
atota la gent d'esq(Jerra.

a tots els catalans,

saluda a tota la premsa,

1646). La proposició tenia un abast pura·
ment polític-Ia festa té un caire purament
polític, anticatalanista - ; volia fer oblidar
un record ingrat en aquestos moments de
ressorgiment de Catalunya; volia, de més,
donar un exemple de concordia, fent obli-'
dar UIIS temps i uns fets de discordia entre
els pobles 'j?ermans de la Península, Nos
altres donarem tot seguit la més fervent
adhesió a la proposició. Aquesta vingué a
la sessió del dia 2 amb dictamen favorable
de la Comissió de Governaci9; els caver
nícoles, naturalment, s'hi oposaren; el
P. C. R. i nosaltres, la defensarem. El
batlle, que uns dies abans havia confessat
qué no sabia de que anava, va voler fer
d'historiador i, naturalment, va relliscar i
va prendre mal; el cas és, pero, que amb
els seus recargolaments. historics va de
mostrar que la festa és una cosa totalment
diferent del que tothom sap que és e -
Iitat. Posats ja d'acord els cpdnicolel5
amb la majoria, tot na comama seda; fou
qUestiá de disciplina: els homes de la ma
joria .q~ tamj.q.e...no....s.ahien dl?-_ Que.imava,
donaren el seu NO al dictamen, amb un
ritme i un to tan uniformats, que per uns
moments al Saló de Sessions, semblil oir
se: bee... beee... beeee.. Conseqüencia:
per obra i gracia de la nostra catalaníssima,
esq~errana i Iiberalíssima maioria munici
pal, de perfecte acord amb els ·cavernko
les, a LJeida es perpetua una efemeride
discordant amb els actuals moments de
catalanitat i confraternitat iberica. -

Un altre fet a remarcar de la sessió del
dia 2: el Conseller Roca va recordar que
l'Ajuntament no fa res sobre la qüestió de
responsabilitats. A nosaltres la ingenu'itat
de l'amic Roca ens feu molta gracia; sem·
blavÉl predicar en un desert; mentre parla,
la gent de la majoria tenia el somriure als
lIavis, talment com si volguessin dir:
«¿Que no ho veus, beneitó, que aixo de
les responsabilitats val' més .no tocar-ho?»
«¿Que no ho veus que si ens hi posem
perdríem vots?» «¿Que no ho veus que
entre nos-altres hi ha qui va flirtejar amb la
Dictadura?»

¡Visca I'~tica polítical.

rEssioRS dE la Rostra vida mURitipal

11. (Esquerra Republicana de Catalunya) • 'LIeida 8 d'o.ctubre de 1931

OBLEMES VITALS

E8 prega él tOt8 els 80«:i8 del CENTRE
REPUB.LICA FEDERAL SOCIALISTA.,

. .
que él«:udeixin al- seu lo«:al 80cial., él una
Jun,ta General Ordinalia que e8 c::ele

brara' el dia 15 del «:orrent., él le8 deu
,del ve8p~e. LA. JUNTA.

Junta General Ordinaria

"

Convo(:atoria

De la vida del nostre Hu-
nicipi nosaltres no en pona
rem les r~ssenyes. puix els
diaris i els setmanaris que
surten dies abans que nosal
tres, ja les porten més o
menys íntegres; només hi de
dicarem comentaris als acords
presos i a les discussions que
allí hi hagi, i creiem que el
nostre comentari sera pels
nostres amics més interessant
que les mateixes ressenyes,
puix sera la nostra opinió so
bre els afers que a)lí es trac
tino

¡Quin contrast d'actuacions al nostre
juntamentl Per una part els consellers
erlanyents al nostre Céntre Republica
ederal Socialista, en relació amb els del
arlit Catalanista Republica, s'han impo
at una tasca feixuga, nobilÍssima pero,

a d'anar fiblonejant la vella carcassa de
a nostra administració municipal per tal
e posar-la una mica al corrent de les ne

cessitats dutadanes modernes; és una tas
a constructiva, no pas destr.uctiva. Pero
qui ho havia de dirl . aquests esforcos
en limo el pi:ó moi't da la me;oria que
mina el nostre Ajuntament. La gent d'a
esta majoria és aquella que en els mi
gs de les acaballes .de la monarquia,
a un papel' tant llun; semblava que ha·
n trencat del tot amb el passat; sembla-

