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El moviment liberal
LA primera caracteristica que ha de descobrir-se èel moviment català és la dignifica-

cio altament liberal de molts de sos propulsors. Qui ho desconeix? El moviment
calalà apareix més enllà de l'Ebre corn un moviment burgès i conservador. «Uns qllants
homes moguts pel' cobejances economiques-escriu Ortega Gasset en un assaig titulat
«Particularismo y accion directa»-, per supèrbies personals, per enveges més 0 menys
privades, van executant deliberadament aq uest factor de destroçament nàcional que
sense ells i JIu'r capriciosa tasca no existiria». Un altre escriptor, Ramir de Maeztu,
analitzant unes vagues que hi hagué en 1913 a Dublin, amb motiu de les quais fou de-,
tingut el leader ob rel' Larkin, uni els dos noms Dublin i Barcelona i comparà les psico
logies respectives: «No hi ha analogia, digué. Els regionalistes de Barcelona procedei
xen generalment de les classes riques i mitges. Eis n,?-cionalistes de Dublin de les clas
ses populars i mitges. Eis antiregionalistes de Barcelona son obrers d'idees radicals. Eis
antinacionalistes de Dublin son burgesos d'idees conservadores. Les classes burgeses de
Barcelona son genera/ment reaccionàries en punt a idees religioses.» Per aquest criteri,
Pi i Margall es vegé residenciat per sos mateixos partidaris quan defensà el moviment
nacionalista català.

No és estrany tot aixà. Diguem-ho amb dolor. La majoria d~ les causes naciona
listes constitueixen un ideal regres.. iu. «S6n la persistència de l'esperit de la Vendee~,

escrivia AJomar. «Déu i rei», deien els vendeans. «Déu i terra», cridaven els viscaïns.
Si per altra part s'observa que més enllà de l'Ebre ha personificat en aquest dàrrer
temps el moviment nacionalista la L1iga Regionalista i que aquest s'ha vist en les dela
cions de 1909 i en el Sometent de 1921 i en la col'Jaboracià amb el Govern que es
proposà la ven jança contrâ Marroc i en la campanya que es desencadenà en tata Es
panya contra l'impost pels beneficis extraordinaris de la guerra, no és d'estranyar, que,
corn près aixi el moviment de Catalunya, pugui un periàdic representatiu-I'«A B C»
creure que parlant-li a Catalunya de suprimir l'Aranzel la tindrà tota ella completa
rpent sotmesa.

Convertir el problema de Catalunya en un problema liberal i difondre el proble
ma en aquest sentit, és trobar adhesions alli on existeixen hostilitats. 1 les adh~sions en
una guerra, valen tant corn les armes.



2 LLEIDA

FER
Ais Dostres amies de Lleida i dels pobles

Tot esperant que la gravetat d'aquestes hores ens porti, amb l'esforç cornu, a
J'assoliment de les nostres aspiracions de tota la vida, hem de pensar en tot allô que
signifiqui reorganitzaci6 de les nostres forces en tots els pobles de les comarques lIei
datanes.

Es cert que a la major part de poblacions sabem que hi tenim amics fidels, i
quins s6n els nostres homes de confiança. Perô han passat set anys, durant els quais,
amb l'obligada interrupci6 de les Iluites politiques, tot contacte s'ha trencat. 1 cal
restablir-Io aviat, urgentment. Preguem, doncs, ais nostres amics, que es reuneixin i
que constitueixin Comitès locals adictes a l'Esquerra Cala/ana, que és la força politica
en la quaI militem. D'aquestes reunions i deI seu resultat, preguem ens sigui tramesa
una breu nota.

Igualment, és precis, i aixà cal començar-ho aviat, que a cada poblaci6, es faci
una Ilista de tots aquells veïns, amics politics nostres, que havent arribat ais vint-i-cinc
anys dei '923 ençà, hagin adquirit dret electoral, a fi de gestionar, en el seu dia, la in
clusi6 en el cens. Aquesta lIista deu comprendre els informes següents, per a cada
in teressat:

Nom i cognoms.
Data de la naixença, inscrita al Jutjat municipal.
Temps de residència a la re_spectiva poblaci6.
Domicili actual.
Professi6 u ofici.
Si sap lIegir 0 escriure.
Aquestes llistes resta l'an en poder dels Comitès locals fins que arribi l'hora de

gestionar que tinguin els efectes legals a que responen. Tot dllbte 0 aclariment que es
necessiti, serà degudament resolt a les oficines de lovenfut Repub/icana de L1eida.

Pel que toca ais nostres amics de L1eida, s6n pregats, des d'a~uest moment, de
donar nota, a les oficines de jovenfuf, de tots aquells amics 0 parents seus que hagin
adquirit dret electorâl de 1923 fins ara 0 d'aquells altres que, tenint-Io ja alehores, no
figuraven en el cens.

COol s6n a centenars els que es troben en aquest cas, creiem convenient corn en
çar aquesta feina de reorganitzaci6 de les nostres forces, car feta a darrera hora i amb
precipit~ci6, tindria dificultats insuperables.

L1eida 10 de març de 1930.

El Directori polftlc de "Jov4ntut Republlcana"

Juli Barberà.-Ricard Pa/acin.-A/fred
Perenya.-Humberl Torres.-Pere Valldeorio/lJ.



H BM passat uns dies estrenyent mans
d'exiliats. Politics, gent afecta a la

qüesti6 social que han deixat-a al fil-el
cel gris de Paris per retornar â les prome
tedores persp€ctives de la Peninsula. Por
taven tots un interrogant a la butxaca,
perè una clara alegria ais ulis, in11ada de
confiances. Nosaltres hem assistit a aques
ta desfilada d'amics que s'han filtrat per
l'espai de porta oberta per l'amnistia. No
hi han passat tots, encara, i els que resten
s'abandonen al neguit de la manca d'esde
veniments, a la lentitud enervant i restric
tiva que manté esparços pel m6n homes
que condemnà la Dictadura j que no alli
bera aquest govern que representa, en cer
ta manera, la desautoritzaci@ de totes les
torpituds comeses per aquella. Resten a
Brussel'Ies j a Paris i a Suïssa i a les Re
publiq ues de l'Amèrica lIatina, homes de
cidits i abnegats que damunt de les priva
cions sofertes per haver-se entregat a la
noblesa de la seva actitud protestatària. hi
han d'afegir. encara, el greuge de no ésser
compresos en aquesta especialissima am
nistia atorgada ara de poc. Resten, encara.
l/igats a la interdicci6 i afermant-se a la
idea que la protesta no està. ni de molt,
acabada.

