomfar
les seves idees. El nostre deure envers els
qui s'han jugat la vida pel' la nostra dig
nitat, sols podem pagarlo jugant-nos corn
ells la vida pel' la Idea, desprès de fer una
realita-t la redempci6 dels explotats i la
llibertad dels poblesl

des peuples» i «Monde» hi era rebut com
un camarada que representava una part
dei proletariat català, representaci6 que
Vilanova servi dignament j desinteressada.

A l'exili no s'abandonà mai a III deses
peraci6. Tenia una fe ilimitada en el
proletariat català, en el proletariat d'Ibè
ria que un dia s'aixecaria pel' satisfer tots
els an hels de j ustlcia ide Il ibertat. Estu dia va
amb atenci6 tots els moviments politics i
socials. Esguardava ]'experiència de la Re
voluci6 russa i les possibilitats de fer ne un
assaig a la nostra peninsula. Seguia cu l'SOS
a la Sorbona, es procurava relacions i
amistatsque més tard poguessin esserli utils
a l'hora de la gran commoci6 que a l'em
semps que donaria vida a les joves pà
tries freturoses de lIibertat i cl'abraçar-se
fraternalment en una generosa comunitat
ideologica amb les demés pàtries, allibera
ria a les multituds productores explotades
dei jou dei capitalisme.

Marti Vilanova, que tant havia maldat
pel' a que el dia glori6s de l'albada roja
estés preparat pel' trebalJar eficaçment en
la tasca àrdua d'edificar la societat nova,
ha caigut pel cami, deixant-nos sols en
aquesta Iluita encara lIarga i dificil. Tot el
què ell havia après, els fruits de les seves
observacions i dels seus estudis, s'haurà
perdut pel' nosaltres. Sols podrem apren
dre d'ell la seva fermesa ideologica, el seu
espcrjt de sacrifici, el seu gest rebel i la
seva lIeial camaraderia.

1 nosaltres que esperàvem tant de Marti
Vilanova hem hagut de sentir la dolor de
la seva mort ocorreguda a l'estranger, ara
precisament que les possibilitats de l'hora
potitica feien entreveure una proxima tor
nada d'aquests enyorats exiliats que davant
de la historia ens salven de la covardia col
lectiva d'aquests sis anys de passivitat i de
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poble tots els seus legitims cabdills, per
tal de poguer recomençar noblement les
tasques socials'qu~ han de portar-Io a la
victària, 0 sigui, al complet establiment de
tots els Drets individuàls, socials j politics,
a un règim de lIibertat i a una ::!emocràcia
intatxable i vibrant i, també, a contribuir
a fer tots els homes, conscients i posseïts
d'un ample sentit de cultura.

L'exdiputat per Borges Blanques, l'ho
me de cor, el significat polltic de casa nos
tra, el brau i inquebrantable defensor de
la justicia, la lIibertat i els drets de ciutadà
que és Francesc Macià, fa ja massa anys
que viu Iluny de la seva pàtria, sense altre
lIaç d'uni6 que les noves que reb tot so
vint de Is seus a mics.

El pronunciamiento dei 13 de setembre
de 1923 feu impossible la seva permanèn
cia en la seva terra i ha hagut de rodar ci
p~r lia, separant-se sempre que li era pos
sible de les influències de la policia de
Primo de Rivera, que es deixava sentir a
França, a l'Argentina i a altres nacions
que aparenten fortes i grans, i ara d'ençà
deI dissortat complot de Perpinyà, viu a
Brusel-Ies, en companyia d'altres exilats
catalans, en espera de l'hora alliberadora
que els permeti ret0rnar per a tata la vida,
a incorporar-se a la vida deI seu pais, tan
estimat i pel quai porta fets ja tants sacri
ficls.

Semblava que amb la publicaci6 deI
DeGret d'amnistia dictat pel General Be
renguer el dia 6 de febrer, se li feia possi
ble la tornada immediata, perà no ha estat
pas aixi. El citat Decret només ha afavorit
(com diu molt bé el setmanari La Repu
blica) ais elements militars; en bona hora,
responem nosaltres, perà els elements ci
vi Is que es troben credi tors de la mateixa
l1ei, cal que també es vegin deslIigats
d'aquesta opressi6 il-làgica de què s6n ob
jecte.

Tenim noticies que al poble de Seràs,
vant recollint-se signatures per tal d'elevar
les després a la Superioritat; aixà s'ha de
fer arreu. Veiam si després de cercar tots
els mit jans podrem trobar la fOrmula que
faci possible el retorn deI patrici i demés
companys d'exili, a là nostra vora.

