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Per ara, i mentre les circumstàncies politiques no es modifiquin en un sentit
més favorable, suspenem la publicaci6 d'aquest setmanari.

El numero d'avui de LLEIDA, darrer dei primer semestre d'enguany, és l'ultim
que publiquem, almenys per cert temps. Si aigu cregués que la seva desaparici6 ve
imposada per dificultats econèmiques, s'equivocaria dei tot. Generalment, les empreses
idealistes, s6n males empreses de diner. L~EIDA, durant cert temps, ho ha pogut com
provar. Pero es d6na el cas, precisament, que la seva desaparici6 coincideix amb una
vida economica assegurada. No sols cobreix les seves despeses sin6 que, encara que nl)
molts, li sobren alguns diners. Dit sigui en honor de la gent de les Ilostres comarques,
que, fidel a la seva tradici6, ha sabut correspondre a la nostra crida.

1 doncs? Doncs la ra6 és tristissima i molt clara: que el nostre setmanari ha
de sortir amb tais mutilacions i afegits que el numero que reben els nostres lectors no
és, ni de molt, el nostre numero original, sin6 el que volen que sigui aquells que po
den més que nosaltres. No es pot pinsar en public, ni amb tota la prudència imagina
ble. Hi ha, constantment, implacablement, una barrera, per ara insuperable, que s'in
terposa entre nosaltres i els nostres amies lectors.

Què hi podem fer? No-res, avui per avui. Potser els temps cànviaran. Coses més
fortes que les que veiem han anat per terra. Si ial ocorre algun dia, per Ilunyà qUi
sigui, el més probable és que aquella comunitat espiritual que s'havia establert entre
els nostres favoreixedors i nosa/tres, torni a tenir un organ d'intercomunicaci6.

Pero avui, la nostrâ condici6 d'homes lIiures sent vexada la sevà dignitat, i ans
que avenir-se a la sistemàtica mutilaci6 deI propi pensament, prefereix silenciar-lo.

A tots vosaltres, subscriptors, compradors i anunc;:iants de LLEIDA, moItes
gràcies. Sabem gui sou ion podrem retrobar·vos. Si un dia llueix damunt la nostra
terra el sol de la Ilibertat, la nostra ploma, Iliure d'obstacles, sabrà prosseguir, en con
dicions decoroses, la Iluita pels ideafs que hem estimat j defensat tota la vida.

HUMBERT TORRES.
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Defensa de la " • (1)DemOCraCla
(Conclusiô)

VII. - Cal partir dei sufragl universal

Davant la polèmica suscitada pel' la pro
bable reforma electoral dins l'Estat espa
nyol, és oportu d'assenyalar unes parauJes
de Charles Maurras en la seva quotidiana
crônica «La politique», que publica a
cL' Action Francaise». Eis nostres conser
vadors anacrànics, més 0 menys tradicio
nalistes, quedaran probablement descolJ
certats en lIegir la següent afirmaci6 dei
gran teoricista dei nacionalisme francès:
cEstic pel' l'extensi6 indefinida deI su
fragi».

Les idees de Maurras s6n, en aquest
punt, si no absolutament originals, ben di
ferents de les qUIl acostumen a sostenir les
dretes de certs recons d'Espanya. Comen
tant la tesi de Gustave Hervé, segons la
quai tata rcnovi:lci6 de la politica fral1ces~

ha de partir de la doble base dei sufragl
universal i la Republicil, sosté Maurl'as
que ha de començar-se pel' eliminar la Re~

publica, perô que cal conservaI' el sufragl
universal:' «No s'ha de toCi:lr el sufra
gi universal.~ Pel' a més fidelitat literai,
reproduïrem els mots francesos: <<II ne faut
pas toucher au suffrage universel.»

Aixô no vol dir, és clar, que Maurras
s'hagi convertit en un partidari deI régim
democràtic i deI sistema parIamentari.
Creu que s'ha de conservaI' el sufragi uni
versaI, peràcreu tambéque s'ha de can
vial' l'esfera de la se va competència. Segons
la seva ttoria, el sufragi ha de tendir a re
presentaI' la naci6, perù no pas a dirigir-Ia.
Corn cs veu, el seu pensament és el formaI'
amb els elegits deI sufragi, no pas un Par
Jament sobirà, sino un àrgan de represen-

De la RtYlsla dt CRia/lll/ya.

tacio unit pel' un cert engranatge a la ins
titucio polltica d.rectora, al capdamunt de
la quai posa Maurras la persona deI rei.
Maurras es mostra en aixô molt més rea
lista que no pàs els polltics pass~ts de ~~

da que consideren possible, aVUI, supnmlr
cl sufragi universal a substituir-lo pel'
quaIsevol de les formules desacreditades
que tendeixen a escamotejar la manifesta
ci6 de la voluntat popular.

La f6rmula «un home, un vot», inde
pendentment de la seva legitimitat i de la
seva vàlua intrinseca, compta indubtable
ment, en els nostres dies, amb tln estat de
consciència coI'lectiva que li és favorable.
Ben natural i ben just ha d'ésser aquest
principi, quan ha arribat d'una .manera
tan ràpida i completa a predominaI' en
l'opini6 dels pobles. Si no hi hagués altres
raons pel' defensar el sufragi universal,
hom hauria de tenir en compte la ra6 po
derosissima, decisiva, que els pobles no
s'avindrien actualment a ésser desposséïts
d'aquest instrument de poder democràtic,

Ara que ens hem posat a comentar urles
interessants paraulis de Charles }Ylaurras,
no saben estar-nos de comentar-ne unes
altres, no menys interessants, que trobe~

en el mateix article. Després de màntemr
corn a punt essencial i basic l'eli.minaci6
de la RepubIica, diu queaquesta ha d'ésser
abolida alli on és ara, ù sigui al cim de
l'Estat, pel' establir-Ia alli on no és 0 si
gui en els estaments professionals i en les
corporacions municipals i regionals. Pel'
tant, Charles Maurras resulta partidari
d'organitzar la societat i l'Estat republica
nament, perà amb una suprema direcci6
monàrquica. .

No ens fem il-Iusions respecte a la slg-



Una f6rmula gualitativa la trobem en
l'anomenat vot plural. Segons aguesta f6r
mula, es concedeix a determinades catego
ries .de ciutadans, no pas el vot unic con·
cedit generalment, sin6 dos, tres 0 més
vots. Hom adopta corn a base de la plura
litat de vots la possessi6 de titols, els estu
dis, la riguesa, la nissaga 0 la situaci6 so
cial. Segons la f6rmula de la cultura, un
simple ciutadà tilldrà un vot; perà si és
batxiller, per exemple, en tindrà dos i si
ha cursat una carrera en tindrà tres. La
f6rmula de la riguesa estableix una relaci6
entre el dret de vot i la fortuna 0 la cOlltri
buci6 que es' paga. Encara hi ha una altra
f6rmula, que ha tingut molts defensors a
França, igue consisteix en el vot familial,
en virtud deI guai els pares de famifia tin
drien més unitats de vot que no pas els
solters.

