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Un dia vaig dir: el catalanisme té tres moments: el regional, 0 de la terra; el nacio
nal, 0 dels homes; el politic, 0 de la ciutat. En aquest darrer no hi som encara de pie,
perquè ni Espanya ni Catalunya s6n arribades a un moment politic de veritat, i es tro
ben encara en el moment nacionaI.-Doncs bé: també el proletariat té tres moments: el
primer és el moment sentimental, el moment anarquista; el segon és el moment intel
lectual 0 socialista; el tercer és el moment de la vQluntat, el moment politic, el moment
humà.

ParJem dei primer. Quall l'obrer no és encara més que anarquista, és anonim, és
massa, està sotmés al sentimentalisme primitiu de totes les prehislories; i els oradors
que en diriem hipnotistes els fan anar allà on volen, perquè l'obrer no té lIavors cons
ciència de solidaritat, d'uni6, de confedera(;i6. Es un obrer-cor, negatiu, pessimista, Îm
pulsiu. Dirà sem pre «el que no és'>, en comptes de dir «el que és». S'entregarà en el
«destructisme» pur, 1 aixi com els aristocrates emigrats d~rant la Revoluci6 francesa
varen aprofitar els pages-'>s contra la lIibertat els nostres pagesos catalans, aixi avui el
madrilenyisme ha aprofitat J'obrer cata·là, també sen:lilI com aquells, contra la causa de
Catalunya.

Aquest obrer primitiu, que pertany a l'antropologia i no a la sociologia, ve a éss~r

ço que és el regionalisme corn a grau primitiu dei sentit dei territori.
Pero l'obrer anarquista evoluciona, puja un grau, i es torna socialista. Era senti

mental, i es fa reflexiu, intel'Iigent, conscient. Ja té instint d'agrupaci6, ja té comunalj~

tat d'interessos, sentit de casta, de federaci6, «esperit de cos». El que era moment «an.
tropologic» es torna moment «social». Abans l'obrer no tenia moviment propi, era un
remat conduit pel' forces externes. Ara ja es mou a si mateix. Era satèlit i ja és planeta.
Era larva i' ja és crisàlida. Es la naci6-proletariat alçant-se contra la naci6-Estat. Es un
nacionalisme de casta. En part és encara negatiu, perquè es posa com una negaci6 da
vant la fortalesa de l'Estat burgés alçada enfront d'ell. Perù és ja afirmatiu perquè té
consciència de la força propia, encara que la tingui vagament dei seu fi. Es, en sentit

(1) Aquestes paraules de Gabriel Alomar foren pronùnciades al teatre Principal de Barcelona, el dia
18 de desembre de 1910. Semblen una profecia, i per aixo ens plàu de reproduir-Ies. S6n, encara, ben ac
tuaIs. El gran idealisme deI ferm lIuilador, es yeu avalorllt pel seu iran sentit polflic.
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ja per la seva casta 0 per la seva raça, per
la seva classe 0 per la seva naci6.

Aixi corn hi ha obrers que encara
creuen que el proletariat es té de desenten
dre de tot quant no sia interés material de
la classe obrera, i que no tenen d'interve
nir directament en la politica, hi ha catala
nistes que creuen també que Catalunya es
pot deserJtendre de la causa universal de
I1ibertàt i democràcia. Ni el catalanisme
pot viure fora deI m6n, ni fora deI mÔn
pot viure l'obrerisme.

Tot sorprès per aq uestes consem blan·
ces entre la carrent catalanista i la carrent
obrera, jo em pregunto ara si no podriem
confondre en una sola confluència els nos
tres dos rius, formant un angle amlï> les
dues linies, una sola aspiraci6 amb les
dues politiques. Catalunya serà una naci6
sols el dia en que s'hi trobin totes les for
mes de la politica moderna. Si nosaitres
corn a catalanistes d'esquerra, diem que
som homes d'emanci paci6 i de IIi bertat,
hem d'acceptar totes les demandes de
l'obrer, que suspira per emancipaci6 i per
Il iberta 1. 1 si .els obrers iS di uen hom es de
federaci6, han d'acceptar la federaci6 na
tural de les nacionalitats, ja gue el somni
cornu de tots nosaltres té per nom interna
cionaIlsme, a sia conjunci6 de totes les na
cians Ilibertades. Llibertat és doncs l'ideal
de l'obrer; Ilibertat és dones l'ideal dei ve
ritable catalanista. Internacionalisme su
posa naci6, perquè tata suma presuposa
elssumands. El catalanista conscient aspira
a que a la seva nacionalitat s'integri 0 fe
deralitzi amb totes les demés nacions de la
terra, corn un sumand en la suma. El so
cialista aspira a que la seva naci6 s'integri
un dia en fa internacionalitat universal.
Doncs agui s'ajunten exactament les dues
escales. ~I no confondriem en una sola les
nostres banderes? ~I no marxariem junts
al pervenir? Des d'ara el ciutàdà que us
parla Eieclara fer-se seves totes, absoluta-

Tai és l'evoluci6 deI sociàlisme. Ara bé:
l'evoluci6 dei catalanisme és paralel'Ia amb
aguella. De primer els catalanistes varen
ésser purament lirics, cantant a Catalunya
corn els obrers ingenus canten l'anarquià.
Després varen sentir l'instint de J!àgrupa
ci6 de raça, equivalent a l'agrupaci6 de
casta deI socialisme. Eis obrers s'unien
corn a obrers; els catalans s'unien corn a
catalans. Doncs, jo voldria avui que'ls
obrers s'unissin corn a homes, no ja corn
a obrers; i que els catalans s'unissin corn a
homes, no ja corn a catalans. VoId ria que
uns i altres tinguessin consciència de tre
ballar per la pleoa ciutadanié'i de tots i no

** *

dels homes, el que és el nostre nacionalis
me en sentit de la terra: un segon grau.

Pero ve el tercer grau. El grau primer
era el de la sensibilitat; el segon el de la in
tel'Iigència; el tercer el de la voluntat.
L'obrer cobra eficàcia de paraula, cristalit
za, opera. No es sent ja corn a casta, sin6
corn a conductor futur de tata la soeietat.
Se sent home" i no ja corn a treballador.
Se sent universal. El que era moment «so
cial» es toroa ja moment «politic». El que
es movia a si mateix, ara mou eIs altres.
Ja no és automata, sin6 que que és motor.
Ja no és planeta, sina estrella. Ja no és cri
sàlida, sin6 papel/ona, i papellona vol dir,
originàriament, «ànima». L'obrel que era
un cos pie de força, és ja una ànima plena
d'ideals; i digueume: ~no hi ha agui la
més gran, la més sublim de totes les poe
sies humanes?

Aixi avui, per totes les nacions, el so
cialisme sent la proximitat d'aqueix ins
tant de creixensa; es solidaritza amb l'in·
terés de les esquerres, entra corn a tal en
la col'laboraci6 parlamentaria, i renovarà
ben aviat el nostre mateix ambicmt politic.
corn un gran buf de purificaci6!
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ment totes les reivindicacions de l'obrer,
com a obrer i corn a català. 1 escolteu-me
bé.