No hem de parar fins haver restituït al

UOlem que lorni Francesc maci8
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"olern71I:.Què
Des de que Primo ha caigut dei pader

tots haurem pensaI en el fosc panorama
d'avui. Fosc de veritat ja que ens han pas
sat dos 0 tres ocasions series d'enderrocar
tot el que amb prou feina s'aguanta.

Hem con fiat massa amb els altres. Hem
cregut que els contraris ens farien de bon
grat tot el que demanàvem; que amb dir
se partidari d'una idea n'havia prou pel'
què aquesta es veiés realitzada.

Aixà em fa pensaI' que nosaltres pas
sem amb d flaire. Que som excesivament
abulics. Que no tenim voluntat pel' formu
lar la protesta ... fins que ]'enemic girà l'es
guard.

Volem que els monàrquics ens portin
la republica. Que el clergat abandoni el seu
poder immens i que no cobri de l'erari
public. Que ellatifundista reparteixi la ter'
ra i que el burgès disminueixi la jornada
de treball i augmenti els salaris.

Aixà fa que'm pregunti: és que tots
aquests han fet alguna cosa per acon
seguir el que els fa falta? Es què els que
fins ara s'han dit republicans han fet res
positiu per la Republica? Es que fem alguna
cosa per a demostrar que estem cansats
dels capellans, de l'educaci6 religiosa a les
escoles nacionals i deI enorme pl'essupost

Fragmenls dei diseurs pronunClal per
Jlmenez Asua, ala Casa dei poble de Madrid

«S6c jurista-digué-i sembla que hau
ria de repllgnar-me la soluci6 revolucionà
ria. Perà és que la revoluci6 em sembla
una cosa juridica.

Tot tendirà a la Republica. S6c quel
corn més que liberal i republicà. Perà no
oblideu que tenim unes posicions a con-

11

dedicat al culte? Es que els pagesos s'or
ganitzen pel' a protestaI' dds arrendaments,
deIs impostes i de l'usura que cada dia
lIença més families a la misèria? Es que
els obrers tenen por de fer vagues, sindi
car·se i sortir d'una vegada a la IIum pu
blica a Iluitar per les seves reivindicacions?

Si tots els que he esmentat no em con
tradiuen amb el seu desvetllament, tenim
situaci6 fosca per pocs dies, puig nO.5altres,
amb la nostra apatia provocarem la nova
dictadura, més dolenta que la pasada pel'
quan els que trontolIen esta l'an escarmen
tats.

No obstant, si nosaltres ens organitzem
i empenyem ais vacil'lants i ajudem cap
endavant ais que vagin retardats PQdem
aconseguir que la claror la faci la Republi
ca :dins la quaI els uns esperaran i els
altres continuarem Iluitant ...

Perà cal abans que tot rea(itzat l'ideal
republicà enormement ditx6s entre les
masses popufars.

Pensar corn ha dit Miquel Maura que
la Monarquia està minada i sense crèdit i
que el poble és l'unie que pot acabar
aquesta comèdia. Aqui està toto

R. A.
Febrer, 1930.

querir i àssegurar degudament: la lIibertat
i la Republica. A Espanya mai no hem
viscut un vertader Iiberalisme. Estem sota
el pes clerical que declara pecat la Illber
tat. Hem de dir sem pre, hem de repetir en
tot moment, que la llibertat no és un pe
cat, sin6 un instrument de progrès i una
elemental mida d'higiene i de dignitat ciu
tadana. S'ha d'ésser republicà al servei deI
socialisme.»
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PEP DE RUPBA.

Proclamarà amb valentia
el què al fans dei cor sentia
i no li deixaven dir;
sis anys i mig de mordassa
no han conseguit se li glaça
la seva fe en l'avenir.

Abans, si volia viure
només havia d'escriure
d'assumptes quasi banals;
morta ja la Dictadura,
la seva literatura
serà pels seus ideals.

82 anys
71 ,
67 ,
66 ,
65 ,
60 "

Aixf tal corn sona. 409 anys a la ComisBi6 Per

manenl de l'Ajunlament de Lleida.

L'aulomatisme sense senderi dei acles de 00

vern, ha porlat al Consisfori de Lleida ais sis pri

mers conlribuients de més edar. Enlre tols, sumen

409 anys.

Jordi L10rens .
Pere Llusà.
Julià Mangrllnè.
Joan Florensa.
Domènec Serra.
Josep Pujol. .

L'Ajuntament de Lleida

409 anus de ComissiO permanent

Tolal. . 409 anys

Si l'experiència la donen els anys i l'experiència

és la mare de la ciència, no podem pas dir que no

tinguem un Oovern municipal privilegiaI i d'allura,

Ara, que ens sembla que cap d'aquests honora

bles ciutadans, que es veuen obligi'1ls per culpa

dels seus anys i dels seus diners-s6n primers

conlribuents-a governar la ciulal, no voldran fer

l'aprenenllllge de regidor i el millor dia dircm a. qui

els ha nomenal:

cSenyors, aquf van les vares i poseu-hi element

jove i de força, que el carro de l'Administraci6 que

ha deixalla Dicladura eslà encallat i nosallres no

ens veiem en cor d'arrancar-Io, ni amb renecs, ni a

cops de tralla.'