Si examinem aquestes f6rmules, com
provarem que no s6n garantla d'encert, ni
s6n expressi6 de justicia. El cas dels anal
fabets és un dels que demostren clarament
la mancança de base sôlida en el criteri
qualitatiu. Entre els gue saben de JIetra hi
ha una gran part de gent gue s6n, segons
una frase gue ha fet fortuna, analfabets de
segon grau. 1 aquests acostumen a tenir
una intel'Iigència i un sentit pràctic infe
riors ais de la massa dels analfabets autèn
tics. Qualsevol pot fer la prova comparant
uns guants pagesos gue no saben de lIegir
ni d'escriure, amb uns guants rnenestrals
que sa ben totjust escriure una carla 0 Ilegir
un diari. La comparaci6 resultarà favora
ble ais primers. D'altra banda, hi ha una
cruel in justici a en el fet gue l'Estat exclo
gui dei dret de sufragi els analfabets, 0 els
doni menor guantitat de vots, després d'és
ser ell, gairebé sempre, el culpable de
l'existència de "analfabetisme. Aixi mateix,
la possessi6 d'un titol escolar 0 professio
nal, no solament no és garantia d'una su
perioritat d'intel'ligència, sin6 que moltes
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nificaci6 pràctica que Maurras preconitza.
EII vol treure de la competència de la de
moci àcia les qüestions cabdals de l'Estat.
Perô en totes les altres qüestions, no sola
ment és partidari d'una organitzaci6 repu
blicana, sin6 que creu intangible el sufra
gi universal com a base pel' obtenir la vera
representaci6 dei poble.

Evidentment, a tot arreu hi ha dretes i
esquerres, radicals i revolucionaris. Perà és
trist de comprovar que en certs indrets de
la peninsula ibèrica aq uestcs madalitats
prenen sovint un caràcter extra~europeu i
inactual que és un slmptoma d'isolament
i d'endarreriment espirituals i que justifi·
quen, en el terreny de les idees i de la po
litica, els judicis se vers emesos per alguns
estrangers i fins per alguns peninsulars.
Quan tots els conservadors i dretistes d'Eu
fopa i Amèrica accepten fonamentalment
el sufragi universal, surten de la peninsu~

la ibèrica unes veus rogalloses que dema
nen la supressi60 la mutilaci6 d'una de
les conquistes de la lIibertat moderna.

VIII. - El criteri qualificatiu dei sufragi

És cosa fàcil la denigraci6 dei criteri
quantatiu aplicat al sufragi universal. Perô
quan s'ha prescindit d'aquest criteri i s'ha
adoptat, en principi, el criteri qualitatiu,
els partidaris d'aq uest altre comencen a
patir. Quina ha d'ésser la fôrmula pràctica
per establir en la intervenei6 electoral dels
ciutadans les diferències de qualitat? És
evi.dent que hom no pot graduaI' 0 mesurar
objectivament la caJ3acitat, la vàlua, l'bo
nestedat dels homes. Un criteri rigor6s de
ponderaci6 qualitativa ens portaria a la fi
xaci6 d'un diferent poder electoral per a
cada borne. 1 corn gue aixô no és possible,
els partidaris dei ariteri qualitatiu, fugint
de la comprovaci6 directa i individual de
les capacitats i de les valors humanes, s'a
tenen a allô que podrlem anomenar els
senyals exteriors.
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vegades és fruit deI privilegi dels rics. que
poden dedicar l'adolescència i la joventut
ais elltudis. mentre la gent humil han de
dedicar-Ies al trebal/.

Si el criteri qualitatiu de la J1'lustraci6
o dels estudis està mancat, alhora, de jus
tÎcia i de justesa, molt més ho ha d'estaI' el
criteri qualitatiu de la riquesa 0 de la par
ticipaci6 contributiva a les càrregues pu~

bliques. Avui apareix com un greuge a la
dignitat humana l'establiment d'un privi
legi concedit a la riq uesa en el sufragi, a
més dels altres privifegis socials de què en
cara es gaudeix, i a despit de la tendèncià
socialment oivelladora dels nostres dies.

Tampoc el criteri qualitatiu en forma
de vot familial ens sembla gaire defensa
ble, tot reconeixent que té una base menys
antidemocràtica i més noble que les f6r
mules anteriors. Molt més just que donar
al pare de familia dos 0 tres 0 quatre vots,
conferint-li aixi la representaci6 politica de
la muller i els fill5, és el donar el vot a les
dones i el rebaixar l'edat electoral, puix
que d'aqucsta manera s'obté el vot directe
i personal dels elements de la familia que
hom pretén acumular electoralment en el
cap de casa.

Totes les f6rmules qualitatives a les
quaIs hem al'ludit han tingut, i algunes
tenen encara, una realitzaci6 efectiva en el
règim electoral dels Estats. 1 qualsevol que
hagi estudiat aquest problema en la histà
ria contemporània i en la politica actual,
haurà de reconèixer que l'aplicaci6 de les
dites f6rmules ha estat discutidissima i ha
encès piets politics interns, els quais s'han
resolt quasi sem pre en un sentit favorable
al sufragi universal, igual, individual i di
recte. Aquest sufragi, en veritat, no és ex~

clusivamElnt quantitatiu. Materialment, un
h(lme és un vot dins les urnes 0 les capses
de votaci6. Per6 en le, multiples opera
cions que precedeixen l'acte material de
dipositar el butlleti, entren en joc totes les

diferències qualitatives que entre els ho
mes hi ha realment.

IX. - La classificaci6 social

La classificaci6 de la gent en éategories
socials és una cosa que aviat està dita. Perà
deI dir al fer, hi ha moita distància. La
classificaci6 social és, en els pobles civilit
zats, una cosa dificil, i en certs aspectes,
irrealitzable, si hom no vol utilitzar els
expeditius procediments classificadors dt>ls
bolxevistes. En totes les classificacions hi
ha, pel' força, un ample marge d'arbitrarie
tat, fins en les anomenades clas!>ificacions
naturals, que no s6n obra de la natura, si
n6 de "home, el quaI és un animal classi
ficador, C.9m s'ha dit ju!>tament.

Un dels passatges més su.ggestius de les
declaracions que féu temps enrera el pro
hom socialista italià O'Aragona, és aquell
en què va veure les dificultats pràctiq,.es
dels sistema electoral pel' categories socials.
A Espanya. els senyors Vàzquez Mella i
Pradera ho arreglarien tot de seguida. «Les
clases socials s6n tantes ço és a saber. .. \> 1
les enumcren rapidament: agricultors, in
d ustrials, comerciants, obrers, ciergues,
etc. Aquests dos ex~car/ins no coincidei
xen en el nombre ni en la denominaci6.
Per0 aquesta dificultat és facil de resoldre
am b un decret-Ilei 0 a cara i creu.