Resumint: hi ha tres probJemes, a Ca
talunya: Primer, confiicte nostre de ciuta
dans davant la societat cata/ana; aixà és
l'aspecte socialista. Segon, confiicte nostre
de catalans davant Espanya; aixà és "as
pecte catalanista. Tercer, confii<:te nostre
d'espanyols davant d'Europa; aixà és l'as
pecte civilista.

Aquests tres aspectes representen per a
mi els tres graus deI progrés de Catalunya:
l'obrer té de fer-se socialista; i el socialis
me ti d'apoderar-se deI catalanisme; aixi
s'unirà Catalunya a la corrent europea 0

internacional. Europa ve â. ésser una mena
de confederaci6 espirituaJ, on Espanya no
hi està encara compresa. Es precis que Ca
talunya. al menys, s'hi ajunti.



Per monuments que s'alcin en
memoria de Pi i Margall, cap
serà tan gran corn el que per
petuament li han alçat en el
seu cor els homes i pobles
oprimits.-Vallés i Ribot,

Ens assabenta, Nicolau Estévanez, que.
Pi i 11argall parJà un dia d'aquesta mane
ra: «A cap poli tic li haurien d'alçar està
tues, fins que s'haguessin aocmplert cin
quanta anys deI seu traspàs.»

Per què parla ai xi el mestre dei federa-
lisme ibèric? Perquè el! coneixia malt bé
a les masses, al poble. 1 per aixà afegi:
«Podria ser que ningu es recordi deI sant
dei seu nom, en arribar els cinquanta
anys.»

«Oh!-exclamareu;-.és que Pi ja te fet,
de molts anys, el bassament dei seu monu
ment.»

No oblideu que Espanya, és el pais de
les primeres pedres, Primeres pedres que
es queden tota la vida essent.primeres i
uniques pedres de molts monuments. 1 el
ja farem, i el demà, que mai arriba, son
esglaiadors i enervants.

De tant en taot, en aquest bassament de
Pi i Margall-que ja és vell i cèlebre,-un
senyor Garriga, diu que aquella estàtua
no es pot alçar davant de casa seva perquè
hi Faria nosa. Un altre dia, sortira a \'Ajun
tament de Barcelona un espontaneo po
sant en dubte els mèrits de Pi, i dient, se·
gurament, que en aquella cruilla hi estaria
més en caràcter un futbolista 0 un boxe
jadar.

Heu de tenir present que à Espanya,
hi va haver una épaca que podriem ano
menar de la /ongada dels astres de la tau
romàquia, i que ham digué, malt seriosa
ment, que s'havia d'alçar una estàtua a
Lagartijo. no sols perquè era un astre-rei
dei arle de Cuchares, sino perquè assenya·
lés a la postflritat aquest entusiasme dei
nostre poble per les curses de braus.

Què Faria nQsa l'estàtua de Pi i Margall!
Perà, ja sabeu el què han pronosticat al
guns grans homes per aci a vint anys?
Hom diu que la ciència haurà inventat
altres mitjans de clrculaci6, que obligarà a
ésser arreconats tots els autos, motos i vei
des que avui coneixem. 1 com aquests
mit jans novells no dificultaran les vies ur
banes, heus aci que aleshores s'hauran
d'alçar estatues perquè ja no faran nosa,
sin6 que faran falta per a omplir els grans
espais de les vies ciutadanes.

Sense entrar en els somnis de l'esdeve-
nidor, avui, la veritat dels que protesten,
està molt lIuny deI que volen senyalar.
La veritat ès aquesta: Pi i Margall fou un
politic honrat, tan honrat que va morir
pobre, i fou un conseqüent defensor de la
Ilibertat, de la democràcia i de la justicia.

1 és clar, aixà, els senyors Esteves i fi
listeus dei Passeig de Gràcia, no ho ente·
nen. Ho entendrien. si Pi hagués sigut un
matador com Lagartijo, 0 un can/aor com
el Mochuelo; pero Pi i Margall, era sala
ment un politic honrat, que en Ilurs cabà
ries es proposava eixamplar la idea patria
fins que tota la Humanitat constituîs un
sol organisme, Senzillament: la fraternitat
universal.

***
Nosaltres ens oposem, també, al canvi

d'emplaçament de l'estàtua de Pi i M.H
gall, perô amb la següent esmena: que de
fer-se el canvi, no s'erigeixi J'estàtua fins
d'aqui a vint anys, és a dir fins que es
cumpleixin els cinquantà anys tal com vo
lia el! que es fes per a tothom.

Potser dintre de vint anys, com digué
el1 a Estévanez, ningu no es recordarà dei
nom que tenia. 1 si es aixi ~per què volem
que s'alci una estàtua al nostre mestre ben
volgut? U na estàtua arreconada que ningu
admirà?

Nosaltres, ja fa molts anys que Ji hem
erigit, en el nostre pit i damunt nostre <::or,
corn aquelJs homes i aquells pobles de que
ens parlà un dia Vallés i Ribot.

M. SERRA BARTRA.

LLEIDA

la seua esl8tuamargall
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DEMOCRACIA 1 REVOLUCI6

Pensarnae

La democràcia és la forma inevitable de les so
cielals modernes. Es un medi resistenl, una o:al
mosfera:t; lIuny de voler viure-hi fora, cal compene
trar-s'hi i cercar els millors mitjans pel' a fer-la ca
da vegada més respirable.

Cap poder public no pol tenir drel ni aulorital pel'
a dificuUar la defensa de les idees noves, pel' contrà:
ries que siguin de la seva polftica parlicular ni dels
seus interessos deI moment.

F. MATBU MONTAGUT.

sem pre ens vu/guin tapar la boca. Va/en
obligar-nos a que els tinguem per germans
i sem pre tenen preparat per nosaltres un
nou martiri. 1 és que no comprenen l'àni
ma ni el caràcter català,

Tingui per entés el se'nyor Unamuno
que els seus lIibres formàran part ::le nos
tra biblioteca igual que abans; pero a ell,
politicament, no el volem, li fan par ers
anys i per portar la senyera d'un poble,
s'ha d'ésser sem pre jove. Tenim un bon
exemple: Macià.

La socielal, lai corn és avui dia, no exislirà pas.
Aixf que la inslrucci6 davalla a les classes infe
riors, aquesles descobreixen la lIaga secreta que
corroeix l'ordre social. L'excesiva desiguallal de
les condicions i de les forlunes ha pogul soportar
se menIre ha eslal amagada pel' la ignoràl1cia i la
incultura; pero un cop posada de relIeu, ha de re
bre un cop morlal.

Un cop d'ull a les principals crisis de la hisloria
demoslra que loles han eslal inevitables quan ve
nien condicionades pel descabdellamenl de les
idees, i que des prés d'una lIuita més 0 menys lIar
ga i dolorosa el Iriomf de la nova lIum ha estaI
sempre favorable al milloramenl de l'espècie hu
mana.