Apa, doncs, vinguin uns allres i que en sà

piguin .

NOUCRll
La nostra LLEIDA Revista

que fins ara heu vist tan trista
cBnvia avui de canç6;
Prou art i literatura,
la seVlI canç6 futura
serà un crit de redempci6.

Republica i no altra casa
defençarà coratjosa,
i qui la vulgui Bjudar,
ha d'ensenyar paperr~tlJ

cam porta camisa neta
i ganes de treballar.

A tothom les portes obre
des deI més ric al manobre
sols tinguin un xic de fe;
rebuljant amb carB sèria
a tata aquesta misèria
que fermentà en la U. P.

.ŒŒŒŒŒŒŒ~~~~~~~~~

Ô Ô
Ô Pauli Costa g
Ô Reparaciô de bàscules gÔ g
Ô Treball garantit per dos aon Ô
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Ô P~r encàrregs: Telèfon, 560 Ô
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Aquest numero ha.passat per la censura prèvia

Els republicans de les nostr'os comarques

LLEIDA 13

EJs republicans d'Arbeca, el casaI
d'«Uni6 Republicana», el quaI es mantè
fort corn casteil i s'hi acull gairebé tot el
velnat, també vol aprofitar J'avinentesa
d'aquest miting de Borges pel' a organit
zar~ne un altre pel' J'estil.

-Els de Seràs, vila republicana pel' ex~
celència demanen la cel'lebraci6 d'actes pu
blics de propaganda i afirmaci6 esquer
l'ana.

t-Is amics de Cervera, Tàrrega i Guis
sona es proposen igualment fer .actes sem
blants.

El despertar dei pobJe i les ànsies d'ac
tuaI' s6n la prova més evident de la trans
cendència deI moment.

LLEIDA col'Iaborarà en aquests actes
anunciant-Ios i ressenyant-Ios el més deta
Iladament possible .

que no deixa d'ésser una nova i gro~sa càrrega

que pesa sobre el poble.

A (II Diputaci6 Provincial el pressupost, de

1925-24 era de 749.118'55 pesseles i en 1930 as

cendeix a 5.185.418'15.

A l'Ajuntament més d'un miIi6 d'augment i a la

Diputaci6 uns dos milions i mig.

Ja veieu quina herència ens ha deixatla Dictadura.

Amb tota calma i detall anirem estudiant i publi

cant, en nl1meros successius, corn s'han gastal

aquets milions.

• Hi ha feina esfona, pero la farem a gust.

El pressupost ordinari de l'Ajuntament de Llei

da, l'any 1925 era d'una suma global de 1.292.822

pessetes.

A l'acabar la Dictadura, 1950, l'hem trobat ele

vat fins a 2.2615.549 pessetes, sense contar-hi l'aug

ment d'Eixampla que importa 155.700 pessetes i

l'Emprèstil de 5.000.000 que es va fer l'any 1929,

La Hisenda de les

Corporacions publiques

El Circol Demàcrata j Republicà de
Borges, ha acordat celebraI' el dia 9 de
març un miting monstre de propaganda i
afirmaci6 d'esquerra republic:ana, a la cual
s'ha invitat i recabat la cooperaci6 de relle~

vants personalitats i entre altres de Rovira
i Virgili, Marcell! Domingo, Humbert
Torres, Josep EstadeIla, Angel Samblan
cat, etc.

Pel' tal de donar cabuda al nom br6s
public que davant J'expectaci6 s'espera
que hi assistirà, tant d'aquesta ciutat corn
dels pobles veïns, aIs quais s'invitarà opor
tunàment, el Circol bastirà pel' aquell dia
un dels envelats de que disposa.

També es tractarà de Ja petici6 d'am
nistia a l'objecte d'aconseguir la prompta
tornada d..; l'illustre capdill i diputat pel'
aq uest districte El1 Francesc Macià i altres
.col11panys exilats,
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L'escola polftica que va crear la u. P. ha deixat
deixebles que fan semblar angelels bufadors, per la
seva bondat i innocència, ais monterilles de l'an
lie caciquisme.

Sabem de molts pobles-Albi, Torres de Segre,
Soses, Juneda, Rosse1l6, Corbins i altres, no ens
deixaran menlir-que malgrat les disposicions ter
minants de l'article primer dei R. D. de subslituci6
d'Ajuntamenls, que diu que les actuals corpora
cians municipals cessaran pel' complet i seran
substituïts els seus components, s'han quedat de
regidors els mateixos que oslenraven els càrrecs
duranlla Dicladura.