Aquests. ara, seran els unics que po
dran tornar a sofrir la vexaci6 constant i
espessa de la policia d'aquests països que
per un costat es diuen Ilibertaris i per l'al
tre es constitueixen en agents submissos
de tots els règims tirànics. Si no l'hagués
sim sentida personalment 'aquesta molès
tia, potser podriem creure. encara, que es
tracta d'una exageraci6 deI fet. Perô des
prés d'haver estat repetidament interpelats
per aquests enviats dels tenebro~os fons de
la Prefectura, d'haver-los portat al darrera,

d'haver presenciat el setge revoltant de ca
rissims amics nostres i d'haver-los trobat
com una xarxa inacabable fins en els mo
ments més ingenus i més absurds de la
nostra vida a Paris, no podem de cap ma
nera deixar de considerar tot l'abast que
aquesta negra solidaritat de l'Espanya dels
sis anys de Primo i dels hereus d'aques
ta malaurada tercera Republica representa.
Perquè ha estat França el pais que rnés la
mentablemerlt ha servit I€s grotesques
combinacions dei pobre home que ara es
deixa la barba per Paris. Ha estat la Fran
ça de Briand, aquesta mena de serp inter
nacionalista que es diverteix donant ordres
al calçaces de Quinyones de Leon, là que
més viscosament ha ajudat la Dictadura,
donant-li crèdit quan no hi havia risc de
comprometre's i deixant maniobrar tran
quilament per la naci6 tot un eoc~rcit de
policies que tenien per unica missi6 la de
fer impossible la vida ais dissortats eixi
liats que arribaven aci enlluernats per to
tes aquelles Ilegendes de la Revoluci6.
França, clerical i militarista, amb un desig
amagat d'imperi i enfarfegada de cintetes
de colors a les solapes. Aq uesta França
que permet a Chiape la formaci6 d'una po
licia internacional, que arresta sense to ni
so milers i milers de ciutadans quan li
d6na la gana i que obre uns ulls melindro
sos i aigualits davant dels turistes que
arrenden hotels a Passy 0 que venen a dei
xar l'or en els magatzems 0 en les «boites~

de Montmartre en unessetmanes de sojorn.
Aquesta França, tan diferent de com

ens l'havien pintat en els nostres primers
anys, ha tingut tota mena de febleses per
la miseriosa polltica (?) espanyola d'aquests
darrers sis anys i tota m~na de dureses pfils
ciutadans dignes que creien trobar en ella
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la comprensi6 i l'acull que els hi eren ne
gats al seu pais. Ha venut la premsa a l'or
de l'Am baixada, ha declarat en el parla
ment la cor.nplaença d'haver mantingut re-

. lacions amb el Dictador i ha fl!Jetejat en les
coves de la Prefectura a tants subJits es
panyols corn han estat sorpresos comen
tant desfavorablement l'estat de coses de la
Penlnsula.

Eis exiliats, alts i baixos, han sentit
un i cent cops aquest repugnant afany de
complaure allô que els dia ris i la sinistra
U. P. en deien el ~overn de Primo de Ri~

vera. Unamuno, Casanoves, Ortega i Gas
set, Lopez-Ochoa, Alba, Sânchez Guerra,
Maciâ, cap no s'ha escapat d'aquesta vexa
ci6 que amb un grau més 0 menys accen
tuat de duresa, França ha fet sentir a tots
els exiliats espanyols. Pares de familia,
gent honesta i intel'Iigent que oferien el
cor i les mans per guanyar-se el pa que
hom eIs refusava al seu pais, han hagut de
passar transtorns i misèria i encara han

EHceocions plauSibleS
Sense recança., degudarnent enterats,

fem present que les afirmacions contingu

des en el comunicat inserit en nostre dar

rer numero Fern netejl1, mereixen algunes

aclaracions.

De les So.OOQ pessetes que alli ei parla,

embutxacades per alguns alealdes, podem

afirmar que el senyor Vilella al'Iudit alti

no va percebre durant la seva actuaci6

en l'Alealdia cap cèntim; i en quant

al senyor Mangraner, amb vertader plaer

ens enterem que anticipant-se aIs desit

jos exposats en. aquella nota, i per es

timar-ho una acci6 moral, va renunciar al

hagut de suportar la figura avinagrada de
la policia la quai sense deixar-Ios ni un
moment tancava sistemâticament les por
tes que els altres anaven obrint-se amb pe
nes i treballs .

Reunions de Montparnasse, converses
dei cafè Brevant i de la Sala de periodistes
de la Borsa, delacions de tots els ordres,
arxius plens de fitxes absurdes i subversi
ves, visites ais domicilis particulars, in
tranquilitat, molè~ties. plors de mares amb
infants aIs braços, manca de treball i' de
pa, revisi6 de documents pel carrer, mans
agarrades a l'espatlla, conduccions ais co
missariats ... Tota una palada de fang que
França ha tirat il la cara de l'Espanya dig
na i conscientl

1 aixô que crèiem que s'havia acabat
amb la caiguda de l'home que es deixa la
barba, veiem que porta traça de continuar
encara ... Per quant temps?

RA.MON XURIGUERA.
Paris, març.

sou d'alcalde que li correspondria per lâ

seva actuaci6.

Bon exem pie a imitar pels seus succes

sors. Serâ seguit? Ja ho veurem.

No obstant, no és suficient que l'estalvi

d'aquesta despesa arbitrària depengui de

la voluntat dei qui actuï d'alca/de. En aix6

estava bé el comunicat de referència quan

demanava que fOi l'Ajuntament consti

tuït per l'estament ric, qui acordés la nu

Iitat d'aquesta consignaci6.

Plldrem aplaudir-Ios aquest herm6s

gest?