A Itàlia la classificaci6 social es presen
ta més dificultosa. Aixi ho compta O'Ara
gt)llà. «Declaro-diu aquest-que no veig
clarament com hauran d'ésser compostos
els col'Iegis corporacionistes, aixo és, el
cos electoral dels diputats deI treball. Men
tre que és fàcil de subdividir els treballa
dors en les diverses categories d'oficis, j

posaI' junts, pel' exemple, els metal'!urgics
amb els metal'lurgics, els paletes amb els
paletes, és dificil d'enquàdrar en organit~

zacions 0 ordres els industrials. Agafem
les societats an.ànimes: serà coniiderat in-



d ustrial només el consel1er delegat, 0 bé
tat el Conseil d'Administraci6, 0 tots els
accionistes? Pel' altre eanto, si un nombre
donat d'electors té dret a elegir, encara que
sigui amb eleccio de segon grau, els dipu
tats dei trebaJl, és 16gic de creure que els
obrers que son més nombl'osos que els pa
trons, aconseguiran la majol'ia, i que els
capitalistes no s'avindran a aquestes dispo
sions. Nosaltres haviem començat a treba
liaI', l'any 1919, en un pl ojecte semblant, i
us asseguro que ensopegàrem amb dificul·
tats tècniques verament insolubles», -

Tot aixà vol dir que la pretesa constitu·
ci6 «orgànica» de là vida social ha creat un
munt de nocions falses. La societat huma,
na, i menys la societat moderna, no té àr
gans en el sentit que aquest mot pren en
fisiologia. Encara menys té parts 0 peces 0

capes socials suficientment distintes per
què sigui possible una classificaci6 treta
dei natura!.

La classificacio és un procediment in
tel'Iectual de l'home, que aprofita. en
aquesta feina, els elements que li d6na la
natura, tot interpretant-los, completant-los
j adaptant-los mentalment. El pretès rea
lisme deI sufragi corporatiu 0 orgànic és
una falàrnia. Si volem classificar en col'Ie
gis corporatius els electors d'un pals, hau
rem de rec6rrer, en moIta part, a procedi
ments arbitraris.

Dividir els electors en oficis, professions
o ocupacions és avui una cosa tan arbitrà·
ria corn dividir-Ios pel' districtes i col'Ie
gis numerats 0 amb noms de barri. La ta

pografia és, corn a criteri de divisi6 electo
l'al, tan legltima corn la professionalitat, i
molt més pràctica que aquesta. El districte
set a vuit 0 deu de Barcelona, posem pel'
exemple, és ulla cosa al menys t~n orgàni
ca i tan viva. des deI punt de mira muni
cipal, corn el gremi de vaquers 0 la Cam
bra de la Propietat Urbana.

X.-Els principis Iiberals

Ha fracassat el IilDerafisme en el camp
pol hic? Veurem desaparèixer la concepcio
liberal de l'Estat enmig de les lIuites entre
la concepcio d'extrema ùreta i la d'extre
ma esq uerra? Aq uest problema ha estat
tractat en un substancios i discretlssim ar
ticle deI journal de Genève, i en una nota
de Benedetto Croce a la seva revista La
Crilica. Hem trobat en tots dos treballs,
no solament la defensa teorica dei libera
lisme, ans encara l'expressio d'una inven
cible esperança en l'esdevenidor dels prin
cipis liberals,

Des d'aquest Iloc periodlstic no seria
oportu d'entraI' en una disquisici6 sobre
les distintes accepcions dei mot «Iiberalis
me». Estem segurs que els nostres lectors
entendran prou bé a quina accepcio es re
fereixen els il'lustres escriptors al'ludit5i i
ens referim nosaltres. Pel' damunt de to·
tes les definicions i de lotes les distincions,
els ciutadans deI mon modern comprenen
i senten prou bé quina cosa és la Ilibertat.
Les teories que volen suprimir-Ia, i que
pel' fer-ho més· fàcilment comencen per
desconèixer-Ia, pel' dir que és un concepte
buit i una cosa inexistent, no podran mai
suprimir de l'Anima de l'home l'aspiraci6
a la lIibertat individual i col'Jectiva,

L'articulista dei jou'rnal de Genève re
marca que els grans sotracs de la historia,
i sobretot les guerres sagnants i devastado
l'es, van seguits d'un periode de crisi du
rant el quai les f.orces instintives-que no
saltres classi fica riem en au tori tàries i a nàr
quiqu.es-esclaten amb violència i arrjb~n

a dominaI' pel' un temps més 0 menys llarg
la idea liberal, que és la fior de ('esperit
humà nascuda d'una Ilarga elaboraci6 his
torica, Aixl, els sistemes antiliberals pre
sen ten un origen en certa manera neuro
tic. Son fills dei xoc dels dolors, de les
privacions, dels odis i de les cobejances
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Benedetto Croce ingressà, fa tres anys,
en el partit liberal italià. Després Ge là se
va brillant defensa de~ liberalisOle, l'il'Ius
tre filososof volgué donar a la seva actitud
ideolàgica una confirmaci6 pràctica. 1 ell
que mai no havia format part de cap grup
poil tic, davant la situaci6 d'ltàlia ha entrat
en el camp turbulent de la Huita dels par
tits.

Aquest acte de Benedetto Croce va coin
cidir, si fa 0 nC' fa. amb les eleccions bel
gues, que van confirmaI' là tendència acu
sada pel' les eJeccion~ britàniques a la po
laritzaci6 de les forces polltiques cap a la
dretâ conservadora i cap a I"esquerra obre
rista, en perjudici deI liberalisme. Eis par
tits liberals de Bèlgica, d'Anglaterra i d'al
tres païsas s'aprimen progressivament
mentre s'engreixen la dreta burgesa i l'es
querra obrera. S'haUl"à equivocat, doncs,
el filàsof italià en situar-se an una neta po
sici6 liberal tan separada de la reacci6 dei
socialisme? El seu eJogi deI Jiberalisme, no
serA el cant dei cigne d'aquesta escola que
presidi ['evoluci6 polltica deI segle XIX?
Tindran Olés ra6 els que fan la necrologia
deI liberalisme que no pas els que cn fan
l'apologia?

Els fenàmens actuals que afecten el li
ralisme s6n complexos, i cal establir algu-

XI.-Lib2rals i socialist2s

les neurosis col'lectives amb l'impuls dels
principis antiliberals, és ja un motiu prou
fort pel' malfiar-se de la bondad d'aquests
principis. Les tendències que aconseguei
xen la màxima força en periodes de malal
tia social, poden ésser considerades amb
ra6 corn a malaltisses. L'home serè, intel
ligent i amb sentit de justicia, és 'Iiberal, i
el liberalisme li ve de la part millor de
l'ànima. Pel' aix6, segons la frase de Bene
detto Croce, el liberalisme és el partit de
la cultura.

6

dins l'ànima feble dels homes. Quan la
normalitat torna, i les aigües esvalotades
es fan tranquil'Ies i prenen el nivell usual,
els extremistes reculen i domina nova ment
elliberalisme, en la multiple varietat dels
seus matisos. Les vociferacions i els sofis
mes dels enemics dei liberalisme no poden
destruir el fet que aquest correspon a les
èpoques en què el seny dels homes és més
clar, Ilur voluntat és més recta i Ilurs sen
timents s'allunyèn més de la primitiv.a ani
malital. Pel' aixà, corn diu Croce, el libe
l'alisme és el partit de la cultura. Un home
intel-ligent i cultivat ha d'ésser liberal, en
el millor sentit de la paraula.