Com s6n aquesls mareixos els qui eslavell en
carregals de confecciollar les lIisles dels nous re
gidors per elecci6 0 per majors contribuents, se
les han arreglal de manera que fossin ells els ma
teix·os els qui es quedessin per a seguir desgover
nant el poble.

Uns interpretant al seu gust i conveniència l'ar
ticle 29, alrre1:i alribuint-se ulla conrribuci6 que no

paguen, altres àlegant que s'han perdut les actes i
altres posant-hi personal impedit, el cas és que
s'han proclamat alfra volta regidors :seguint aixf
en els 1I0cs que ni el poble, ni el Govern els hi
vol.

Nosaltres denunciem aquets casos de barra al
senyor Governador Civil i demanem ais pobles
que ens donguin detalls per a fer-los publics. Nos
tres planes estan a la disposici6 dei dret i de la
justfcia.

1 com que estimem que els regidors que forma
ven part dels Ajunlaments desfets per l'ultim R. D.,
no poden seguir ocupant per cap motiu ni concepte
els esmentals càrrecs, a part el recurs legal que
conlra tal usurpaci6 calgui formular - i que reco
manem formulin dintre dei plaç-eslem disposats a
posar a la vergonya publica els casos d'aquesta
naturalesa que se'ns comuniquin.

Ja ho saben, doncs, els pobles. Aquf tenen qui
els empari i defensi contra les ultimes cuetades de
la Dictadura.
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Material per a cobertes, el més garantit i de durada il'1imitada,
Tuberies lleugeres per a desaigües, sortides de fum, etc., etc.

URALITA
També produeix TUBS a pressio fins a VINT atmosferes, per a

= conduccio de liquids i gasos. Son els millors i de durada indefini- =

da, per la quaI rao els Ajuntaments i grans ernpreses que submi-
= nistren aigües a les poblacions, és el TUB que engmmy adobten. =

= Demaneu pressupostos i els facilitarà gratis la

Sucursal de Lleida: Rambla Ferran, 61 - Telèfon 207
= Central: BARCELONA - MADRID.
~
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LLEIDA.

DEMOCRACIA,26

Caramels "L'ARC"

~ : : : 0

CASA SE Tis
La casa millor assortida, la que
ven i pot vendre a més baix preu
de Ueida per sa fabricaciô propia.

Exposicions continues en els apa

radors i en l'interior, de jocs cons-

truits en els meus tallers.

Especialitat en els mobles d'encà
rrec dominant tots els estils.

No deixi de veure l'exposiciô que
té actualment.

Carrer de Sant Antoni, 2 i 4 .~

~
• (eurrollt de la 4:atedral) ••

.. Telèfons 549 j 550 - LLEIDA."

., ..
0: : : : : : : : : : : : : : : 0

o' Grans magatzems de mobles"
O~:::::

.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(••)0.)0.)0.)0.)0 .)0.)0 ')0.

g g
~ (~~ fABftl[A DE MO~AI[s HIDRAuu[S ~~) go .g g
~ JOSEP PUJOL ~
Ô Carretera de Barcelona (Plaça Mur- Ô
Ô. muradors) - Te!èfon n.o 234 Ô

Ô LLEIDA Ô
Ô . Ô
.~~~~~~~~~~~~~~~.



IMPRBMTA eJOVBN rur. - BLONDBL, 7 - LLElDA.

JOODDDDOOOODODDaDOODDooaooooaOOODDDooaODDoooooaOOOOOODOOODDDODDoooooaoaOaOQOODDDOODOOOODDOODDDDDoao
~ a
o 0

g LA MILLOR CASA DE MOBLES g
o ao a
a a
a a

i "ME GOL" io 0
a 0

g Nom Comercial Registrat ga a
8 g8 Rambla de Ferran, 16. Teléfon, 103 8
g (Baixos de la Fonda d'Espanya) LLEIDA. ga aa a
OODaODoaaOOODDODoo~nooaoaODDDODOOOODaDDaDODDDaDDaDDODDDOODDDOOOOOQODDODOOOOODo.a_oaaDDaQaaaaQODODGG
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1CARLES 1 LLU S GENÉ 1
~ ~

~ COMISSIONATS PRINCIPALS ~

1De la companyia de segurs contra incendis LA CATALANA 1
t,,~I~I~:~~I~I,,~~I~:~U~"':';"I~";::"""I""'''I''''''''''''''''''''''''"~:':'~'~'~"'''''''"'''''''''''''''''''''"'''''''''~~'~:~'~:'''":'~':';'II":'~~""I


	001
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017