(,t(EOÀ. ),,/ .. " ') 1· " l ,

Amb tot i ésser un gran savi, no per
aixo li perdonarem les atzagàiades que cam
a home pugui cometre.

Nosaltres erem dels més entusiastes d'
Unamuno, pero en unes declaracions fe
tes a un peJiodic portuguès ens ha caigut
l'Unamllno politic i social, deI més aIt
pedestal a la més baixa terra que trepit
gem. Ha quedat per nosaltres l'Unamuno
dels lIibres; perà ha mort l'Unamuno de
la paraula. Allo de «nosotros acabaremos
eso» no li perdonarem mai. A veure si
l'home deI poble s'ens torna també Ull dic
tador.

la sabiem que Unamuno era enemic de
la Catalunya lIiure i de la Ilengua; perà en
les ac:tuals circumstàncies i guiat per la
seva intel'Iigència hauria de saber més el
cami a seguir. Nosaltres, decididament di
rem que l'embranzida de l'Unamuno poli
tic en tornar de l'exili, no era motivada
més que per mâlicia i un cap calmat s'ha
doblegat a les circumstàncies. Allô de «na
vegar con la corriente» n'és una prova btn
palesa i la simpatia que sent pels gover
nan ts una al tra.

Padern dir que a Unamuno l'exili l'ha
castrat i que la par de perd re el seu ferru
lio, el fa doblar: aixo ho cam prenem pels
seus anys; pero en aquest cas val més ca
lIar, ara haurà perdut malts amics.

Catalunya té dret a lIegir, a escriure i
a parlar el català tant corn Unamuno en té
de fer-ho en castellà. No perquè els caste
lIans hagin nascut a les Béltuecéls, porten
cap heredatge per privilegi.

El que no ens pGldem explicar, és corn
ens porten ais catalans aquesta tirria. A
no ésser els intel'Iectuais que ara han estat
a Barcelona,.,

Si nosaltres no som per ells cap perill,
que ens deixinj pero sembla estrany que

1amb 101 iésser Unamuno...
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Ds la mort d' Dlfred Perenya
Heus aei algunes de les comunicacions

de condol rebudes:

«Senyor President de Joventut Repu
blicana.-Lleida.

En nom de Fraternitat Republicana de
Puigvert d'Agramunt m'associa al dolaI' i
emoci6 soferts pel' aqueixa Joventut Repu
blicana pel' la pèrdua de persona tan no
ble i Ileai pel' la caus;:) que perseguia corn
era Alfred Perenya.-Marian Oomà.»

«Ateneu Popular de Fuliola.
Sr. President de Joventut Republicana.

Lleida.
Benvolgut amic: La vostra lIetra por

tadora de la terrible desgràcia no arribà a
temps per a que poguessim traslJadar-nos
per tal de retre l'ultim tribut al vostre i
nostre estimat il'Iustre amic, Alfred Pere
nya, com ens hàuria escàigut de fer-ho,

Rebeu, ara més sentit que mai, el tes
timoni de la nostra simpatia a l'ensemps
que en!> associem de tot cor al dol de tots
els liberals per la pèrdua d'un dels més
entusiastes defensors de la causa.

Fuliola, 24 de març de 1930.-E1 Pre
sident, Ramon Pons.»

De Cronica Targarina, 22 març '930:

«Alfred Perenya, ha mort

La noticia de I~ mort, a Lleida, de l'ex
conseller de la MancomunitatdeCatalunya,
N'Alfred Perenya, ha causat profund sen
timent a totes les comarques lIeidatanes.

La mort de Perenya és una gran pèr
dua. Home d'una bondat i d'una generosi
tat extremes, era, a la vegada, d'una intel
Iigència clarissima i d'unes dots de realit
zaci6 pràctica que es troben rarament
reunides. Aixà féu que per tots els càrrecs
que ocupà, deixés rastre fecud deI seu pàs.
Representant en renovades eleccions, el
districte provincial de L1eida-Borges, fou
tal el bé que hi prodigà, que tot L1eida re
corda l'homenatge popular que al Teatre
dels Camps Elisis d'aque/la ciutat, li tribu
taren milers de ciutadans vinguts expresa
ment de tOt5 els pobles deI districte. Fou

una explosiâ d'afecte que, per la seva gran ..
desa i espontaneïtat es d6na poques vegà
des. Corn a vice-president de la Comissi6
provincial de L1eida, inicià les grans re
formes de millorament deI serveis de Be
neficència que encara avui s'ensenyen amb
·orgull. Conesller de la Mancomunitat, fou
el ponent i l'organitzador de la xarxa tele
lefànica d'aquella corporaci6.

Perà la seva obra cabdai és «Joventut
Republicana», de L1eida, i el seu Camp
d'Esports. EII n'era el cap, el cor i el braç,
Aquella instituci6 model, sense ell no exis
tiria.

A vui s'ha efectuat el seu enterrament
que ha constituït una imponent manifesta
ci6 de dol.

Enviem a tots els seus familiar el oos
tre sentit pèsam, especiàlment al seus ger
mans i bons amics nostres En Samuel i
Manuel.»

De La Nau, 27 març 1930, signat R.
NOGUER 1 COMET:

«En la mort d'Alfred Perenya

Pocs homes deI nostre pais donen la
sensaci6 de seri etat i de capacitaci6 que
donava el nostre malaguanyat company.

Ter:nperament politic per naturalesa.
pel' educaci6 i pel' formaci6 familial', es
donava tot en la /luita pels seus ideals de
tata la vida. Perà tenia de la politica la més
alla, la més noble i moderna concepci6.
No era un agitador verbalista, no era un
orador, malgrat expressar-se amb una gran
correcci6 j demostrar tant en la conversa
com en l'oraci6 publica la seva vasta cul
tura. Era, essencialment. primordiaiment,
un home d'acci6, de treball, d'organitza
ci6. En aquest aspecte, el que més necessi..
ten les nostres Democràcies, sem pre de
sarticulades i sem pre descentrades, la seva
pèrdua serà realment sensible tant pel re·
publicanisme Ileidalà com pel de Catalu
nya tota, puix la seva influència i el seu
exemple havia traspassat la reduïda esfera
local 0 comarca!.

Si en totes les nostres comarques hi
hagués dintre dei camp democràtic, un
home corn En Perenya, el republicanisme
català tindria una força organitzada formi
dable, seria un cos robust i articulat, amb



ment-aquelles angunies, aquell estat de
neguit, el dolor d'aquella ànima nobilissi
ma, es reflecteixen plenament, de faiso
punyent. Aigunes d'aquelles lletres seves,
tan plenes de «coses», les servarem sem pre
devotament ...

IQuin dolor el nostre, en veure't extin
gir-te, ~oble esperit lIumin6s! En la n,os
tra emoci6, en adonar-nos amb dolor 10

tensa que la teva alta figura flsica desap~

reix tan inesperadament darrera «la corti
na de l'eternitat», eIs nostres Ilavis tremo
losos sols saben dir: Adeu, germà!. ..»
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De El Dia Orafico, 22 març 1930:

cLos que mueren.--Alfredo Perefia

Falleci6 en Lérida, ayer de madrugada
nuestro cordial amigo don Alfredo Perefia
Reixachs, ex-diputado provincial y ex
consejero de la Mancomunidad de Catalu
fia. Se encontraba enfermo en Barcelona y
se Je traslad6 a Lérida ante el peligro de
un desenlace inminentc. coma por desgra·
cia ha ocurrido. Asi ha muert0 don Alfre
do Perefia rodeado de los suyos.