Sosté l'eminent filôsof italià que la pro
fecia segons la quai el liberalisme no tin
drà cap paper en la histària futura 1 la Ilui
ta serà entre el comunisme 0 socialisme
exclusivament econàmic, d'una banda, i
el reaccionarisme 0 feixisme, de l'altra,
és u na profecia sense valor doctri na!. 1 si
no té valor doctrinal, podrà tenir tanma
teix una realitzaci6 histàrica? COol Croce
observa, les profecies, en aquesta matèria.
son sovint desmentides pel' la realitat amb
cruel sarcasme.

Benedetto Croce comenta el fet notori
de la impotència deI reaccionarisme 0 fei
xisme pel' trobar i pel' implantaI' noves
institucions esta tais essencialment diferenls
de les deI liberalisme. Eis feixistes italians,
utilitzant les idee,,; dels nacionalistes a la
manera de Federzoni, han declal at que
anaven a substituir l'Estat libcral pel' l'Es
tat nacional. En aquest aspecte, Ilur fracàs
és evidenl, a despit defs esfor.;os doctrinals
i dels esfor.;os pràctics realitzats pel' les co
missions dels quinze i dels divuit, corn es
criu irànicament el directcr de La Crflica.
L'Estat nacional dels feixistes, afirma Cro
ce, no és altra cosa sin6 J'Estat liberal go
vernat i àdhuc violentat pel' un partit po
l!tic.

El sincronisme de les .sotragades i de
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elemellts cap èxit important. N'han tingut,
en canvi, a França i a Alemanya.

Allô que és mort i ben mort és el libe
l'alisme economic, tal cam l'entenien els
doctri nuis vu itcen tistes. És veri ta t que la
tendéncia estatista que és genéricament so
cialista-ha sofert alguns fracassos i que
en diversos països s'han iniciat forts co
rrents de reacci6 contra les tendències so
cialitzadores en matèria social i economi
ca. No sola ment el .. partits liberals, ans en
cara els partits conservadors i dretistes.
han adoptat un programa estatista més a
menys accentuaI. El pur liberalisme eco
nO!llic és un principi que, en el terreny es
tatal, ja no defensa ningu.

Encara es pot dir menys que ha mort
el liberalisme politic si es té en compte que
una gran part deI socialisme ha evolucio
nat fOftament en el sentit reformista. de
manera que no hi ha una gran diferència,
avui pel' avui, entre un partit liberai-radi
cal i un partit socialista corn el Labour
Parly anglès. el Partit obrer belga, el Par
tit socialista francés, 0 el Partit socialista
unitari italià. Totes les essències Iiberals
s6n avui mantingudes pel socialisme refor
mista. Si aquest no és arrossegat pel' les
Jàfegues de l'extremisme ob rel', vindrà a
ocupar un 1I0c molt semblanral deI radi
calisme liberal. No hi ha, dones, cap mo
tiu pel' presentaI' l'afebliment dels partits
liberals i la creixença dei partits socialistes
com un simptoma de l'eclipsi dels princi
pis de lIibertat.

nes distincions per tal de veure clar el pro
blema. Rn la defensa que dei Iiberalisme
ha fet repetidament Croce des dt: la seva
revista LB Crflica, pren el mot en un sen
tit tan ample, que parla corn d'una matei
xa cosa deI liberalisme ideologic, i dellibe
ralisme economic. 1 si ens fixem en els fets
dels ultims temps, veurem que el present
i l'esdevenidor de cadascuna d'aquestes
menes de liberalisme tenen caràcters pro
pis i distints que fan sofistica i confusionà
ria tota argumentaci6 que es basi en la
identitat de les tres accepcions.

Quan les xifres electorals demostren
que el liberalisme anglés 0 el Iiberalisme
belga està en minva, surt un cor de co
mentariites que diuen: el liberalisme és
mortl AI nostre entendre, hi ha una consi
derable exageraci6 en aq uestes afirmacions
funebres. La cosa certa és que el liberalis
me, en els ultims anys, ha perdut les mas
ies obreres i una part de la burgesia, espo
ruguida pel socialisme i sobretot pel sovie
tisme; i aixi queda reduït a la fracci6 de la
burgesia més oberta i cultivada. Aquells
qui cerquen en politica la selecci6, i amb
aquesta excusa adopten una actitud anti
democràtica, no s'adonen que a través de
les seves derrotes politiques el liberalisme
va éssent, cada vegada més, el partit se
1ecte. Ara mas que mai és certa l'afirma
ci6 de Benedetto. Croce segons la quaI el
liberalisme és el partit de la cultura.

Tanmateix, l'afebliment dels partits li
berals no implica la posta dels principis
que sostenen. El liberalisme ideologic i po
Iitic no ha mort, ni està amenaçat pel'
l'avenç dei socialisme. Eis socialistes s6n
liberals i s6n democrates com els que duen
aquest ré toI, i en molts casos més i toto
Dins el moviment ob rel', els enemics mor
tais dei liberalisme i de la democràcia s6n
els sovietistes i els bolxevistes, que han
adoptat el nom de comunistes. Ni a An
glaterra ni a Bèlgica han obtingut aquests



d'aquesta pageseta 10renesa! 1 tot perquè
el reialisme càigués a les mans d'un rei
poca-solta, que patia de confusions men
tais, que va deixar cremar a la donzella, i
que, a la fi, el rei tarambana mol' dé fam
pel' la pOl' d'ésser emmelzinat pel seu fill
L1uls XI è.

No cal que anem a França a cercar reis
poca-soltes, tarambanes i deficients. Car
Ies l, tenia, entre nosallres, quelcom d'ini
ciatives, pero aquesies eren només que pel'
somniar en la monarquia universal a la
manera de Carlemany i deI Papa Gre
gori VII è.

Pi i Margall, en defensar el principi re·
publicà, quan les Constituents dei 69. deia:

«Quedava molt pd daval! de Caries 1 el
seu fil! Felip II; i molt més pel davall
d'aquest, Felip III i Felip IV. 1 quan
s'arriba a Carlos II es top~ ja amb un rei
imbècil. Ara bé; els retrats d'aquests reis
restcn pel' esguardar-Ios en els nostres
mllseus. No tenim més que anar-los a
contemplaI' pel' a que pogueu comprende
corn a la degeneraei6 moral i intel'Iectual,
i correspon una degeneraei6 fisica. En
llurs fesomies, hi trobareu palesa aques
ta degeneraei6.»

Pi i Margal/, en el seu diseurs memo
l'able, segueix parlant-nos de reis i de Ilurs
tares. El Mestre, no hi troba allra cosa més
que mitjanies i vulgaritats. 1 si rarament·
topeu amb un Ferran VI è i amb un in
tel'Iigent CarIes III, desp,rés la rama ge
neaJàgica s'enfonza fins al abisme amb
un babau de Caries IV i amb el murri de
Ferran VIlè, aquell nassot, cara de pas
tell, de que lan mal par/aven els cançoners
populars de Caslel/a.