Aquest nLimera ha passat

per la censura gavernativa.
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Aquest numero ha passat per la censura prèvia

Sigui qui sigui l'encarregat de la cartera d'Ins
trucci6 ptiblica, ha de realitzar urgentment, en el dit
ministeri, una sèrie de rectificacions dei perioQe
dictatorial, que no poden delllorar-se per més temps
i entre les e:tuals cita rem les següents:

1.a Dimissi6 dels actuals direclors generals
d'Ensenyança, primeres figures representatives de
la polflica dictatorial i «upetista» sense competèn
cia especial que justifiqui lIur permanència al minis
teri.

Des de la Llei Moyano fins a la data no s'havia
vist tan gran desgavell en el govern de l'Ensenyança.

2.a Dissoluci6 de l'actual Conseil d'lnslrucci6
ptiblica, constituïl, principalment en la secci6 pri
mera, per elements de l'extrema dreta, i lambé sen
se autorital pedagogica de relleu que els autoritzi
per continuar en els seus càrrecs.

. Entenem que el cas de la senyoreta Josefa Uriz,
Professora de l'Escola Normal de Lleida-suspen
si6 de càrrec i sou per tot un any-va ésser un cas
d'arbitrarietat i despotisme dei Ministre, en el quai
segons s'afirma, i fins i lot sembla provar-se, va
imperar d'una manera decisiva la passi6 polilica.

L'expedient format a l'Inspector de la provincia
de Granada En Fernando Sainz, donat de baixa en
l'escalaf6. Una rufianadal

iP Dimissi6 dels rectors de les Universitats i
dels directors de centres docenls nomenals per
l'anlerior Govern i no elegits a no haver estaI reno
vada lIur confiança pels Claustres de professors
respectius.

Directora d'Escola Normal hi ha nomenada fac
ciosament que encara no ha presenlat la dimissi6
deI seu càrrec, malgrat haver 10 exercit amb el més
gran despotisme, faristoleria i incapacitat i d'una
manera capritxosa i alropellanl les lIeis vigenls més
descaradament que el d'un titi de la Reptiblica de
Colombia.

Vergonya m'hauria donat si a l'acceptar des
prés d'haver-lo mendicat-un d'aquests càrrecs, de
mans dei cavalier «Calàndria» trepitjava el dret dels
demés companys 0 companyes de claustre.

Decorum i dignitat? Bahl
4.art Que es derogui la disposici6 que va con

tra l'immovilitat deI digne Cos d'Inspectors de Pri
mera ensenyança, tan necessària pel millor compli
ment dels seus alts deures.

La inspectora de Barcelona senyora Serrano de
Xandri, el bon nom i compelència de la quaI
s6n ben noloris, va ésser desterrada d'una manera
brusca i inopinada a Castell6 per haver publicat el
llibre «Educaci6 de la dona de demà» qualifical
desfavorablement per l'auloritat que donà l'ordre,
perquè en ell es parla de l'obra cultural de la Man
comunilat, de l'Ajunlament barceloni de l'any 1917 i
de l'admirable lnslilut i Biblioleca Popular per la
Dona.

El lIibre el va dedicar, la seva aulora a S. M. la
Reina Mare.

Traslladada més tard a Osca i després a Sara
gossa no s'ha concretal contra ella cap càrrec en
expedient, ni professional ni administraliu.

Poc temps després, davant la resislència dels
inspectors a procedir contra el magisteri barceloni
en .massa, denunciant i separant amb punici6 d'exi
li ais cinquanta mestres més significats, varen és
ser traslladats pel gran Callejo, els cine inspeclors
restants. Al començament de la Dicladura el senyor
inspector Ibarz ja fou separat deI càrrec, tornanHo
a reposar aIs pocs dies.

Aquesles s6n algunes de les mesures urgentes
que el ministre d'Instrucci6 pliblica podria adoptar
immediatament per a reparar tot 0 part deI mal pro
duït a l'ensenyança per la Dictadura.

Si les dimissions d'aquesta genteta no han en
trat encara al Ministeri, vingui lot seguit la desti
tuci6 fulminant i sense consideracions de cap
mena.

No es poden desempegar, ni amb aigüa calenta,
alguns «alts càrrecs» en determinats Ministeris. A
litol de «tècnics», no solament no dimiteixen, sin6
que encara gestionen Ilur permanència. A Instrucci6
publica ja ha dimilir el Director de Primera Ense
nyança, que ha estat sustituïf en el dit càrrec, mit
janlçant l'oportli nomenamenl D. Rogerio Sànchez
Garcia, cavalier que formava parI de la La Comis
si6 Central (mestresses) que donà la darrera quali
ficaci6 a les bonda doses i simpàtiques opositores.

Fins quan, Luci Sergi Catilina...?

SANTOS V. BALDOVi.

Lleida, març 1930.
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Grans magalZemS de mobles,

casa senTIS
: : : a

LLEIDA.Telèfons 549 i 550

La casa millor assorlida, la que
ven i pot vendre a més baix preu
de L1eida per sa fabricaci6 prôpia.
Exposicions contfnues, 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 estlls.
No deixi de veure l'exposici6 que

té actualment.

Carrer de Sant Antoni, 2 i 4

No han estat encara dissolts els some
tents creats per l'Uni6 Patriotica i est ra
fent el de Catalllnya.

En canvi ha promès que aquest mateix
any es faran eleccions a Corts. Pero no
obstant aixo no veiem en Iloc la proximi
tat de les eleccions municipals. 1 esperant
que vinguin aquestes, que s6n les prime
res, se'ns nomena altra vegada l'alcalde, 0

millor dit, l'Ajuntament enter, i els muni·
ci pis queden constituïts d'una manera que
cap home que no sigui de l'U. P. hi pot'
participar.

Volem eJeccions municipals Iliures de
tota ingerència governamentall

Volem eleccions a Cortsl No a Corts
regulars de la difu.1ta i exhumada Consti·
tuci6 canovista dei 76, sin6 a Corts Consti
tuents de les quaIs, (ja que no hem sabut
fer una cosa que ens pertocava), depenen
la vida dei règim 0 bé la seva mort,

JOSBP BARTA.

0: : : : : : : : :

Espanua en el momenl aclnal
ilN cop d'ull general per tota Espanya

demostrarà que estem travessant un
greu periode pIe de confusions.