n regenerats ..Quant s'ha tractat, pero,
passar del terreny deIs discursos al

t reny deIs fets, han demostrat que són
mateixos de sempre i, a for~a de sen-

I se governamentals, han p'erdut tal fer
nt de renovació. Actuen a base d'un

perit de continunat tan fort respecte al
gim anterior, que bé podem dir que el

oslre primer Ayuntamenl republica passa
per la Clutat com tants aItres del temps

e la monarquia.
De tant en tallt al nostre Municipi es

produeixen fets si,mptomatics, revel'ladors
del grau de mentalitat i conseqüencla polf
tica deIs homes de la majoria. Aquests
darrers dies, els Consellers del P. C. R.
varen presenté,Ir una proposició per tal de
prescindir en absolut de la nomenada festa
de santa Cecflia, (commemoració de I'en
trada a LIeida de 'les tropes de Felip IV en

I

ral i fem vots perque

tren la, majoria deIs

¿Un setmanari més? .. No, un poi't,antveu de gent jove, energica. Sense clau

dicació possible. Un organ vertaderament repubJica i esquer,rista, com a reflexe, aixo

és i sera CRÍTICA.

Un desig s~ntit i no realitzat de comunicar-n<?s en la nostra Jlengua amb aquells

que somiaven en la instauració d'un regim de IIibertat i que en gran part ens hem vist
r

defraudats. Un gran deure ens .impulsa a seguir en una tasca de la qual ni els sacrificis
\

fets ens pot allunyar egoisticament. Pensem que la nostra idea, que les nostres orien-

tacions, poden arribar ~ cristal'litzar. Hem arribat per ilixo a la primera tasca d'aquest

grup d'homes Iiberals, que fem CRíTlcÁ, es lIen¡;a un tentacle de nostra idealitat en

vers aqueIls a qui hem constatat un semblant pensar per acabar d'unificar vibracions

parelles; per aixo, també, en aqÜeUs que són més tarclans en decidir-se. els posarem
,~ .

a prova, ,els excitarem perque despertin i amb la seva col'labora<:ió es despullin o'a-
questa modorra civil que malhauradament tan generalitzada esta al nostre poble.

Entre parentesi, davall del tílol del setmanari .es diu c1arament que pertanyem

ideologicament él l'Esquerra Repufl.lic-é!na- de Catalunya; ni pt'rlanyem ideologlcameOf,

pero res més; somo esclaus de les idees, !lo ho som de les persones.

Tota actuació política "és criticable; si la nostra ideologia a I'ésser expressada

o comentada troba que una persona o varies, un grup, un par(it, si posa travesser, el

combatrem des d'un punt de vista ideologic i, per djr·ho ~és ciar, avantposem les

idees a les p2rsOfles. I si no fossim respectats, deixaríem la pau material per a em

prendre la guerra, 'que també la sabem fer.

Com a esquerristes que som, la nostra ideologia en presentarem nUil, absolu

tament nua, doncs les idees disfressades entenc que es presten massa al confusionisme,

a I'equívoc, i nosaltres, malgrat semblar estridents, prevenim als nostres lectors, i

potser és més polític fer el ~(mtrari, pero. és més valent i més honrat fer-ho així.

CRÍTICA, etimologicqment parlant te dues excepciens: vol dir que és I'art en judi

cal' la bondat, la veritat i la beJlesa d'accions i coses; vol dir, ~ambé, censura d'accions

i conductes. Nosaltres preferim aplicar el primer deIs significats i apartar el seg n, pero

si la cosa s'ho val, no dubtarem en fer·ho segons la darrera acepció, perqu' val

parlar amb exemples al poble que no pas amb literatura.

.Som aimants de la Revol~ció, pero no de la revolta; donades les circ

lIctuals creiem que la renovació d'E~panya i la IIib~rtat de Catalunya ~ó

puntals del regim republica. Combatrem a aqueJls que, amb la seva pusi lanimitat,

contribueixi~ a fomentar el pessible triomf d'un regim reaccionari.

Fem constar, també, seriosament, que als cavernícoles,malgrat les

perandes, no els combatrem, assabentant-Ios que fent·ho així practiq

misericordia.

. CRÍTICA té les seves columnes a la disposició de tots els atrop ats; defensara

t~t el que significa justícia, Íl¡bertat' ¡ p;ogrés. Si bé"la ideologia del p tit a que perta

nyem', ens' obliga voluntariament a defensar el seu programa, també a eptarem escrits

i els publicare~, sempre que .estiguin d'acord a~b el nostre lema. m també un prec

als amics de les comarques, ~ient-Ios que el nostre organ de difuso veura amb gran

joja q.ue hi expréssin les seves'inqú!e,tuts en forma c1'élrti~les o co nicats, doncs per...

seguiín la comunió d'ideals I la unió. deis homes.