«No tine que dir-vos-seguia dient pi
i MargalI en les Constituents-si avui està
o no degenerada la nissaga d'aquest mo
narca. Ferran VIl è va començar a regnar
conspirant conlra IJurs progenitors, ides
prés contra la seva pàlria.

LLEIDA
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Tulankàmen no pensa va en l'es
més que en caçar estruços i en
jugal' ais escacs ... -MR. CARTBR.

L'home, és un animal de l:ostums. 1
aixi, s'ha dit, que menja sense tenir gana,
j beu sense tenir sed. Pero les costums
més arrelades en la seva ànima, s6n les de
la força Tutankàmica: les de la tradici6 i
el simbo\isme mitic. Sem pre s'ha cregut
ésser fill de la divinitat tot el que no s'en
tèn!

L'any 1066 es va presentaI' a la lerrâ el
cometa Hal/ey. Doncs bé, els anglesos va·
l'en voler veure cn aquesta apariciô, el
triomf dels normands. No us extranyi,
puix l'any 1456. en una altra aparici6 dei
mateix cometa, tot un Sant Pare, Calixte
III-aqueli espanyol que es deia Alfons de
Sorja. i que va estaI' varies vegades a la
nOslra ciutat deI Segre, estudiant en la
mateixa-va manar a tota la cristiandat
que tOquessin les campanes al punt de les
dOlze deI migdia-fixeu-s'hi bé--, per
apaivagar les ires divines i per a deturar
J'empenta dels alarbs.

la sabeu, pero, que /a Ciència sempre
més ha estat renyida amb la Religi6; pel'
aixo, MI'. Briot, savi astronom francès,
ens assabenta que avui es segueix tocant
J'Angelus dei migdia laI com va disposar
Calixte Ill, encara que ja ningrJ no le por
aIs cometes, ni moll menys a les empen
les bèliques deis alarbs.

Que voleu que no digue.:5sim, també,
d'aqllesles fesles que ara els francesos han
dedicat-ells, republicans i escèptics-, a
la pageseta loana d'Arc, ail es fà la supo·
sici6 que Déu va intervenir a favor dels
francesos miljansant la bona volunt~t
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Si accepteu el principi hereditari-se
guia dient-, tenim que acceptaI' necesa
1 iament totes les monstruositats que ens
presenta la Historia. Ad hi ha reis, corn
Enric de Trastamara, que pùgen al tron
embrutats amb la sang de lIurs germans;
hi ha reis, corn Sanxo el Brau, que fins
fan armes contra els seus propis pares ... »

1 tot aixo pel' què?; perquè encara es
creu necessari un poder moderador, Pero
~de què ha d'ésser moderador? ~Dels abu
sas de la lIibertat? Aleshores cr~ieu que la
llibertat pot ésser limitada i cohibida, i
negueu també la mateixa sobirania po
pular.

No hi pot haver cap poder moderador
pel damunt dei poble, i, malt menys,
aquest poder pot estaI' a mans d'un ma·
narca, perquè aleshores, aquest poder, no
és rés més que un règim de fata/ital.

1 aixi parlava Pi i Margall q uan el 1869:
«Fatalitat i reG més que fatalitat és

l'eJegir lin rei avui pel' a tenir que adme
tre demà el seu fill, siguin quines siguin
les seves qualitats intel'Iectuals, marais i
fisiques ...»

** *En l'obra de Fontenelle «Dialegs dels
morts», hi ha LIna conversa entre Erasme
i CarIes V que és malt interessant, perquè
Erasme, no vol cedir-li a l'emperador la
supremàcia, ja que totes Ilurs grandeses
no s6n més segons ell, que un compost de
diversos alzars. 1 Erasme, després d'es
pressaI' que tot va ésser obra dei atzar, de
gut d'una part a l'impotència deI seu avi
oncle i de la coqueteri.a de la seva avia-tia,
acaba dient-li:

. «Recordeu haver sentit a dir, que
l'atenenc Cimon, havent fet malts de per
ses presoners, va exposaI' a la venda, d'una
part lIurs vestits, i d'altra, lIurs cossas tots
nus; i que cam els vestits eren d'una gran
magnificència, va haver-hi apressament a
corn prar-Ios, pero, que de les persanes,

ningu no va voler-ne. En bona fé, jo pansa,
que el q LIe va passaI' a aq uells passa ria
tâmbé a d'altres, si es separés llur mèrit
personal d'aquell que la fortuna els ha
donat,»

Si traieu, doncs, aquests mèrits' d'âtzar
-que donen les matrius principesques-,
s'ha acabat el caçar eslruços, el ;ugar aIs
eSCllCS, i, s'ha acabal el poder modera
dor...

Una vegada, l'emperador persa Darius,
deia al conseller llur, fugitiu de Grècia,
Demaratus:-Els grecs no podran resistir
la meva invasi6, perquè no tenen rei.

-Es que a Grècia-feu Demaratus-, el
rei ho és tot el poble.

1 la prova la senti Darius, poe després,
en voler invadir la Republica grega. Cada
un d'aquells homes, valia tant corn l'empe
radar Darius, rei de reis i senyor de se
nyors.,.

L'educaciO i ols obrers
(Conclusi6)

1 ara et pregunto jo: ~Deus a no deus
ésser politic? Et volen bé els que t'aconse;
lien que no et cuidis de politica i pensis
solament amb el teu treball? És que tu no
tens interessos que defensar? És que à

l'Ajuntament i a les Corts nu es plantejen
problemes que t'afecten d'una manera di
recta i segons en la forma amb què és re;
solguin, poden millorar a empitjorar les
teves condicions de vida? És que la teva
veu corn la de qualsevol aItra classe social,
no ha de tenir ress6 en totes aquelles parts
on s'hi ventilen qüestions d'indole social,
on és senten i s'afirmen aquelles regles
que han de regularitzar la nostra vidll? És
que la teva vida no és vida corn la cie qual
sevol altre ésser politic? Bas d'intervenir
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te, en virtut de les teves abstracions per
sobre tot el present, i si en explicar-te les
causes de tots els fenomens que et rodejen
veus aparéixer allà al final, malt Iluny, la
idlla de la Divinitat que rad iant i plena de
lIum et doni 1I0c a descansar, com si
Fos un punt de repos, de la lIarga fadiga de
les teves investigacions, lIavors creu i
creu amb la fermesa, directament, sense
intermediaris de car mena, puix si ho
creus aixi i ho medites malt, comprendrAs
que no pot haver-n'hi d'intermediaris en
tre tu i aquella idea tan gran que no ad
met representacions materials decap mena.

Ningu no té dret a preguntar-te si
creus a si no creus; aixo és güesti6 pura
ment individual. Sols els teus actes t'han
d'acreditar d'home han rat i d'home de bé.
Traça't la teva norma de conducta de con
formitat amb els universàls principis de
moralital. «De guè no vulguis per ningu
allô que no vu/guis per a tu». «Fes ais al
tres allô gue vulguis que facin amb tu», i
no te'n apartis mai, persisteix sempre en
aquesta actituà farta i serena i no en dub
tis, seràs feliç, viuràs satisfet.