En aquest parèntesi que en la vida na
cionaI és el govern deI general Berenguer,
s'hi ventila el pervindre deI poble es
panyoI.

Es debat alguna cosa de més lmpor-
tància que no és liquidar la dietadura.

La dictadura de Primo no la pot liqui
dar aq uest govern.

Aixo ho podflm preguntar al malestar
general deI poble; al malestar de l'exèrcit;
dels escolars i professors universitaris; dels
alts i petitli funcionaris administradors Gle
la justicia; dels obrers que no podien i no
poden, encara, aconseguir un respecte a la
jornada de 8 hores i al jornal minim; dels
camperols aIs quais cal desgravar de molts
impostos; dels camperols que en regions
com Catàlunya porten una vida miserable,
i a Andalusia viuen pendents deI sefiorifo,
amo i senyor d'immenses parcel'Ies de ter
ra i que a L1evant han d'emigrar famifies
i fins i tot molts pobles els quaIs es troben
tota 1m en t desha bi tats.

Totes aq uestes coses han estat la causa
que el general Berenguer hagués d'em
prendre una revisi6 de l'obra feta per Pri
mo de Rivera.

Ja tenim un mes de govern Berenguer.
Ja sap tothom que el poble, en no ha

ver sabut donar la soluci6 per si sol, s'ha
via de confiar durant un temps amb d go
vern actual, el quaI en el temps que porta
exercint el poder ha donat una parcial am
nistia, la quaI. si de veritat es desitja paci
ficar els esperits, s'haurà d'ampliar fins a
comprendre-hi els presos i exiliats separa
tistes i els empresonats i exiliats per qües
tions socials, els quaIs evidentment sumen
un numero considerable,

Continua la censura,.
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La croada per a la consolidaci6 deI
front unic d'esquerres és començada. El
nostre setmanari, amb bra6 i ardidesa,
s'ha lIenç.<lt a la Gonsecuci6 d'aquesta fita.
Tots quants es diguin esquerrans deuen
encabir-s'hi i actuar. En el temps actual,
tota negaci6 a aportar l'esforç Il l'obra ge~

neral de les esquerres, defs qui es diuen
liberals i democrates, és un atemptat que
es comet aIs drets de l'home i a la seva
plena ciutadania.

Com a orientaci6 de tot aquest corrent
ideologic i politic, i a l'objecte d'endegar
clarament l'actuaci6 conjunta deI bloc
d'esquerres, ens proposem Gomentar breu
ment els lemes bàsics, per tal que la nos
tra situaci6 sigui com presa per tothom.

Avui, si hom no es liberal, no pot ac
tuar ni pot garantir res. Hem viscut-per
dissort-un periode massa anti-liberal, per
poder admetre que ningu no ens vulgui
acond uïr i governar sens una declaraci6
prèvia de liberalisme.

Si fins ahir hem travessat una època
reaccionària i avui la passem encara,-si'
bé disfressat de que\com de lIibertat-, cal
que exigim a tots els qui iniciïn la creaci6
d'una acci6 pol1tica futura, que facin una
bona provisi6 de liberalisme i que, despre·
sos de tata trava reaccionària, actuïn co
mençant per garantir les flibertats poil ti
ques i sOG:ia!s i rehabilitar completament
efs drets caracteristics d'homes i de ciuta
dans a tots els components de l'Estat.

Per conseguir aixo, cal donar lIibertat,
primer, a tots efs perseguits pcr la nefasta
Dictadura; els desterrats i presos politics i
socials que encara viuen aflunyats de lIurs
cases a bé entre les reixes d'una pres6,
sense que hagin comès altre greuge que el

LIBERALISME

d'oposàr-se a les arbitrarietats i fleis ab
surdes defs trempats defensors d'una au
tocràtica i endèmica instituci6 reaccionà
ria, esdevinguda no res, quan una promesa
només de lIibertat i de justicia han apare
gut en l'horitzo de la seva epilèptica cai
guda.

S6n molts els homes que, amb l'excu
sa d'una democràcia que no senten, volen
entabanar els demés fent-Ios veure gat
per lIebre.

Pero avui aixo ja no és possible puix
aquests han estat desemmascarats i se'ls
exigeix un minim de lIibertat que els ho
mes de la monarquia no poden donar,
perquè és demanar-Ios més deI què aques
ta darrera conté.

Cal canviar-Ia per una altra forma de
govern més liberal i democràtica. S'impo
sa la creaci6 d'un govern republicà, con·
trolat pel poble, i amb responsabilitat de
tots els seus actes.

El liberalisme soJament serà possible
dins una Republica democràtica i social
ment moderna.

Treballem, doncs, per implantar-Ia.

J. MARTINBZ.,
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LA SETMANA
Fremi Ignasi Iglésies

Una colla d'ob l'ers de la popular bar
riada de Sant Andreu de Barcelona, a la
Redacci6 de Treball i juntament amb lâ
vènia de les altres publicacions «El cor deI
poble» i «Volades Novelles», han comen
çat els treballs pel' tal de portal' a cap la
realitzaci6 d'un premi anual que duria el
nom venerable dei nostre eminent poeta
defs humils Ignasi Iglésies, i que consisti
ria en concedir una distinci6 metàlica
al millor drama català presentat al concurs,

Nosaltres, que aplaudim totes les obres
dignes, no podem pas passar pel' aIt aques
tà, que significa una mostra d'admiraci6
profunda i respectuosa dei nostre pobJe en
vers el popular dramaturg i, a la vegada,
una perpetuaci6 deI seu nom, digna i me~
rescuda,

Felicitem, doncs, la Comissi60rganit
zadora i els desitgem tota mena de facili
tats pel' tal que ben aviat pugui ésser un
fet aquest bellissim i noble projecte.

Frases republicanes

A Barcelona hi surt un setmanari de
combat que duu pel' nom La Republica
i el dirigeix el conegut escriptor Angel
Samblancat,

Cada setmana proporciona ais lectors
una estona agradable.

Avui en retallem dos fragments pel' à
comprovar la seva subtilitat:

cA Sllnlo Domingo amb moll menys moliu que
aquf ha esclalnl la revoluci6,

Veiam, Un billel pClI primer vaixell que surti Cllp
a Santo Domingo,»

Un altre:

cLn Republica l'hem d'imphmtllr els republi
cnns,

1 la Rept1blicél que nosallres volem no és unll
republica burj'esa, levflica, militar, feudal.