Heredero polltico de su padre, don M~

nuel Perefia y Puente, jefe de los repubil
canos de Lérida y ex-diputado a Cortes
por aqueJla ciudad, profes6 sus ideales con
ejemplaridad de su padre y maestro, Co
mo éste fué director Ge El Ideal, paladin
de las ideas republicanas y autonomistas.

Sin duda constituira 'su entierro, que
tendra caracter civil y se efectuara hoy, a
làs doce, una gran manifestaci6n de d~elo,

camo homenaje rendido a I~ personal1da,d
dei sefior Pere fia y a la tradlcl6n republ1
cana de la famiJia, en la que figura el- ex
alcalde popular de Lérida y prestigioso po
Illico don Humberto Torres. Pere fia era
un hombre de gran inteligencia y de gran
coraz6n. Era, ademas, un buen escritor.

Sentimos, grandemente, la muerte de
don Alfredo Perefia y testimoniamos a su
es posa e hijos, y demas fam~liares, la 7x
pr'esi6n de nuestra condolencla por la In
mensa desgràcia que les aflige,"

LLEIOÂ

una ànima alta i vident, que marxaria in
venciblement pels amplis camins de la
Historià ...

Vint anys 0 més l'hem tractat, amb re
laci6 constant, amb devoci6 cordialissima.
El teniem per una mena de germà espiri
tuai, el cdnsell i guiatge dei quai sempre
cercàvem, perquè sense ell no sabiem, no
p0ùiem organitzar res que hagués d'esten
dre's 0 d'interessar a tot Catalunya.

En aquesta tasca' fadigosa-vertader
treball de Penèlop-en què fa tants anys
ens trobem lliurats, de formar una Esquer
ra catalana cligna de la tradici6 liberal i
humanista dei nostre pais i oberta a les
concftllcions de la Democràcia moderna,
sempre sem pre amb ell ens trobàvem de
costat en la Uni6 Federal Nacionalista Re~

publicana, en el Bloc Republicà Autono
mista després, en el Partit Republid Ca
talà, ara en l'Esqucrra Republicana de Ca
talunya, amb ell haviem comptat sempre i
mai el seu esforç i el seu prestigi ens fou
negat, ans al contrari, ell era sem pre el
que donava l'impuls i el que ho feia «mar
xar» tot amb la sevâ. activitat formidable i
el seu seny ordenador.

Havia d'ésser, per aixo, forçosament,
un «home de govern», de realitzacions en
la vida publica, El seu pàS inoblidable per
la Diputaci6 de Lleida i per la Mancomu
nitat de Catalunya, ho demostraren abas
tament, L'organitzaci6 d'aq uell simplicis
sim, gairebé patriarcal-si el mot és apro
piat-, pero utilissim servei de telèfons de
la nostra Mancomunitat, que encara avui,
que una gran empresa se l'apropià-de
manera poc recomanable-és enyorat per
molts dels pobles de la nostra terra, fruit
fou principalment deI s'eu ~rebalI, dei seu
esperit organitzador. Per alxo sol, tots eIs
catalans han de recordar-Io.

En els sis anys tristlssims de la tirania,
el seu esperit havia de patir enormement.
Sense poder actuàr, sen,se pod 7r vessar-~e

en una obra pooular, d educacl6 col'Iectl
val. .. Voleu di~, amics fâcultatius que l'as
sistlreu que les angunies d'aquests sis
anys nd foren la causa primordial de la
seva mort, de que aquell cor, tancat en
una corpora robusta, fallés tan depressa? ..

En la seva correspondència-que du
rant aquells anys sovintejà desmesurada-
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Un periàdic més?

J oaquim Vinyes

Després d'uns dies de romandre a la
pres6, ha estat alliberat el nostre estimat
amie i collaborador de LLEIDA, Joaquim
Vinyes, el quaI fou detingut durant la ma
nifeslilci6 que tingué Iloc a l'arri.bada dels
quatre inculpats de Garraf.

Rebi l'amie Vinyes, una vegada més,
la nostra salutacio efusiva.

El complot anomenat de Garraf

Sembla que a la fi, juntament amb els
encartats amb el cèlebre procés de Garraf,
han estat àmpliament indultats tots~els pre·
sos poli tics que feien vida a les presons
espanyoles .

Cal, perà, alliberar també els presos so
cials, La campanya empresa no pot cessar.

Si, un periàdic més. Perà un periàdic
amb afanys i amb idealismes més ambi
ciosos que cap altre periàdic. Un periàdic
que es forja amb voluntat d'esdeve':lir .una
bandera pel proletariat de CataJunya i un
contacte amb el proletariat dei mon. Sim·
plement.

Programa? Tots els programes que po
sin el proletari en el seu Il.0c de dignitat,
en el seu lIoc d'honor en la màrxa de la.
civilitzaci6. Tots els programes capaços de
sentir. l'emoci6 i la vibraci6 dels afanys
nous d'àquesta hora que ha trobat, sota els
cels de l'Orient europeu la concreci6 qe
les reivindicacions de vint seg!es d'igno
minia. Tots els prog'rames disposats a do·
nar la batalla a les forces obscures dels
reaccionarismes que malden, encara, per
defensar-se de la simple realitat cientifica,
histôrica i social que liS empeny cap a la

NOTES
«Palestra»

Ha circulat aquests dies un manifest
dirigit ais joves de Catalunya i signat per
una bona lIista de noms, alguns dels quais
s6n coneguts arreu de Catalunya.

No podem copiar-Io integl'ament per
considerar que els nostres lectors ho son
també, gairebé tots, de la premsa diària on
hauran ja pogut llegir-lo, i també perquè
ens privaria de donar ais llegidors de
LLEIDA text nou corresponent.

Fent un petit comentari, doncs, pre
veiem en la nova agrupaci6 «Palestra» l'es
tabliinent a Catalunya d'una mena de So
kols, organitzaci6 similar la quai, protegi
da per l'Estat, existeix preponderantment

. a Txecoslovàquia i també a l'Europa Cen
traI.

La finalitat de «Palestra» es diu que
«és promoure un moviment de la joventut
catalana, amb tota l'activitat i l'empenta
de la gent jove, per al seu propi millora
ment en tots els aspectes, moral, intel'Iec
tuai, social i fisic.» 1 més avall fa ressaltar
que «ens adrecem a tots els joves catalans,
de totes les poblacions, de totes les classes
socials i de totes les idees politiq ues, per
tal que acudeixin a «Palestra».

Diu també: «La nostra actuaci6 volem
que sigui amplament pOfriotica i educado
ra i que es descabdelli al marge de les de
caràctcr pol1tic».