Saludem, amb I'aparlció d.e CRÍTICA, a tota la premsa

la matelxa es vagi desprenent d'aquell lastre reaccionori que al'
,

perio9ics' cinc meso~ després del 14 d 'abril.

fem la darrera afirlT)aci6, imitant. si voleu, a .aquells graciats.. de la trilo.g·ia

carlista; éls ..i~ite~ 'de_ form~; ia,_ que no, pot ,ésser de. cont _gut¿ CRí'JII€A' i,els se~s,·

tenim per Déu la raó, per patria la lIiber.tat i per rei el poble.

PriIDere8paraule8

ED'ITO R IAL
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La fBsta militar

Les dones' que sentin la 1Ii

bertat 'tenen I'obligació, en'

aquests moments, d'arrencar

les altres- dones de les urpes

del confessionari i els homes

conscients ajudar -les en la

seva empresa,. perque mai no

puguem haver-nos periedit

d'atorgar-Ies els m a teix os

drets que a nosaltres.

Aquesta festa ens recorda molt els
temps dictatorials. SoIs hi hem trobat can
.viat un coler deis adornaments: el roig ha
deixát e.l pas al morat; pel demés, tot
igual.

Part de la Corporació municipal, amb
bandera, vares i t0t l'element oficial, festa
a les oficines, etc.

Els m'nifars ens han passejat I'antiga
bandera monarquica per la ciutat, ben des
plegada'; ens ha estranyat no veure·la en
rollada després de veure els oficials i caps
que manaven la for~a. En fi, que hi farem.

El nostre, Ajuntament, després d~ reg-a
lar la bandera, ha fet adornar el passeig
deis Camps i també, cosa estranya, el nos
tre Ajuntament, on hi ha la majoria de re
gidors s;atalanistes i els que no ho són a

, '
tot arreu volen passar coril a tals, on tenim
un batlle que té un germa qL:e s 'honora
amb ésser Mestre en Gai Saber, no hi ha
fet posar, enlloc, el simbol de la nostra
terra. Sois la minsa banderola del cotxe
oficial de la Diputació ha fet 'saber a la
ge!1t que la terra catalana té la bandera
barrada com a simbol.

•
1

-
. .
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Sant Pere,
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Arub una gran activilat es va a 1'0r..
ganiJzació definiliva de les comarques.

S'/1a fixat la dala,dia 11" diume"ge
vinent, per a la constiJució a lot Catafu..
nya deIs comit~s comarcals que resten
encara per constituir.

A ¡al efecte dissable sortira arreu de
Calalunya un estol de delegats i delega
des de la Secció Femenina, envials per
la Secretaria d'Esquerra Republicana de
Catalunya, pe,r a presidir iarbitrar els
actes a cada capilal de comarca.

Es prega a tole s les En/ilats, que acu
deixin amb entusiasme a la capital de co
marca a la convocatoria que rebran de la
Secretaria de parfit.

Segons el mapa d'en Pau Vi/a, adop
ta! oficialment per J'Esquerra Republica
na de Calaíunya, la noslra província
queda'dividida en les segilenls comarques:
Segria capitalital L/eida
Oarrigues » Borges
Segarra » Cervera
Baix Urge/l » Tarrega
Urge// Milja» Pons
AII Urge// ) Seu a'Urge//
Noguera » Balaguer
Pa//ars¡ussa» Tremp
Pallars Sobira» Sort
Aran » Viella

ROC BORONAT a les Borges

El dissabte dia J va donar una in/e
ressan/ conferencia iJ les Borges, al focal
del Centre Democrala Republica.

Fou molt interessant i va estar elo
qilentlssim. Per falla d'esplJi no publi
quem el seu no/ab/e discurs, que fou un
canl a la patria i exallació deIs senliments
de ca/alani/al del nos/re po/Jle.

E/teatre. pIe de gom a (lom. La Junta'
/'rectlva de/ nos/re Centre, acolnpanyada

d'altres socis, feren acle de presencia a
l'importanl acte celebral a Borges.

Preguem se'ns envii' a la noslra re
dacció una nola deIs comites comarca/s
e.'egils per a publicar-Ios en el noslre ~et·

manari CRfTICA.