Es una Republica civil, laica, popular, liberal,
obrera, federal, radical, social.

És aixà clar? Doncs ni una paraula més i a tre
ballar i lIuitar sense descans per a realilzar les nos
Ires aspiracions,»

Gabriel Alomar

Heus aci unes paraules deI mestre Ga
briel Alomar, amb motiu de la recol'Jecta
de signatures femenincs que s'ha emprés
a Catalunya, pel' a demanar una més àm
plia amnistia, i que treiem de La Nau.·

cLa inicialiva de les dones calalanes en pro de
l'ampliaci6 de l'amnistia és una noble compensaci6
de la deplorable actilud d'a lires dones davanl la
tirania. Aixf corn el trisl experiment de la interven
ci6 femenina en le~ funcions actives de la ciutada
nia espanyola haurà retrassal considerablement la
iguallal de drels polftics enlre l'home i la dona, aixf
lambé la dignissima conducla de les dones" catala
nes senyalarà una superiorilal inconlrllslable deI
feminisme calalà en quanl a les apliluds politiques.

Malhauradamenl la dona espanyoJa, en gene
raI, solia significar-se per una Irisla afiliaci6 a lo
tes les males causes: la duresa governativa, la in
10Ierància, fins la cruellat, complaven sempre amb
l'adehesi6 feminina, en la quaI formaven eslranya
barreja la idolalria i la sexualitat.

El gest romàntic de les dones catalanes ens
consola d'aquell especlacle dolor6s.»

Igualtat de tracte

Amb aquest titoll'home liberal que és
L, Nicolau d'O/wer, ha escrit a La Pub/i
cita! el treball tan interessant i oportu que
tenim a gran honor reproduir per a que
sigui llegit pel' tots els nostres lectors:

cHem tingut el trist encert de preveure que l'am
nistia promesèl seria avara,-no crèiem, pero, que
en fos lant. Pensàvem que només resta rien fora
d'ella els encartaIs pel procés de Garraf: per aixo
des d'aquesl mateix Hoc, aba"ns que l'amnistia fos
signada, la nOBtra veu va alçar-se, la primera, re
clamant-la pet aquells joves que hi tenen tant dret
corn loIs els que han pogul beneficiar-se'n. Perquè,
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a l'amnistia no té sentil, a s'ha d'eslendre a taIs els
delictes pollfics. En leoria pol ésser diffcil d'esla
blir la diferència enlre delictes poIrlics i delictes co
muns, perquè seria massa restricfiu de comptal'
entre aquells només els d'opini6. En el cas concret
d'ara, pero, el conceple és ben clar a tales les con
ciències: s6n delicles polflics, i han d'enlrar en
J'amnistia, lots els produïts a causa de la dictadura,
corn una protesta de parauIa a d'obra conlra la
seva coerci6.

No han estaI, pero, eIs de Garraf els unies ex
c1osos, Hem lIegil en un telegrama de Madrid-i
hem lardat a recollir-Io pel' si era reclifical-que el
cap deI govern, general Berenguer, havia declaral
que los delitos politicos dei seiior Maciéi eran de
tal naluraleza que le ponen al margen de toda am
nistia. No hi ha estaI corn près lampoc Angel More
ra, acusal només d'haver donal un cri!; no hi han
estaI compresos 1anls i lants d'aItres, ,

, Una amnislia d'aquesta mena no pol con
tribuir gens a apaivagar les passions,

Es comprèn, doncs, el movimenl unànime d'opi
ni6 que s'ha formaI a Catalunya demanantl'amplia
ci6 de l'amnistia: Entilals, asociacions, Bjunla
menls, diputacions: lothom s'adreça al govern en
termes semblants, El missat~e que, demanant aixo
maleix, les dones calalanes faran a mans deI presi
denl de la Diputaci6 de BarceJona s'engruixeix de
pIecs amb centenars de signatures,

Procurem, doncs, ajuntar els esforços de tots,
Quant a l'èxil s6c pessimisla, Cal, pero, esclarir
les cases, 1cal sobrelol que la consciència no ens
acusi d'haver negligil un sa) miljà al servei de la
causa de J'amnistia,

Repefim-ho: no demanem cap favor, demanem
iguaItal de tracle,-és a dir, juslfcia,>

Alfred Perenya

El nostre estimat amie i col'Iaborador,
conegut polltic Ileidatà i ferm puntal de
LLEIDA, Alfred Perenya, es troba, actual
ment, malalt â Barcelona, a la Clinica deI
Dr. Ribes i Ribes, assistit convenientment
per facultatius, parents i amies,

Prob~blementserà objecte :d'una ope
raci6 quirurgica,

Tindrem al corrent aIs nostres lectors
dei curs de fa malaltia que sofreix el nos
tre entranyable amie.

UISCA LA LLIBERTATI
La Premsa, que ha eslat sis anys
bru/aiment esclavitzada
sola el despôtic poder
de la censura implacable,
que sols li era permés
fer elogis i 1I0ances
de trànsfugues i traidors
que deshonraven Espanya,

Avui, que li han des/ligal
una mica la mordassa
escolteu-Ia... trenca el cor
i a i'ensems revo/la i'ànima
tot lIegint els greus es/rails
que féien pel' toles bandes
els emuls deI Dic/ador,
que s'ha refugial a França
pel' la DOl' que algûn ofès
li gastés una "plagada>,

Ais calalans... Déu de Déu!
ni respiraI' ens deixava,
els més nobles sen/imenls
de i'ànima catalana
foren sempre persegui/s,
puix sense moliu ni causa
emplenaven les presons
amb la nostra gent honrada,
la nostra lIengua lambé
fou constantment u/lraljada,
i un crim es considerà
la senyera catalana...
i altres vituperis vils
sense pielat aplicava,

Tots aquests fets repugnants
avui reclamen venjança,
i hem d'ésser els ca/alans
els que lenim d'aplicar-Ia.
Si sis anys hem set covards
pel' causes justificades,
demoslrem prompte que som
dignes de valenta raça,
que estimem la /liberlat
de lot cor i amb Iota i'ànima,
que i'esclavalg~no eSCBU
a la Terra catalana!