Per la nos·tra banda, donada la hetero
geneïtat dels signants, hem de pO'iar de
manifest que veiem diflcil que aquesta
harmoniosa idea pugui arribar a esdeve
nir un fet de l'amplada que es preco
nitza, sobretot quan serâ arribada l'hora
de les conclusions i de la pràctica.

Perà aixà ja és vaticinar. Deixem-ho a
mercè dei temps a venir.
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desfeta decisiva. Tots els programes que
sàpiguin donar un ample sentit d'u'niver
salisme-fratern i cordial-a la vella car
cassa capitalista dels nacionalismes. Tots
els programes prou vius per copsar, vio
lentament, la trepidaci6 d'aquests centenars
de pobles en carn viva, oprimits d'Europa,
,si'Asia, d'Africa, d'Amèrica ...

L'Hora vol ésser, només, aixà. Tot
aixà. Vol ésser la gran revista der proleta
riat català, informada pel proletariat mun
dial, orientada de cara a[ futur, treballada
pel' un afany de solidaritat; de pacificaci6
i de redempci6.

L'Hora vol ésser, més que un text doc
trinal, un altaveu emocional. Més que un
article, un reportatge. Més que un elogi,
una critica. Més que un acatament, una
tralla. Més que una noticia, un crit.

L'Hora vol ésser no el ress6 dels postu
lats d'un partit, sin6 la veu dei dolor i de
[a fe d'un home: el proletari.

L'Horo, revista d'avançada proletària,
apareixerà a primers deI corrent.

Comité de Direcci6: Henry Barbusse.
Gabriel Alomar.-Andreu Nin.-Euleterio
Quintani[la.-Ju[io Alvarez deI Vayo.
Francesc Macià.

Les compensacions

En el periode àlgid de [a campanya en
pro de l'amnistia va iniciar-se la temença
de que a canvi d'el la ef:)S serie.n demana
des compensacions: en paraules clares,
que'ns passarien el compte de la lIiberaci6
deli perseguits 0 empresonats.

Sembla que volen ja cabral' sense espe
l'al'. que l'amnistia sigui tan ampla cam és
de j lIsticia.

En la visita que Jauine Compte féu al
senyor Maluquer i Viladot en el seu des
patx presidencial, portava el cap enbenat,
demostraci6 patent dels mit jans que per a
Ja deciJpitacio dels esperits usen les autori·

tats barcelonines. El President cam vol
guen t consideràr à Com pte i com panys
corn a condempnats amb fonament li digué
aquestes paraules segons La Veu:

« ... 1 ara, ha seguit djent, procuri posaI'
els peus a terra fugint de tot el que no si
gui el treball i la familia. Pel' tot quant en
aquest sentit pugui haver de necessitar,
compti amb mi; pel' altres coses, no.»

Es que pel' ventura el senyor Maluquer
no està convençut que là causa de Garraf
fou una artimanya pel' a espantar l'opini6
catalana?

Pel' què doncs recomanar-li que posi els
peus a terra que vol dir que centri el sen
cap, si Comte i els demég no l'han perdut
mai?

Es que'l preu deI seu just alliberament
ha d'ésser el silenci, el retraïment, la inac
ci6 pels ideals que els son més afectes?

Ens escama aquesta forma de parlar,
ja que porta traces d'ésser el començament
dei pago d'una mercé que no l'hem dema
nada corn à tal, sin6 corn a justicia.

Corn s'obté la llibertat

De la mateixa Veu copiem aq lIest co
munieat:

«Oandh; et5pera amb goig la primera exe
cucia.

Bombai, 28.-A Txavara, el mahatma
Gandhi, ha pronunciat un nou discurs
dient que s'hauria considerat cam molt
feliç en saber que I)avia estat mort a exe
cutat el primer dels seus pariidaris que ha
estat privat de lIibertat.

Ha dit que amb la sang que farien ves
saI' els invasors, encara s'afermaria més la
voluntat de l'India, en ésser !liure, i que
pel' aixà havia d'esperar amb goig intim,
la nova de la primera execuci6 dels seus
partidaris pel' les forces d'ocupaci6.»

Ara és quan no dubtem que J'India
amb la seva protesta pacifica i desobediè\l
cia civil segellada amb la sang de les victi
mes que la represi6 comença a causar,
obtindrà la seva /Iiberaci6.
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Conseqüències

En mig dei clam aixecat a Anglaterra
contra els indus d6na bo trobar-hi qui per
catant-se de la realitàt, escrigui aquestes
parau'les:

~EI govern de J'Indja avença pel cami
fàcil i famjliar, pero sem pre desastr6s dels
medis coercitius. El govern de l'India que
da virtualment suspès. El Virrei pr0cedeix
corn un autocrata: les autoritats s'han atri
buit els poders necessaris pel' a detenir a
la gent sense altra forma de procès.

Els qui governen no tenen en compte
exemples passats. Fa uns 50 anys el se
nyor Ba 1fou l' va proposar-se. resold re el
problema irlandés de la mateix1:l manera.
Pareixia fàcil: pro hem tingut els «sinn Fei
ners» i la sagnant setmana de Pàsqua. Sols
hi ha un remei: executar amb valor i sense
retras les promeses que s'han fet a l'India
i que no han estat mantingudes.»

No creguem pas. que les ratlles trans
crites siguin dels patriotes indis. S6n re
produides dei «Daily Herald» organ dei
partit laborista, actualment al front dei go
vern anglès.

sols per a determinados personajes car
les comparacions s6n odioses j..• éi tan di
ficil que el pobJe s'aplegui à l'entorn d'all6
que no li diu res ...

Exceptuats sempre

L1egim en diversos periàdics:
«L'Ajuntament ha acordat adreçar-se.

al Govern demanant l'autoritzaci6 neces
sàrja per a poder ostentar la bandera cata
na en la façana de la Casa Consist0rial.»

Aclarim nosaltres que tal acord es re
fereix a Vilanova, Raus, Sabadell, Sant
Feliu i tants altres, per0 que entre ells no
s'hi compta el de la nostra ciutat.

M A. R ,. ."1 E ZGUILLEM
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Com els dictadors

Com si encara no hagués passat l'es' des
deI 28 de gener darrer, hi ha qui s'entre
té.a imitaI' aquelles notes famoses, i tal
ment logra reeixir-ne en la forma: vejeu
sin6 alguns paràgrafs de la darrera publi
cada.