També publicélrem amb moll de gust
qualsevulga acle que es refereixi a as·
sump!es o ideologia del (Jostre par/il.

,Les'Comarques

¡NO PENSI MESI
record amb ECONOMIA

QUALITATS
PERFECCIÓ

N O V E T A T S', é s :

iJA ESTAI
Qui bat- el

L'oviodor Franco s'ho frocturof
altro vEJoda lo cama

LI SASTRERIA L" E,XPOSI CIO
Pfa~a de la Constitucló, 3 .,

,Lamillor prova, I'obtindra visitant els
seus aparodors'.

Amb.dolorosa sorpresa hem Ilegit que

el revoluctonari lIeial i noble, s'ha fracturol

la cama altra vegada. a I'anar a visitar el

Presldent Macia, i ha estat la reproducoió

de la (raclurél que és pel nostre amic una

de les conseqüencies del com'plot -d,e Ta

blada, una de les patranyes del tra'idor a la

revolució i poc noble company, et minis·tre

senyor Maura.

. Nosaltres segUm 'molt aqúe,sta 'nova

desgracia i d~sit~em C1Jue prompte pugui

tenir restablerta definitivament la salut el
. . '

lIeial rev.olucionari i gran amic de Catalu-

nya de sempre. com va demostrar-bo en

totes les reunions deis comifes revolucio

naris del desembre ras_sal.

seus governanels
_e

1Lleida
•

D'en~a que tenim recuperada la lIiber- el martingalista Joan M.
a

Morante. id
tat, d'en~a que tenim restaurada la Repú- du prou conegut. que gracie~ a la se
blica, hem tingut a L1eida dos governadors, lIestesa intel'vé en els assumptes que els
encara que els dos eren republicans, un carrecs Ii pertany, i .que resol segons
d'ells molt diferent de J'altre. perspectiva que es presenta. Aquest r

El primer, senyor Puig cl'Asprer, un senta als obrers i no sois no es digo
gran republica, pero més que republica tal representació sinó que ni és obrd n
conservador, i conservador de moltes d'a- sois per a cedir-Ii els carrecs que ost
Quelles coses que no devien haver conti- Podem testimoniar-li. senyor Fr
nuat ni al seg~>n dia d'implantada la Repú- f~ts de poca escrupulosifat en els seu
blica. Es cIar que potser no tota la recs, i demés podem denunciar-Ji t
culpabilitat era seva, sinó també deis seus molt recents anfi-republicanes.
assessors. Polfficament: considere m molt p

Solia prometre a tothom que' faria jus- sos els homes que diuen una cosa i e
fícia, i subsanaria allo que Ji denunciarien, una altra; i en els moments actuals, d
pero només feia allo Que altres volien. ment perillosos. aquells que ostenten

El segon, senyor Freixa, home de gran recs públics i aprofiten la seva posició
dlsposició governamental i que, malgrat a fer la gesta per a ells més profitosa.
J ...~ disposicions ministerials, Que sabem Socialment, no pot tolerar-se a un 1

certamen.... ha hagut d'actuar contra la seva vidu que ostenta un carrec juridic. ap
vo/untat, podell1 d,,, que ha tingut una ~er- tant aquest per a fer-hi negoci; aQuell h
tesa, digna de tota 1I0an~a¡ la seva inte~- és un butxL
pretació en el aSl"ll1mpl<>Q ..ap.tals, r~}en 'Per fxc> senyor Oovernador, ,i pI'
conflictes de ,transcendencia tan lo als com - guem amb tot I'afecte i estfmul, gestioni u·
provincials. gentment la destitució deis vocals obrell

No per aixo considerem satisfactoria la de ia D. P. del C. del T , representants mil
seva actuació; segueix, malgrat les protes- representats, encara qúe momentaniame¡f
tes de totes les· orgéJnitzacions obreres. quedi sense actuar tal organisme, i fel!
sen' e destituir els vocals obrers de la De- que es convoqui la legal constitució QLe
legació Provincial del Consell del Treball. creiem no Ji mancara bons col'laboradOls
organism.e que ussurparen i1egalment e's més d'gnes, i no tan especuladors.
Sindicats L1iures en el temps dictatorial i
especialment el seu Secretari i inspector, JOSEPET.