Pep DB RUfs",
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Les esperades eleccions

SE'ns digué que ben aviat aniriem a la
celebracio d'unes eleccions populars.

Se'ns digué aixo i també se'ns digueren
aftres cases que tampoc no s'han portat a
cap.

Les efeccions son ~l signe més evident
de la paralitzacio de les accions que sem
blaven animar l'actual govern, en subs~

tituir aquella carrossa de plom de lâ
Dictadura.

Sense unes eleccions populars ben fe
tes, amb tata sinceritat, nobles i amb lIi
bertat de prop~gandes polltiques, puix
sense aixo seria una altra coaccia aIs ciu
tâdans de part dels que manen actualment,
no s'arribarà mai a cap normalitat polltica.
Pensar el contrâri és somniar a desconèixer
les beceroles de l'art de governar els po~

bles.
El general Berenguer cada dia sembla

més que ha ob/idat aquelles promeses que
féu el 29 dei passat mes de gener; cada dia
adopta més l'actitud d'anar passant dies.
No sembla sino que una vegada curat el
malalt, amb aquell remei urgent i unie,
ara hàgim entrat en plena convalescència
i, per tant, en un terreny de completa pas
sivitat.

Pero es tracta de demostrar que no era
solament un Cèsar el malalt sina que tam~

bé ho estaven tots els vint milions de com~

parses que es comparteixen amb ell /'esce
nari on es juga tan interessant i decisiva
G:Omèdia. 1 el perill està en triar què cal
salvar, si la vida de l'ungit de Déu 0 la
tranquilitat deI poble que crida demanant
justicia i es mor de gana.

Calen unes eleccions popuJars, diem
nosaltres; cal que les regnes deI govern es~

tiguin en poder dels elegits per sufragi.
Cada home un vot, cada vot una conscièn
cia desperta.

B.
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DE LES NOSTRES COMARQUES
Aigerri

Res, fora de les in justicies comeses pels seus
representants a l'Ajuntament, ja no en queda de la
Dictadura. Ha estat substiluïl l'impopular i bili6s
Ajuntament capitanejélt pels de câ'ls Xollat, Sigle i
Pauet, per un altre de veritablement popular. El nou
Ajuntament està format, en gran part, per les ma
teixes persones que el constituiren Ilavors dei cop
d'Estat de 1923.

Perà els atropeHs comesos per aquell Ajunta
ment de Reial ordre han d'ésser reparats. Quins
motius tenien els afamats senyors de câ'ls Xollaf,
Pauet i Sigle, per a destituir el secretari i a l'agut
ziI? Creiem endevinar-Ios. Perquè d'aquesla mane
ra podien manipulejar, sense testimonis sincers,
els cabals de la cosa publica. l,Què hi ha de
c~rt d'unes cine centes pessetes tretes de la caixlI
municipal per despeses particulars de sega i
batre? l,Ja s'hi han tornat? És cap aquf on
els components dei nou Ajuntament han d'encami
nar les seves recerques. Avui en dia, les cartes
han canviat. Tota aqueHa colla de judicis amb els
que el mort ajuntament, sense fonaments sàlids,
neguitejà aIs componenls dei que fou predecessor
seu, avui poden reproduir-se amb la unica variant
que els acusats pel' faites imaginàries aleshores,
poden ésser avui, els acusadors d'unes faites co
meses de la manera més descarada i a la vista de
tothom.

Felicilem al nou Ajuntament i esperem que amb
energia sabrà esclafar la fanfarroneria dels seus
-enemics.

Albi

El dia 26 dei mes passat quedà constituït
l'Ajuntament que ha de substituir el nomenat per la
Dictadura, en la següent manera:

Majors contribuents, Francesc NoHa, Jaume
Ribé Royo, Jaume Guiu Amor6s, Jaume Amor6s
Llad6, Ramon Bernat Cunillera i Joan Bové. Per
sufragi, Ramon Bernat Marti, Joan Albélgès Esco
dà, Jaume Ribé Moragues i Jaume Bové.

Fou elegit alcalde Joan Guiu Amor6s.

Tremp

El nou Ajuntament de Tremp ha quedat consti
lu"'l d'aquesla manera:

Majors contribuents, Josep Rossell PaHarès,
Josep Altisent Bosques, Josep Faidella, Llufs i An
gel Feliu Escolà. Ex con cejais , Martf Miravet, Joan
Loculura, Joan Blanc i Josep Ricarl. Essent desig
nats corn Alcalde Angel Feliu i com a tinents d'al
calde Josep Ricart i Josep Altisen!.

Alcoletge

Seguint les formalHats oficials, prengueren pos
sessi6 dei seu càrrec els componenls dei nou
Ajuntament. Figura com Alcalde Antoni Cortasa
Rué i com a tinents d'alcalde Josep Corlasa Solé i
Josep Mir i Bosc.

Cervera

El nou Ajuntament ha quedat conslituït pels re
gidors majors confribuents: Güell, Turull, Soler,
Bonel, Mir6 i Comes i pel' elecci6: Batalla, Magre,
Puigred6, Camps, Cros i Bergadà.

Interinament, per malaltia dei regidor de major
edat senyor Turull, ocupa el càrre.:: d'alcalde, el
senyor Mir6.

Llavorsf

Aquests dies ha estaI fel el canvi de l'Ajunta
menl d'aquesta vila en la següenl forma:

Sorlints: Alcalde, Joan Rossell, pagès; tinent
d'aIcaIde, Eduard Gillo, induslrial; regidors: Fran
cesc Ponsoda, induslrial, Manuel Andorrà, pagès;
Josep Andorrà, pagès; Juli de Lamoga, fondista.

Entrants: Manuel Andorrà, pagès (que és de
l'antic Consistori), alcalde; primer tinent d'aIclllde,
Francesc Balanyà, guarda jurat; segon tinent d'al
clllde, Aguslf Orti, pagès; regidors: Antoni Rossell,
pagès; Enric Cerv6s, pagès; Francesc Cerv6s, pa
gès; Manuel Ros, pagès i Mavuel Monet, pagès.