«Que se tributen homenajes, que se
preparen recibimientos triunfales a quie
nes han puesto sus inteligencias, sus ha
ciendas 0 sus vidas al servicio de algun
ideal 0 mas modestamente tan solo a pro
curar el biœnestar de sus conciudadanos e
incluso de sus propios vecinos 0 familiares
trabajando incçsantemente por algo digno
y honrado, es j6gico. justo y quienes han
puesto sus inteligencias, de sus propios ve
cinos 0 familiares, natural; pero tratàndo
se de individ uos cuya notol iedad es hija
de un acto punible, una vez alcanzado pa
ra ellos el perd6n, 10 mas discreto es el si
lencio

. ....
«Aun quizâ Ilegarân a nuestra ciudad

otras individualidades cuya actuaci6n pa
sada ha sido objeto de severas censuras y
motivado las mas enérgicas protestas. Re
pito 10 que antes dije: si el Gobiérno de
S. M. ha estimado conveniente otorgar un
amplio perd6n, sus razones tendra para
ello, que respetuosamente debemos acatar,
pero nada de pretender homenajes ni ova
ciones, preparar recibimientos ni entradas
triunfales para aquellos a quienes cuadr.a
mucho mas una actitud de contrita grati
tud, que atrevidas arrogancias e jnjustifi
cados desplantes, incompatibles con el pia
dosa olvido que requieren sus pasados
yerros.»

El pobJe, doncs, no pot manifestar-se
en la forma que li és grat ni per les perso
nes a qui creu que se n'han fet mereixe
dores.

Les grans rebudes s'han de guardar

G:onsulta de 9
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Com tots ja sabem, l'antiga Seu de
Lleiàa, declarada no fa molt temps monu
ment nacional, està habilitada per les for
ces militars de la plaça ... Com tampoc no
ignora ningu que pel' a les dites forces que
l'ocupen, hi ha plojectada fer una caserna
en un dels angles de l'explanada dei Camp
de Mart, on ja temps endarrera tingué 1I0c
la col'locaci6 de la primera pedra pel' a
construir-hi la susdita caserna (que prou
falta fa).

Va passant el temps i, naturalment, la
caserna resta encara pel' començar. Nosal
tres estranyats pel' aquesta rèmora, no po
dem de cap de les maneres explicar-nos de
com no sigui començada, car voldriem
veure foragitada el més aviat possible la
tropa de la nostra volguda Seu, i sense
treva comen.;ar la restauraci6 d'aquest mo
nument exemplar, que tanta necessitat
en té.

Els trebafls de restauraci6 a realitzar
en la Seu no s6n d'unes setmanes sin6
d'uns anys. Pel' aixà voldriem que es fes
sin ben prompte els possibles pel' tal que
la caserna pogués tiraI' amunt, car tot
temps que es perdi ens farà creure que la
generaci6 actual no podrà veure realitzat
aquest somni que amb tant fervor anem
alimentant. El nostre cor es resseca àvid
de veure al cimal aquesta miflora que la
urb lIeidatana en pes demana, com tal
ment si aixà fos una medicina que neces
sita imperiosament pel' a guarir la seva
malaltia.

Adrecem aquestes Iînies a les nostres
primeres autoritats i altres persones que
ho puguin fer pel' tal que no vulguin re
posaI' fins a donar una satisfactoria soluci6
a l'afer consignat. No dubtant que la seva
generosa gesta serà rebuda amb enlusias-

La. Seu vella.

me pel' tots aquells bons lIeidatans que es
timen de cor les beutats de la terra en quê
vegeren el sol de la vida,

11

Ni més ni menys que tortugues

Tothorahem estat-per desgràcia en
cara-, espectadors plens de sentiments
patris dels molts desencerts registrats en
la marKa administrativa pels homes de
l'enderrocada Diclôdurô dins de l'Aj',nta~

ment. Cal remarcar a tota veu i amb el cor
esbatanat d'amor a la ciutat nostra que,
quan el nostre municipi s'ha proposat fer
millores urbanes, ja sigui arranjant âlgun
carrer 0 plaça ho ha fet amb tanta parsi
monia i lentitud que, la veritat, les pub l'es
tortugues queden totalment eclipsades da
vant el nostre eixerit i dictatorial municipi
que ja ha mort.

El mal encara és més, puix mantes ve
gades es comença d'arran jar algun carrer i,
quan els sembla bé, cessen tots els treballs
i,-la cosà és aixi-, il fer trasbalsos a un
altre barri s'ha dit. Moites s6n les vegades
que tenim uns quatre 0 cine car~ers co
mençats; perà d'acabat mai ni un pel' fa·
VOl'.

Amb el recent canvi, som gosarats de
dir: tàmbé faran el mateix els qui ara s6n
dins deI Consi<;tori? Segui l'an les petges
malaurades dels anteriors? Si han de con
tinuaI' de la mateixa manera, tantseval que
no arrangin l'es. Que ho deixin tal com es
tà actualment, car d'aquesta fais6 hi gua
nyarem molt més.

No ho volem aixà de tenir els carrers
abandonars i fets unes muntanyes russes
de pedres i runes, bassalots de fang que
tant acostumats estem a contemplaI' i que
més d'una vegada ens ha fet arribàr al pa
roxisme de la indignaci6 ... Si acàs arran
gen algun carrer, curin què tot d'una
pugui ésser enllestit, i no vulguin ésser
émuls dissortats de les tortugues que mai
no arriben a 110er No feu exasperar t:1 po-

LLE!IDA
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No dubtern que en certs moments, els
que detentaven l'administraci6 municipal,
no és sentissin inclinats a deixar-se portar
per l'afany de fer-se ben veure dels qui
atorgaven càrrecs i prebenàes, mercés i
honors a dojo. Més la plena convicci6 que
tenien que aquella obra no seria dura
dera i la inseguretat en que les plaques
fossin respeetades, donat el pensar i la dis·
posici6 d'anim dels ciutadans, el~ va con
tenir. No volgueren exposar-se malgrat
els requeriments que en determinades for
mes varen fer-se'ls, al natural fer i desfer
en la denominaci6 dels carrers.

MaIgrat tot, ital volta per no ha ver-ne
tingut esment, no va produir-se tampoc la
substituci6 dels rètols denominant els car
rers de Josep A. Clavé i la d'Enric Prat de
la Riba; fets en la nostra parla damunt
plaques de marbre i colocades amb la cor
responent mani festaci6 ci vica deI poble, du
rant el règim de comandament dels afers
de la ciutat pels representants popu
lars.

Més aquell inici de retolar els carrers
en la nostra lIengua no pogué tenir conti
nuadors per haver esdevingut el cop d'es
tat deI general traspassat, i cal reprendre
aquella actuaci6, per no dissonar en la ba
talla inieiada suara, en pro de la nostra
lIengua, que cal honorar com es mereix.

Tota la retolaci6 dels carrers i places
de nostra urbs amb les dues uniques excep
cions citades, està mancada deI reconeixe
ment natural al us deI nostre idioma. Es
necessari que les innombrables noves vies
ciutadanes obertes ja 0 en espectativa, si·
guin retolades quan menys en les dos lIen-.
gües: la per ara oficial, i la popular, là
nostra, arribant fins a la renovaci6 de les
antigues plaques, reposant les destruides i
fent-ho amb la inscripci6 bilingüe.

Es aixô una necessitat que la condici6
de catalans i l'amor a nostre idioma, avui
homenatjat per tothom, cns imposa.

La retolacio de carrers

ble i ti ngueu en reverenciaci6 aq uests alts
càrrecs que defenseu en interès de la ciu
tat. 1 el poble, naturalment, no és ingrat
per a reconèixer els mèrits i virtuts civi
ques de tots aquells homes que s'han escar
rasats pel bé de tots. Dones, final ment us
diem que no vulgueu donar Iloc a les mur
muraeions i que no es pugui dir de vosal
tres: s6n ni més ni menys que les tortu
gues.