Parlem ara dei teu treball. Que n'hi han
de cases a dir sobre aquest puntl

Dividim-Io en dues parts; la referent a
la quantitat de treball i la referent a la ma
nera de treball.

Es dificil determinar d'una manera
exacta la quantitat de treball que tu pots
donar. Depèn de la classe de treball i de
les condicions en q uè tu et trabes. Cada
màquina que s'inventa s'ha de traduir en
una disminuci6 d'hores çle trebaJl, pero si
aqueixa disminuci6 d'hores de treball no
va aparellada amb el major perfeccciona
ment teu possible, pot arribar a ésser-te
perjudicial. Jo voldria que mentre espe
rem que tots aquests avantàtges vagin
arribant, a mesura que els temps es des
enrotllen. tu t'anessis posant ja en condi
cians de fer-ne un bon us d'aquelles hores
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en ]'elecci6 de totes aque/les persanes que
defensin els teus interessos cam els de
qualsevol altra classe social.

Pero dec dir te si has d'ésser monàrquic
a republicà? No. L1egeix, estudia, consul
ta, reflexiona i després decantat cap al cos
tat que la teva ra6 et digui. Jo ja ho se cap
a quin costat aniràs per6 no vull dir-te'J,
sigues·ho pel' convicci6, no per què jo t'ho
recomani, apren a ésser fort i les teves de
terminacions seran fermes, segures, no va·
cil'Iaràs i el teu obrar estarà d'acord amb
la teva ra6, que és l'estat serè a quedevem
aspirar i que ha d'ésser la prova més po
tent dei nostre perfeccionament.

Dins els aspectes que ofereix la vida
social hi pren bona part el problema reli
gi6s. Per una part tenim el socialisme ca
tolic, com a Bèlgica per exemple, el socia
lisme neutre i el socialisme ateu.

Aquest assumpte té per a tu una im
portància malt gran, perquè faltan-te la
base sôlida d'una ferma instrucci6, pots
ésser, amb facilitat, juguet deI fanatisme i
supersticions que poden portar-te per ca
mins extraviats i poden contribuir a min
var part deI teu benestàr.

Anem a parlàr de cases greus i és ne
cessari que escoltis amb tata l'atenci6 pos
~ible.

Deus haver d'ésser catèlic? Deus haver
d'ésser religi6s? Deus haver d'ésser ateu?
Jo aixô no t'ho diré, ni podrà dir-t'ho nin
gu, perquè ningu no pot atrevir-se a pe·
netrar en el camp privat de la teva con
ciència, ningu no s'ha de permetre ]'espe
rança què per les seves recomanacions,
hagis de variar la teva manera de pensar.
Sols et donaré un conseil; desprès tu se
gueix-Io a no el segueixis, fes ne l'us que
creguis con venienl. Jo sols et diré estudia,
pensa, fes te fort en tots aquelIs coneixe
ments que ens donen una idea clara de la
organitzaci6 i harmonia de ['Univers, ides
prés, medita, medila malt i si en remunta.r-
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Mai n<i s'insistirà prou en utilitzar tata
mena d'arbitris per tal que sia desvetIlada
la consciència ciutadana.

Recordo que en produïr-se la vergonya
dei cop d'Estat deI 13 de setembre foren
molts els incautes que, fins des de posi
cions anomenades d'esquerra, s'hi entu
siasmaren.

No he pogut mai oblidar-me d'un amic
decès, extremista furi6s en la seva jovene
5a, pero aleshores afiJerat al costat dels ele..
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ments «independents»-que es troben ca
o;ualm~nt enquadrats dins de totes les si·
tuacions de govern amb les que eonviuen
pr(lfitosa~ent,-que en aquella data me
morable expressava una exaltaci6 vera·
ment infantil pel' la suposada actitud d'En
Primo de Rivera contra ~Is vells partits
politics.

Era molt dificil comprendre la posici6
d'aquests elements que havi en sabut sem
pre treure suc de situacions pel' là destruc
ci6 hipotètica de les quaIs tanta satisfacci6
prèvia palesaven aleshores.

1 no resmenys, és impossible de negar
dei tot que aquelles manifestacions fossin
espontànies. Pel' què suposariem que fins
el ciutadà pràcticament més abjecte no
sent en les hores d'optimisme certa inge
nuïtat que li fa desiljar cordialment una
societat millor?

Està clar que les interpretacions po
drien ésser ben altres. Es podria pensar,
pel' exemple, que la posici6 d'entusiasme
al'ludida inclouria una mena de coartada
monil inconscient. Es podria creure, tam
bé, que aquests individus acostumats a les
arts planeres dei profit personal a uItrança,
coneixedores millor que ningu de la reali
tat d'arran de terra, es reien aleshores dei

·sobtat puritanisme politic i administratiu
deI flamant dictador i endevinaven clura
ment on aniria tot a parar a fi de comptes.

L'amic al·ludit esta va en forta relaci6
amb elements albistes i ja es recordarà
corn fou l'Alba el blanc on apuntaven a
matar els qui, pel' altra banda, desitjaven
amb el soroli de les descàrregues distreure
l'atenci6 publica de l'afer primordial de
les responsabiJitats.

1 s'ha de confessar que la 1I0rda manio
bra obtingué el seu èxit i que moita de la
gent que s'encaselJa en els nuclis de l'opi
ni6 soi disant avençada, que en realitat,
perù, és fondament conservadora, portava
aleshores «pa a rull».

Un llibre de R. Xuriguera

exiliats acusen...Eis

que t'han de quedar, ja que el mateix po
den servir pel teu embrutiment corn per al
teu perfeccionament. Aqui sols necessites
un petit esforç de la te va voluntat.

La musica, el dibuix i la lectura s6n
ocupacions que pots malt ben aprofitar,
si estàs obligat a treballs de malt esforç
corporal; els jocs d'esport, els passejos a
l'aire lIiure i pel camp si estàs obligat a
treballs quiets i a vida quieta a reposada.
Aficiona't a totes aquestes ocupacions i al
cap de poc temps et proporcionaran esto
nes de plaer que indubtablement no troba
ràs en el joc, ni en cap més vici semblant.

En treballar procura fugir de les ruti·
nes. Fes el teu treball i acompanyal sem pre
d'un desig de perfecci6, de manera que el
què surti de les teves mans no sigui sola
ment obra de les mans sin6 dei cap, que
la teva feina sigui l'expressi6 sensible de
la teva racionalitat.

A totes aquestes maneres d'ésser i de
conduir-te hi deus haver d'acompanyar un
caràcter alegre, expressiu, atent, determi
nàt, ferm en les teves determinacions,
que sigui l'expressi6 de l'home intel'figent,
de l'home lljure, de l'home han rat.

FREDERIC GODÂS.



LLEIDA

RAMON MARTINEZ LAGE

Iii.:» CI =l'las =Orelles
PI. Paherla, 14 -1,er - 2.·.-LLEIDA

El Ilibre no és un reportatge. No és.
tampoc, un aprec de semblances ni d'opi
nions dels esmentats personatges: l'es
d'aixo.