Pobla de Segur

Ha quedat constituït l'Ajuntament en la forma
següenl:

Alcalde, Francesc Cases; primer tinent d'alcal
de, Pau Boix; i vocals, Anloni Casanoves, Josep
Bera, Salvador Guim6, Antoni Aisina i Aleix Locu
tura.

Han pres possessi6 dels càrrecs de Jutge muni
cipal i Fiscal Joan Astor Terrassa i Silvi Gord6
Munlanya, respectivamenl,
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«DOMINIQUE», d'Eugène Fromentin.
Biblioteca «A tot ven/», Barcelona,
1929.

«LA MERAVELLOSA HIST6RlA DE
PERE SCHLÉMIL» d'Adalbert de Cha
misso, (Traducci6 de Gustau Llobet).
-Biblioteca Popular «Les Ales Este
ses».-Barcelona, 1930.

La Col'lecci6 Popu)ar Les Ales Esteses ens ha
ofert, amb La meravellosa histôria de Pere Schlè-

BAPTISTA XURIOUBRA.

mil, un conte degut a la ploma dei naturista i poeta
francès, nascut a les darreries deI segle divuilè,
Adalbert de Chamisso.

Escrit, el IIibre, en un estil literàriament bo, la
histària fanlàstica d'aquell dissortat personatge de
l'obra, va desenvolupant-se en mig de sensacions
totes estranyes que, per bé que no arribin mai a as
solir un interès legflimament intens en l'ànim dei
leclor, produeix un efecte de simpatia i. de condo
lença pel' la seva sort.

És una narraci6 no gaire extensa; és un conte;
no és, perà, una novel'Ia, '

L'argument descansa en un home, el quai un
dia malestruc es troba de cop i voila fent UIlS trac
tres estrafolaris amb el diable, posant en venda la
seva propia ombra.

Des d'aquell moment, comença per a ell el de
senrotlIament d'una sèrie interminable de fallides
positives i vergonyoses en toles les seves iniciati
ves i activitats diverses a què es lliura.

Sense ombra, Pere Schlèmil, es considera
l'home més dissorlat de la terra. Malda cenl vega
des per aconseguir-Ia i cent vegades veu rompre la
impotència contra l'element pertorbador de la seva
tranquilitat i de la seva vida,

El final deI lIibre és bon xic eixut, pero no de
sentona gens dei seu curs normal sin6 més aviat
n'és una digna conseqüència.

És bo que al català s'hi aporlin obres reconegu
des d'arreu dei m6n i de tols els gèneres. Sota
aquest punt de vista és pel que felicitem a la direc
ci6 d'aquesta Col'Iecci6 Popular que, en bona hora,
fa tasca elogiosa al costal d'altres editorials de la
nostra terra.

Aixfmaleix, adrecem un mot d'elogi al traductor
de l'obra de Chamisso, Oustau LIobet, per la seva
correcci6 en el Jexl que ha vertit al català.
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RevistesLlibres

1~

Acabem de llegir un IIibre, el to general dei quai,
a pesar de tot ço que ens hBn dit d'elI, que no era
monàlon ni dèbil, l'hem Irobal excessivament pau
sat i poc consistent,

Nosaltres que prderim la vigoria dels personat
ges, la força de l'argument, la riquesa de les deco
racions i una claredat diàfilna en l'estil, ens hem
Irobat en Dominique amb una IIarga novel'Ia feta
sense un neguit viu d'excel'Iència, sense ni tan sols
amb l'habililat precisa d'anar sostenint un interès
constant durant la lectura deI I1ibre.

No hi ha jocs de personatges que cridin l'aten
ci6 per la seva originalilat 0 per la seva força ca
racterfstica i aixà és, per nosaltres, el piljor que pot
tenir una novel'la. La gent sense vida, sense IIuita,
sense siluacions dignes,:no~és,en una paraula, una
obra per alcançar cap mena de popularitat.

És clar que els jocs de paraules i les relacions
o descripcions hi s6n multiples i exlensfssimes,
perà aixà i la poca consistència deI tema fan deI
IIibre de Fromenlin una creaci6 lamentable, que
porta més ràpidament a l'avorrimenf.

Dominique, és ulla novel'Ia meravellosamenl
ben construïda, Tot hi és explicat cent voltes i de
cent maneres diverses; res no hi és violent, ni
irresponsable, ni oblidaf. Perà aquesta cura minu
ciosa po/ser és ço que ha absorbit l'autor i ha fet
oblidar-li el primordial element en tota obra: fer-la
IIegible amb el mfnim esforç per part dellector.

La traducci6 és un freball que d'una manera es
pecial s'esqueia a un Iluïment persona!. Aquesl Ire
bail ha trobat en Aguslf Esclasans l'home apro
piat el quai ha complert la seva tasca meticulosa i
delicada amb lo/a pulcritud,

És d'elogiar, per sobre de tot, el noble intent de
la direcci6 d'aquesta Biblioteca A tot vent, d'apor
tBr mica a mica a la noslra lIengua, aquesles obres
deI segles XVIII i XIX de la liferafura francesa. en
general tan fines, tan valuoses i tan renomenades,
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Les Finances en la Oictadura

Les dictadures sem pre han ,-stat prote
gides per les classes burgeses. La Dictadu
ra, 0 sigui el govern d'una mi noria, s'o·
posa al govern deI poble 0 sigui el de la
majoria. Les classes burgeses represen
ten una minoria que governa contra el,;
més.

Tot anava corn unil seda amb aquest
difunt Direclori, que abans de morir eslàva
putrefacte, fins tan bon pu nt va tocar la
bossa de les classes benestants.

Calvo Sotelo s'ha acreditat corn un gran
financier. Si definim un financier per un
home que sap fer jugar eIs numeros, el
ministre de Finances junt amb el de Fo
ment, han estat els qui han portat el des
crèdit a la nostra moneda.

Jo cree que tots els ministres de Foment,
que han passat per Espanya, sabien fer
carreteres, ferrocarrils, etc., etc., el què
passa va és que els seus desitjos s'afronta
ven amb la situaci6 pobra d'Espanya, i
s'havien d'acontentar amb un programa
minim. El Comte de Guadalhorce, per
realitzar els seus grans projectes, no va te
nir necessitat de jutjar la capacitat de la
nostra naci6, car per aixà mana ven sense
fre que els pugués deturar. Les obres es
feien per tot arreu, i les Confederacions
creixien corn eIs bolets.