DiulDenge, ~ia onze,. a le8 11 del Dlatí, CO
TITUCIÓ del (:~lDité (:olDar(:al del Segri4;

dOlDi(:ili 8o(:ial del H~tn.rtRtpUbllta ftdtral SOtialls
A -vinguda -de la Repúbli(:a, nÚID.' 39 .. Llei

Ales entitats, de la nostra comarca

Secretaria de .1 'Esquerra Republicana de CataJu

J. O'A N I E LAR I Ñ O

-------

Av. de.la República, 50 : -: LLEIDA '

Responsabilitat

El clerica lis.me
és l'opi del poble

Avis

Sabons de totes menes

Hem vist passar les hOl'es neguitOses.
Tenim la República. La inquietud ha tornat
a reneixer al COI' del poble.

Repúbl\ca. Jd tenim oberta -la porta de
I'expansió de les idees de Ilibertat. El po
ble somia. Cal despertar-lo i fel'-li veure el
paisalge de la vida.

Al cim de la muntanya. é,l'la masia, a
l'avaJl i al pla, els homes són iguals. La
Joventut espera, e8 fris:ll en ansíes de re
novació. És un deure sagrat nostre, de
tots, portar a rabast seu el' sentil huma de
la vida, els conceptes de dignitat i la for
ma del treball eficienl.

Sí senfim la responsabilitat de ¡'hora,
serem voluotaris de la missió honorable.

SALVADOR AMBQÓs.



l'l)rgell

Don·Jaume ha morí"

De
.J

. El Caudillo deis tradicionalistes ha
mort, a París, i ha tingut ben poca oporfu
nitat _al fer-ho, ara que els seus fidels pre
paraven la guerra santa i pensaven 1501'
tir al camp per posar:le al .tron; ell no
hi ha volgut· sáber res. Ha preferit ésser
un soldat al cel a ésser rei d'Espanya,
ha pensat si abdicava .o bé deixava el
Iloc vacant, ha obtat pel poder, per. no fer
quedar malament a la sev~ comparseria.

I ara se'ns acut, que anira molt dret al
cel, puix potser sera I'única vegada que es
diran misses gratu'ites, puix creiem que
molts capelJans fidels al caudillo de las
tradiciones no pensaran pas cobrar les
misses als hereus.

1, que faran les seves huestes, ara;
fer-se republicans d'ultra dreta?

Defensar a D. Alíons que tan males es~

tones els ha fet passar? defensar J:infant
Joan o bé crear-se'n un de nou de trinca?
Jo els aconsellaria aixo últim, puix ara,
anal' a defensar I'altra branca borbonica
no em faria cap gracia.

Nosaltres els manifestem el nostre sen
timent per la perdua d'una il'lusió i d:una
joguina.

P,R OPI ElA RIS Capitalssem-
pre disposa·
bIes per a

col'locar en primeres hipoteques a interes
legal. Serietat i reserva absoluta.

A. de la República, 10-3.0I'_l,a de 7 a 9.

lOAN,

E.

t-..a Huita deis ciutadans de' tot I'Urgell
en contra del funest i caeie S indicat Gene
ral de recs, ha finalitzat com no podia
menys, amb una victoria completa del po
ble sobre aquesta vergonya que venia du
rant uns vint anys. L'energia í decisió del
Comite nomenat en la prim.era Assemblea
de Mollerusl5a, junt amb la voluntat ferma
del pobie, han fel possible aquest acte de
justicia. Ens en. alegrem, mes és precís
continuar en el camí emprés, dones la jus
tícia no deu fer-se a mitges i ha fóra si no
s'exigissin totes les responsabilitats.

Tenim notícia de que en els llibres del
desaparegut Sindicat no hi han compro
vants que justiflquin les despeses i que es
tan embrollats els «lIibres» d'una manera
tal que no se'n pot treure res en ciar. Es
varen entregar en presencia del senyol'
Governador de la província a la nova JU[lta
interina, nomenada governativament, i sen
se cap justificant, unes vint i vuit mil pes
setes.

Es deuen per treballs ja realitzats, apro
ximadament, viI1t i set mil pessetes, així és
que ja no queden diners ni per a pagar el
personal empleat. Els Síndics particulars
adeuten una quantitat fabulosa que les pri
meres ['evisions fan pujar a cent trenta mil
pessefes. Anys i anys sense rendir comptes..

Es a dir, la cosa ja no I'ot presentar-se
més tervola. Segurament sera necessari
que els tribunals de juslícia intervinguin en
aquest afer, dones la nova Junta de cap
manera no vol ni pmt fer-se responsable cle
I'estat actual eC0nomic.