Es molt més que tot aixà i l'habilitat
dei nostre jove i exceI'lent amie l'au preci
sament en haver sabut Ilestament defugir
ho sense perdre cap dels especials encisos
que aquells gèneres literaris i periodistics
enclouen quan estan treballats de ma de
mestre.

Xuriguera segueix el seu relat lliure
ment, deixant entreveure sempre ben des
tacada la siluela politica i moral dei perso
nalge que li serveix de su port a la narra
ci6. Viva és en aquest respecte la que fa
en ocupar-se, pel' exemple, d'En L6pez
Ochoa. Emocionant la que es refereix al
nostre senyor Macià. On, pero, reix de
fais6 magistral, pel' sobre de totes les al
tres, és en tractaI' la figura més dificil, més
enigmàtica i complexa deI Ilibre, la de
Santiago Alba.

Es, al nostre entendre, un capitol tan
valu6s que ~er eH sol justifica tot el llibre,

Ramon Xuriguera dirieu que traça un
veritable pantgiric deI discutit personatge,
AqueSita és, sens dubte, una pl imera i for
ta impressi6. El suposat panegiric és just,
enlusiasla si voleu. Perà s6n taIs els caires,
s6n tan riques les perspectives que l:Is hi
presenta el jove escriptor que després
d'haver-Io Ilegit. arrocegat inclus pel' l'ar
dol' vi va de la narraci6, us resta ben clara,
ben destacada la figura de l'home que dar
rerament ha posat tants dubtes en la cons
ciència civica dels que esperaven d'ell po
sicions decidides i d'audâcia.

L'Alba que us fa sentir Xuriguera és,

(Banca L1orenç)CONSULTA de 10 a 1 1 de 5 a 7

El !libre dei nostre bon amic Ramon
Xuriguera és un bon desvetllador.

Literàriament és ben remarcable. No
és, perà, aquest aspecte el que més ens ha
interessat. Hi ha en ell suggestions d'un
encert extraordinari. Records vius que
convindria reslessin fortament adherits a
l'entranya de la nostra ciutadania, obrint
hi inclus un solc de sang.

Hi han perspectives morals d'una va·
101' diflcilment superable.

** *El trebalI del nostre amie conlè uns
breus mots de justificaei6. Aquesta, pero,
es troba ben plenament palesada pel' la
pràpia leetura deI llibre. Es llegeix d'una
sola tirada i es Ilegeix amb dalit.

Fins les paraules de prôleg sobre la
Dictadura hi estan pastades amb un regust
calent d'anècdola no despullada de subs
tàneia doctrinal amagada entre la frescor
d'un relat pIe de vida i de vigoria.

1 segueixen després nou suculents ca
pitoIs, plens d'interès i d'aeci6, que prenen
pel' tema personatges que reaccionaren ar
didament contra l'anacronisme cabdal
d'Espanya, la tendència estupida al mes
sianisme directriu dels audaços indocu
mentats que pretenen fer la felicitat dei
pais prescindint de l'opini6 escaSSél 0 forta
que aquest tingui, i prevalguts, només, de
la posici6 d'avanlalge en què els han posat
les circumslàncies.

Desfilen pel Ilibre figures tan interes
sants i tan vàries de significaci6 corn el
general E. L6pcz Ochoa, E. Ortega Gasset,
Alba, J. Casanoves, Unamuno, Francesc

'Macià, Blasco Ibàjjez, Sànchez Guerra i el
poela Ventura GassoI.
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real m en t, un hom e ben a pte per a ésser
objecte defs elogi') més enardits i defs dub·
tes més foscos i torturadors.

Encerts n'hi han escampats profusa
ment; planes, perà, tant destacades corn
les referides suara no s'escriuen pas a doijo,
per més que tot el llibre mantè una unitat
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de visi6 j d'estil que assegura una profun
da harmonia.

No caf dir amb la plena satisfàcci6 que
hem Ilegit el llibre deI nostre benvolgut
amie i els auguris ben sentats que aquest
magnific succès fiteràri ens suggereix pel'
l'esd6!venidor. J. P.

l'Uruguai entl'à en una era de pau du
rable.

Arno de la sïtuaci6, el parlit «roig»
tractà de consolidaI' lIur viclària, i En Bat
Ile i Ord6fiez, ànima dei partit, des de la
prempsa primer, i des deI govern des
prés, demostrà que si en la guerra era lin
admirable conduclor de multituds, no ho
era menys pel' a guiar-Ies, en la pau, a les
més altes conquestes de la democràcia.

Home d'acci6, prototipus acabat deI
cabdill popular, En Batlle i Ord6fiez quefe
deI partit situacionista fins a J'hora de la
mort, dues vegades president de la Repu
blica, ha portat a l'Uruguai, a travers d'un
cami pIe d'esculls, allloc més avençat en
matèria de legislaci6 social, fins al punt
d'ésser avui, aquella petita gran naci6, un
model acabat de perfecci6 democràtica
que podria servir de mirall a molls Estats
que guarits en passades conquestes s'atri
bueixen l'honor d'ésser el breçol de les
modernes lIibertats.

Fou el primer governant que donà, a
Amèrica, lIeis de cal'àcter social inspirades
en un concepte clar i racional d 'humanitat
pel' al millorament de les classes treba
liadores i pel' a un millor i més equitatiu
usdefruït de la riquesa. Vegi's, sin6, la se
güent enunciaci6 feta al c6rrer de la ploma:
L1ibertat de pensament i d'ensenyança; en·
senyança obligatària costejada per l'Estat;
separaci6 de J'Església i de l'Estat; jorna
da de vuit hores; ensenyança universitària
lIiure i graluité!; lIei de divorci; iguallat de
drets dels fills naturals i dels legitims;
pensions G la vellesa; abolici6 deI servei
milïtar obligatori; inembargabilitat deI sou
i de la casa pràpia, etc., etc.

DENOTES
Un català gran estadista americà

Perquè era de nissaga catalana i per
què lIur nom és l'unic que perdurarà amb
relleu merescut i extraordinari en la histà
ria de l'Amèrica contemporània, és que
em faig un deure de parla l'-VOS d'En Josep
Batlle i Ord6fiez, ex'president de la Repu
blica Oriental de l'Uruguai, traspassat fa
poc.

Ja deveu conèixer l'Uruguai. De entre
els tèrbols coneixements que a Europa es
tenen sobre les coses americanes, sabreu
que és una pelita naci6 emplaçada sobre
l'Atlàntic, a la desembocadura dei Riu de
la Plata i, a manca de majors detalls sobre
la vida institucional deI pais, recorda l'eu
prou bé que és la péitria dels millors juga
dors de futbol dei m6n (dues vegades
olfmpics). 1 vagi en bonhora aquesta men
ci6 dei populal' joc, si ella sel'veix pel' a
donar. pl'ecisi6 a les vostres idees.

Abans de l'advenimenl d'En Batlle i
Ord6fiez a l'escenari de la polftica uruguaia
aquest pais no era sin6 una de tanles «re
publiquetes americanes», pràdigues en re
volucions i en generals d'opereta. L'Uru
guai nedava en pie desordre institucional i
«roigs» i «blancs», els dos partits en pug
na, anaven conlinuament a les batusses,
en un estat de perpètua revoluci6, els uru
guais ja neixien 0 «blancs» 0 «roigs»-no
hi havia malissos-i la divisa, d'un color 0

de l'allre, passava de pares a filis junt amb
la lIança 0 el trabuc.