Davant les exigències dei Ministeri
de FQment, Calvo Sotelo no va tenir més
remei que cercar cabals. Tots els governs
usaven dos procediments pero aconseguir
aixà; 0 bé augmentaven els impostos 0 bé
feien un emprèstit. El Directori va triar
pel més senzill: pels dos a la vegada. Els
impostos han arribat al seu punt culmi
nant. A la industria no se la deixa anar
sin6 amb traves. Per protegir certa indus
tria han arruïnat a voltes regions senceres.
Eh. imposto~ creixien ig.ual que ei feien

emprèstits. En aquesta carrera desenfre
nada venien les notes de Calvo Sotelo, pro
clamant un superàvit que sols existia en
els somnis dels ministres.

Per tal d'amagar a la naci6 la seva si
tuaci6 real, va crear-se el Pressupost ex
traordinari. El pressupost extraordinari
no és sin6 una inflaci6 dissimulada. Totes
les despeses importants es treien dei pres
supost ordinari, i es posaven a l'extraordi
nari. Aixi, és natural, el pressupast ordi
na ri quedava 8mb superàvit. El pressu
post extraordinari es regularitzava amb
emprèstits, que es cobrien tat seguit, ja
que es feien en condicions malt avantatjo
ses pels contribuents. D'ad, aquelles notes
anunciant el r6ssec en superàvit deI pres
supost. No cal ésser gaire lIest per com
prendre que aixà tot era una combinaci6
per enganyar el poble creient-Io deI tot
infantil. A pesar de totes aquestes combi
nacions hi va haver el pdrill d'augmentar
el Deute Nacional amb una enormitat. Ca
lia disfressar-ho, i varen sorgir noves dis
fresses de la situaci6 monetària. Els em
prèstits per obres de l'Estat sem pre havien
estat pagats amb aquest nom, perà amb el
Dil ectori aquests emprèstits es feien amb
el nom de Confederaciones Hidrograficas.
El deute Espanyol no sols va engruixir de
l'augment de la Deuda pràpiament dita,
sin6 que và augmentar dei deute de totes
les Confederacions i altres combinacions
per tal d'amagar al poble el vertader estat
de la Hi enda (Firmes Especiales, Comi
tés, Banco de Crédito Local, etc., etc.)

El perill de la pol1tica econàmica por
tada a cap pel Directori, no ha desapare
gut ni molt menys, al contrari, cal conti
nuar la )Juita per tal d'establir una norma
litat econàmica tan necessària corn la
poqtica.
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103'25
2'00

Pies.

2'00
0'75
0'75
0'50
2'00
1'00
2'00
1'00
·2'00
l'50
1'00
1'25
1'00

122'00

SUBSCRIPCIO oberta per a soc6r
rer la vidua i el fill de l'infadiga
ble lluitador català, mort a l'exili,
Marti Vilanova.

Suma anterior. .
Cels Valldeoriola .

(Llista de /'Ateneu Popu/ar de Fulio/a)
Ramon Balalla
Francisca Pons.
Ateneisla num. 5
B. Solé . .
Un comunista .
Josep Grany6 .
Josep COlS. .
Un de l'Ateneu.
Josep Carulla .
Tres amics. , .
Ramon Vila Aldab6,
Antoni Pons . .
Ateneista num. 36.

Suma i segueix.

14

X. KÜHNEL PORTA.

El perill més greu està en les obres
empreses pel Comte de Guadalhorce. Es
forç6s continuar-Ies, no deixant-n'hi cap,
a no ésser que sigui manifesta la seva inu
tilitat. Les obres publiques representen un
empleu de la mà d'obra important. Aturar
les grans obres és igual que Ilençar a la
misèria milers d'obrers.

La polltica dels monopolis és la prime·
ra que ha de desaparèixer. Els dos princi
pals s6n el de Telèfons i el dels Petrolis.
El primer ha estat a lIum clara un perju
dici a la naci6, sense distinci6 de classes,
La segona ha estat com un mur de conten
ci6 al comerç individual, aixà sense comp
tar el perjudici ocasionat al comerç jin
dustria.

Convé una revisi6-de la politica finan
ciera i econàmica, base unica de -pau i
prosperitat.

Lll5TA O'ADRECE5 UTILS QUE RECOMANEM

L1eida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

Cafès
GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferrlln, 2

L1eida.

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

Telèfon, 518 - L1eida.

COl'redors de Comerç

ENRlC BORRÂS MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2,· - Telèfon, 499 - LIeida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - LIeida.

E lectrtctste 8

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i maleria!s elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça L1ibertat, 2
Telèfon, a8 - LIeida.

MIQUEL RIBELLES.--Fars i instal'Iacions elèc
triques per a lIum i força. - Parallamps, Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramOfons.
ClavltlI, 5. - LIeida,

Acadèmtes

ALAlll::l'llA l'll::~( ArlTIl

COMERÇ ~Ü~tAL. IDIOMES

OCTAVI PERENA. - Màquines i material elèc
tric.-Cabrinetti. - LIeida.

Ferreteries

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
Il i 12. - LIeida.

lmpremtes
IMPREMTA PAGÉS, - Avinguda Blondel, M

LIeida.

M ercerte s
EMILI DUR6 SOLANES.-Maglltzems de Mer

ceria i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 302. LIeida

Mustca t Pianos
JOAN GUARRO.-CavalIers, 66. - LIeida.

Recaders t Tremsports
LA PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinetti, 15 - LIeida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i dillris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacionll
més importants d'Espanya. - Barcelonll: Montllsion
17. - LIeida: Estereria, 4.

Tel Hers
JOAN VILA.-TalIera de Fonerill i Maquinil.ria.

Cardenal Re~olins, 8 - Telèfon, 101. - Lleida.

,
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Los que busc<;\n la
m a y 0 r resistencia
unida a la operaci6n

fkil y la escritura
bonita, invariable
mente compran la
Remington 12.

La
Remington
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Agència a Lleida

Major 27 i Blondel 14
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