Un bon encert hem de reconeixer tin
gueren els Ajuntaments deI Directori en
la nostra ciutat, en no contagiar-se d'aque
lia febre que:es manifestà en gairebé totes
les poblacions, petites i grans, de retolar
les vies urbanes amb noms de persones i
simbols que no tenien la més petita arrel
en l'ànima ciutadana.

Eis que detentaren l'administraci6 mu
nicipal durant el periode en que ha estat
sotmesa al règim dictatorial, varen sumar
se a totes les moxigangues organitzades a
costa dels cabals publics; varen satisfer
comptes crescudlssims per banquets aIs
usurpadors dei poder; coneediren prôdi
gament subvencions a suposades entitats i
empreses que monopolitzaven el patriote
risme carri'ncl6 tan en boga; organitzaren
inclus, ridlcoles manifestacions amb gent
assalariada, jornalera... perô no varen
caure en la temptaci6 de batejar cap
dels nostres carrers ni places amb els
noms d'aquells que lia vors ho representa
ven tot i que passat el foc d'encenalls, avui
dia no s6n res.

Foren oportuns, cal reconeixer-ho i per
aixô no hem tingut que preocupar-nos,
com a tot arreu s'ha imposat per decència
publica, de la natural desaparici6 de totes
aquelles plaques que poguessin recordar
el periode slmbol de l'esearni a les Iliber
tats publiques i de la jamai superada im
moralitat administrativa.
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va cooperaci6, l'enhorabona, i a eH li tramelem la
més cordial de les encaixades.

R. Pané Argellc Qui sap si aixo serà el començament de la seva
gran obra d'algun dia?
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La censura en la premsa comarcal

Tarrega

LI. G,

AAA,

La tisora en la premsa comarcal trebaHa amb
més intensilal i piljor que quan hi havia la dicladu
ra de Primo de Rivera. Aquesta afirmaci6 general
no vol pas negar excepcions respeclables que amb
toI juf cumpleixen llurs censors de drel l'alcéllde de
la Ciutat 0 vila i, de fet, el lipo veleta de secrelari
municipal.

Es una veritable plaga absolulista arrelada i ben
regada durant sis anys. Es vergony6s, despotic ço
que passa ais selmanals i quinzenaris comarcals,
Eis problemes locals, no passen; el generals de
l'hora tampoc; els comenlaris d'acluacions pasades
i presenls dels municipis, que tOls els diaris en par
len a doll, ni pensar-hi; en fi: tot ço que hom diu
des de les planes d'acf i d'allà, aprofitanl el moment,
la~lisora comarcal, salvadora de responsabilitats
personals, es clou tremolosa puix, de més d'ama
gar certs embulls direclament comprometedors,
abusa d'una facultat, d'un dret que no és tal, doncs
la nota dei Govern Berenguer, respecle a la censu
ra, no fa reserva de cap mena, i, per lant, en ço que
no sigui atac personal deu el censor restar inacliu,

Prou farsa i encobriments. Les autorilals gover
natives deuen acabar amb aquest despotisme here
dilari de la diclddura ja que no és poe el mal que fa
a les ciutals i comarques que lenen la dissort d'una
ailal plaga.

Nosaltres ens queixem d'una manera general,
pero volem concretar perquè d'aquesta manera fa
rem més fàcil la tasca d'inspecci6 governativa.
Tàrrega sofreix conseqüències funesles i per ço
demanem directament una ordre terminant que ens
alliberi dei censor, de fet, puix és una atracci6
tant hipocrila que repugna inclos ais seus més afins,
que s6n zero,

Fuliola

El dia vint d'abril, la majesluosa diada dels qui
creuen en la festaa de la Resurrecci6, Iingué 1I0c
al nostre poble, la representaci6 d'un drama, obra
i gràcia, dei nostre més car company R. Pané Ar
gelic, que duu per trtol cCanç6 de Primavera:o, Si
bell és el nom de i'obra, molt més ho és el caire
perforador de la seva estruclura, arrencada de les
costums d'Urgell i de la tant nostrada naturalesa.
Ja de bell antuvi ens admirà el seu seguici, per la
ferma naturalitat de les normes que prossegueixen
alguns burgesos, aquests que només pensen en la
lIuentor deI melall, i qué creuen éSE'er els amos de
totes les voluntats inferiors, perquè tenen l'arca
plena de cabals, volen escarnir la més gran de les
obres, vexanl ais qui han donat per ells la suor dei
seu fronl.

La seva pose argumentària, no és sin6 un cant
a la juslesa i a la lliberlat, endintzanl-se també en
vers la miseriosa rulina, que lants eslralls causa a
les nostres multituds, contrarrestant amb eficàcia
les injustfcies banals que un totpoder6s,., diu ha
fet de la nostra generaci6 una germanor de classe,
que no és sin6 una gran absurditat.

De lant en tant, i men Ire els actors descabdella
ven la seva obra, un cor de canlaires enlonava amb
beH contrasl una canç6 primaveral.

L'exemple que ajudà mollfssim la bona fi de
l'obra, fou la Huila entre el pobre Ireballador i
l'acabalal, el quai per l'orguH dei metaH, volgué
vendre una flor primaveral, exlracle de la seva
sang, no miranl qui amb el contacle, pogués lopar
amb un escardol punxent i emmetzinat qué fes de la
seva puresa una cosa estèril; la seva prosa, és la
prosa de la vida.

Finalment a les acabaHes, el nostre jovenfssim
company, féu un pelit glosari dei noslre poble,
aquesta Humela d'Urgell que arreu de Catalunyt!,
mostra els inslinls que posseix (fenl un elogi dels
mai oblidals amics M. Niub6 (col'Iaborador de
LLEIDA), J. Navau, dues figures fuliolenques que,
temps a venir, potser ens ajudaran encara més a
enlairar el nostre poble) donant amb poques parau
les a conèixer ço que ens fa nosa, i hem d'enderro
car, per veure la c1arividència de la noslra pensada.

Des d'acf, donem al grup d'aficionats per la se-



LLEIDA

Solsona

LAURBA VlLALTA.

Moreneta de Montserrat, i heu de tenir en compte
que en aquesls brodat i \Iaços que hi heu posat hi
ha les quatre barres catalanes. Avui sou joves
demà sereu mares i al primer fiB que tindreu li heu
d'ensenyar a estimar abans que lot a Catalunya,
pero, avui, treba\leu per posar en Ilibertat els nos
tres germans lancats pels delictes so·cials.

El senyor Sunyol que va estar interromp'Jt
moItes vegades pels aplaudiments dei public és
aclamat per una sorollosa ovaci6 en acabar el seu
notable parlament.

El Corresponsal.

Corren per aquesta rumors que s'intenta la
constituci6 d'un nou partit 0 grup local, deslligat
dels que antigament ompliren la vida poUtica de
Solsona i que avui semblen estar en vies de franca
descomposici6.