En Josep Batlle i Ord6fiez, cabdill roig,
posà el punt final a aquell trasbals derro
tant a l'enemic ancestral en la batalla de
Masoller ides d'aquella data memorable



Mantes vegades hem sentit queixes ex
posant la vergonyosa situaci6 en quant a
netedat, que ofereix la part alta de la ciu
tat. La manca en alguns nuclis d'edifica
ci6 d'aquelles miseres barriades, dels mit
jans més elementals de sanejament, (aiguà
i clavegueres) fa que siguin aplicable a les
mateixes aguella dita que si per uns la
netedat és mitja vida pels altres la porque
riâ es l'altra meita t.

Perà no voJem fer-nos ressà de les q uei
xes continues per tothom reconegudes do
nada J'evidència, de la poca cura desple
gada en l'estat sanitari de determinats bar
ris. Volem avui demostrar que aquell estat
de bruticia és general en la ciutat, car si
bé en les altures careixen dels mitjans sa
nitaris més essencials, en la part que mi
1I0r s6n atesos aq uests serveis, en la pa rt
baixa, no presten el servei adequat per ex
cessi va deixad esa.

La col'lectora general que al llarc de là
Banquetà recul! les diverses afluències de
la ci utat és demostrat abastament que està
obstruïda. Les aigües brutes i elèments
sàlids que a ella fan cap no tenen la circu
laci6 deguda per al seu Iliure desguàs, per
ésser insuficient el desnivell que la matei
xa té, i aqueix defecte incorregible per ara,
cal subsanar-Io amb una constànt Ilimpie
sa de la susdita col'!ectora, servei que no
és efectuàt àmb la periodicil.at que les cir
cumstàncies hi obliguen.

kecordem haver observat en algun pre
supost dels darrers anys, consignacions es
peciaIs per a atendrer el servei de neteja
de la susdita col'lectora i ma/grat ten-ir
ho previst corn a necessitat l'Ajuntament,
no s'han realitzat i aixà porta a la conclu
si6 que de no fer-ho periàdicament, des-

fLLEI DA

La col'lectora general
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l,Quin pafs pot vantar-se avui de pos
seYr una legislaci6 semblant?

1 el més admirable i digne de remar
cança és que En Batlle i Ord6nez, malgrat
el tenir durant mig segle l'alta direcci6 deI
partit governant, no s'allunyà mai de la
més pura i austera linia de conducta, per a
caure en la brutal hegemonia polftica i en
l'absolutisme deI govern unipersonal-tan
cornu avui dia en l'Amèrica i fora d'ella-;
puix amb un elevat i clar criteri, sabé
comprendre la imponderable v àlua de la
oposici6 corn a contrapés i corn a element
fiscalitzadOl' de l'acci6 de la majoria. Aix!,
no menyspreà mai l'enemic polftic, ni el
va témer, per a excloure'l de les tasques
de govern, ans al contrari, posà especial
interès en que dintre l'administraci6 pu
blica estiguesin representades les més fn
fimes aspiracions, des de l'estret i caduc
nacionalisme fins al bolxevisme més exal
tat i virulent. Prova d'aixo l'admirable lIei
electoral, unica en el m6n, que a més de
permetre el ~ecret més absolut deI vot, fa
que el percentatge de votants sigui a l'Uru
guai més elevat que cap altre pafs d'Amè
rica i àdhuc d'Europa,

Gràcies a l'obra d'En Josep Batlle i Or
donez l'Uruguai és avui el pafs de la Ili
bertat per excel'Iència. Allf hi tenen cabu
da tots els neguits i totes les idees hi s6n
respectades. Es freqüent veure en les fes
tes obreres la bandera roja dels soviets
flamejant lIiurement al vent acompanYélda
per les multituds cantant «La lnternacio
nal». La policia hi fa acte de presència,
pero per a garantitzar la lIibertat dels can
taires. Nosaltres també havem gaudit deI
goig de veure allf nostra ensenya pàtria al
costat de l'uruguaia mentre que nostre
himne nacional era escoltat respectuosa
ment per militars unjformats i policies en
servei amb la ma posada fi la visera de la
gorra fins a l'ultima estrofa.

Aquesta és l'obra de l'esperit dilecte i
avençat deI que en vida fou En Josep Bat
Ile i Ord6ftez, d'ascendència cafalana. Ella
podrà ésser discutida i analitzada, pero la
sanci6 de la historia no podrà desmerèixer
mai la puresa de lIurs virtuts cfviques ni la
seva vida austera i exemplar.

LLUis CASTBLL6.
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Catalanitat

totaritat corn la Ilei mâna deI que li pro
dueix l'arbitri de clavegueres, sin6 tan
sols una tercera part?

Assenyalàvem fa pocs dies, el fet de que
tan sols dos vies de nostra ciutat tinguin
la rotuJaci6 lIur (i encara parcialment) en
la nustra parlà, Es van a posar noves pla
ques en carrers i places i hom espera veu
re honorada corn es mereix, la parla dels
ca talans.

Es permés l'us de nostra lIengua en
tota la vida corporativa i malgrat aixo ni
l'Ajuntament ni Diputaci6 s'han mogut
dels camins fressats pels representants de
l'anterior Dictadura, de completa oposi
ci6 a l'expansi6 catalana.

En l'Ajulltament observàrem amb goig
un sol dia, corn ocupant J'Alcaldia acciden
el senyor Gomar afiliat a la «L1iga espa
nyola~ havia ordenat es redactés l'Ordre
deI dia en català. No ha tingut consistència
tal dispo!>ici6 i hem tornat a perdre aquell
lIeuger avantatge que ens hàvia afalagat.

Ha passat per la censura

LLEIDA
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prés és més dificil emprendre aquella obra
donada la magnitud de la mateixa.

Amb motiu d'unes visites fetes a la
nostra ciutat a les primeries deI mes en
curs, varem observàr curiosament corn
pels imbornals eren tirades amb mànegues
grans quantitats d'aigua, creient que aixi
amb aqueixes lIeugeres purgues, es dona
ria circulaci6 ais excrements depositats en
la col'Iectora i per tant s'evitaria que les
males olors fossin sentides pels reials hos
tes. Aquella innocent mesura no condui a
res corn no sigui a fer veure que es feia
quelcom i que l'autoritat estava assabenta
da de J'obstucci@ existent a la col'Iectora,
Malgrat la inutilitat demostrada d'aquells
treballs, res més s'ha fet i entrats ja en la
canicula, pers imbornals dels carrers que
enllacen amb aquella col'lectora puja un bé
de déu de perfums de les matèries que
s'estan descomposant, que neixen ais bar
rils alts, tot i la porqueria tradicionaJ, corn
un jardi de fiors.

Serà possible obtenir la Ilimpiesa anyal
d'aquella col'Iectora? Seria molt demanar,
que l'Ajuntament invertis en conservaci6 i
neteja de les cloaq ues existents, no la
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