El grup molista que des de l'any 1916 al 1922
monopolitzà el MuniciiJi, una volta foragitat de
l'Ajunlamenl, es desfé d'una manera lenfa pero
confinua, demostrant que els seus homes no sa
bien resistir el dejuni de J'oposici6. El grup contra
ri es comportà al revés. El seu aglutinant fou la
lIuita. Aquesta l'engrandf, pero sis anys d'usufruc
luar el poder li han estat un corrossiu que ha de
mostrat que els homes no s6n de la pasta dels go
vernants.

La situaci6 dei grup molista desfet i l'altre ata
cat de di~sensions intestines, ha fet nèixer segura
ment la idea de constiluir una nova agrupaci6.

Ara bé, quina crientaci6 tindrà? Quines idees
defensarà? Aspirarà a manar sempre, amb Monar
quia i Republica. amb la L1iga i els fedèralistes.
amb drete~ i esquerres? Serà un grup, sense altres
ideals que dominar la ciutal? Si es aixf, planera re
sultarà la via, pero la tasca infecunda no farà altra
cosa que menar-nos a les antigues \luites repug
nants.

Si pel contrari, el nou grup sap aixecar una
bandera i vol combatre al dietat d'un ideal progres
siu i noble (els temps actuals ho exigeixen), si s'cs
força en millorar el nivell moral dels joves solso
nins, avui completa ment abandonals, la via serà
diffcil i plena de sacrifici, pero tard 0 d'hora vindrà
el triomf, més soJid i durable que el de les organit
zacions eixorques d'ideals i cu ruiles de malerialis
me groller.

14

Conferència

Començà la conferència d'En Sunyol saludant
ais homes i dones catalanes i també, al qui havia
de .presidir la festa organitzada pel futbol Club
Mollerusa, Maluquer i Viladot, President de l'ac
tuai Mancomunitat de Catalunya; President perquè
sense no haver-Ii donat ningu aquest tf/ol se l'ha
guanyat i se n'ha fet digne, al revés de molts al
tres homes publics que si avui ocupen un càrrec és
perquè l'han usurpat.

En entrar de pie a la conferència, i en parlar deI
futbol occità, diu que se sent molt joi6s, perquè ha
vist reeixir el futbol de L1eida amb tot l'entusiasme,
per tal de crear-se una personalitat, la quai, porta
la marca de l'emoci6 catalanesca.

Fa memoria de l'arribada d'en Compte a Bar
celona i diu que la rebuda dispensada a l'ex-em
presonat demostra que tothom desitjaria no tan
sols l'alliberaci6 dels presos polftics, àdhuc també
dels socials, i aquest desig, veig que l'experimenta
avui tot Mollerusa, no ha molt Reus i sempre Ca
talunya. 1sento un goig de remordimenl que hagi
aguanta,t tan de temps aquesta sofrint la funesta
Dictadura.

En arribar avui a Mollerusa j trobar-Ia tan ca
talana i cuita m'enorgulleix d'ésser jo també català
i a l'ensems, agreujat de l'emoci6 catalanesca.

Esport i ciutadania és el lema de l'esport català
i de no abraçar-lo tan fortament corn ara, era degut
al govern passat al considerar-Io corn un perill a
la seva tirania. Més els iI'lustres capdavanters de
l'esportisme català, tais corn en Rosie, Cabot Abril
etc. saberen aguantar la tempesta i nosaltres avui
no som més que els que recollim la nau deixada
pels nostres antecesors. Per consegüenr els espor
tius d'avui teniu un exemple de ciutadania millor
que abans, AIs esportistes de Catalunya se'ls con
siderava corn una farsa entusiàstica i plena d'ideal
i no sabien guiar-Ia, per aixo la destuiren,

Pero no ha passat toI encara: hem de formar
guàrdia d'honor ais drets de Catalunya per salva
guardar-Ios altra volta deI perill imminent. Veig que
moll avial no podrem obrir la boca per dir res.

En finalitzar el parla ment adreça un prec a totes
les dones perquè s'adhereixin al manifest pro am
nislia que presideix Maluquer i Viladol per l'allibe
rament dels presos i exiliats catalans i diu de més
dirigint-se directament a les damiseles que escolta~
ven J'aposlol dei futbol català: Heu brodat la senye
ra la quai haveu posaI sota el patronatge de la

Mollerusa
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DEMOCRACIA, 26

De 8 a 9 tard".

RAIGS X
De 11 a l mati.

LLEIDA.

Caramels "L'ARC"

Vies Digestives - Vies U rinàries

DR. HUMBERT TORRES

JOAN VILA.-Tallers de Foneria i Maquinitrill.
Cardenal Remolins, 8 - Telèfon, lOf. - Lleidll.

Ta Hers

Recaders t Transports

LA PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinetti. 15 ~ Lleida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FILLS. - Recaders directes i dillris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions

més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion

17. - Lleida: Estereria, 4.

• 0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(••)0.)0.)00(.0(. ·)OtI
g g

BJoan Porta~
g g
~ Corredor de comere col"legiai ~

~ Estoreria, 11, 2.°0 Q
n n
~ Telèfon, 341·A - LLEIDA ~
.0(.0(.0(.0(.0(.0(.0(••)0.)0.)0.)0.)0.)0.)0.)0.

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc
tric.-Cabrinelli. - L1eida.

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i detall. - Plaça L1ibertat, 2
Telèfon, 58 - Lleida.

E lectl'tctste 8

COPl'edol's de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
Monges, 8 pral- 2." - Telèfon, 499 - Lleida.

Fel'retertes

L1eida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - L1eidél.

Musica 1 Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - L1eida .

Académtes

AlAIlf: ""lA "'f:1L1 AP'llIl
COMERÇ ~ü~wL. IDIOMES.



a mida...

Una sola wegada•••
••• probi la nostra Secci6 de Sastreria
i estableixi comparacions

en la qualïtat

.'
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ff IILa Industria Leridana" Fàbrica d'Anissats~

1LICORS - XAROPS - SABO OLIS D'OLIVA 1 DE BRISA 1
§ ~

1 PERE MOR 1
~ ~
§ Especialitats de la Casa <ANIS MOR» 1 Gran Licor Estomacal «WILSON» ~

1 Destileria y Fàbriques: CARRETERA DE BARCELONA.-Despalx: CABRINETY, 30 1
~~ rVl ., \ IlctiplIlx. ~A. LLEIDA ~ ~ Ë
~ l,j ~ TBLcf'ONS. 1 f'llbrlqllcii. 36 A. ~ CI.3!
- ...~~
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IMPREMTA eJOvENrUT. - BLONDEL, 7 - LLEIDA.

en el taU

li en la Eon.eE~i:el preu il

ii Iimocenes de SDn Pedro 5. A. ii
:: :

!1 la casa més important de la Provincia en !
1; Teixits Novetats -- Confeccions, etc. 1
~ ~ ~

Il MAJOR, 24 LLEIDA TELEFON567 li
: _ :.~................................................................................., .
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