én ~amon Felip i Galícia, que durant
.tants anys ha tingut la direcció gairebé ab
soluta d'aquest (I)rganisl11e i que avui enca
ra esta al front del M0nt de Pietat de L1ei
da, haura de resl'ondre de tot aixo i aclarir
si pot aquesta situació veritablement irre
gular del· per sort desaparegut Sindicat
General de recs d'Urgell. Es fara aÍxí? No
saltres estem segurs qqe es fara justícia
completa, i prometem per la nostra part
enterar els lectors de tot el referent s0bre
aquest tan interessant assumpte.

RAMON.

I
Bxposlcló I venda:
Blondel, Iletra H

Teleron 64-5

lLEiDALLEIDA

Fabrica:
Clra. de la 50rd~fa. 12

Teleron 64· A

-

El Secretarl.

Roe BORONAT.

Ales fntitats Republicanes
de la Comarca del Segria

La se/mana ha girat a I'entorn deis de
bats parlamentaris sobre I'esmena AléaJa

amara.

Una vibració constant quina corda ana
a d'un extrern a' I'altre. Optimismes de

color rosa i negres desenganys.
A mesura que s'avencava en' la discus

sió, les forces reaccionaries que agafen un
am¡>le front republica, des deIs monarquics
sense rei als republicans de restera, a~a

ven succe·int els atacs contra l'Estatut.
L'amic Alavedra, que no es cansava

d'enviar comunicats del teatre d'operac'ions
tenia els lectors del diari oficial «L'Opinió»
a b rai al COI'.

«Fins ara sembla que va bé la cosa,
»pero dema ningú no sap que pot passar».

Dubte feridor, que podia comprometre
moltes coses. Pero, ¿com es podria assa
borir el plaer del triomf, si no fossin els en~
trebancs amo'inadors?

Finalment, la concordia no sigué' un
eufemisme més sinó una realitat.

Cal reconeixer, pero, que aquesta con
cordia ens va costant una mica cara als ca
t.alans: Pero deixem-Io aquest teneny per
avui i fixem la nostra atenció sobre el fet
que hem hagut de Iliurar una primel'a ba
tussa per a que el Parlament de la Repú
blica admetés la possibilitat de discutir,
dema, rEstatut de Catalunya.

Tot just, dones, si 150m al comen~a

ment d'u'na Iluila en la qual encara tindra
ocasió de Iluir-se tota la fauna cavernícola
«milianu-unamunesca» i elsocial-feixisme
deis antics corifeus del ConselJ d'Estat de
¡'epoca dictatorial.

El pobret destronat de Fontainebleau,
pot repetir, amb la parella Maura-San
jurjo:

«Con los' 800ialistas Prieto y Largo,
coincidimos Qasta en el espafiolismo».

Perque, veritablement, la feina d'a
uests social-patríotes és del més PUl' mo
arquisme.

Dir-se catalanista i figurar en
les llistes del partit "Socia
lista obrero espafíol", s ó n

dues coses incompatibles.

Si alguna Entitat n0 hagués rebut la in
vitació oficial de l'Esquerra Republicana
de CataluDya a la' conslitució del comité
Comarcal del Se~ria i estigués adherida,
prega aC/uesta Secl:etaria que ho interpreti
com descuit o omissió involuntaria i es
'dongui per invitada.

Pel Comite Directiu,

, El millor obsequi és l'ofrena de

Caramel~. LL·OP
CONSTITUCIÓ, 22 L LE IDA

LLEIDA

AMPE·RI

Sant Antoni, 26

C~fes Gu.ayaba
ISIDRE CAMí :: Sant Antoni, 16

ESPLl3NDIDES HABITACIONS

SERVEI ACURAT

SUCURSAL: Carrer del Carme, 21

Forn de Sant Antoni

________lTeleton 81

Restaurant de l'Estació

RAMoN SALES.

I unya és un fet transcendental i eminent
ment revolucionari i la més forta garantia
de la' puresa'd~mocratica de la nova Cata
lunya. Expliquem-nos: '

A Espanya, i a Ca'talunya per tant, els
partits polítics s'apoiaven no en el poble
sinó en ~es organilzacions caciquils i de
do mIni.

Era aquesta la realitat política del re·
gim borbonic caigut..

Ara bé; en un poble on no hi havia"lli
bertats d-e cap mena, fins els partits d'es
querra, per Huitar havien d'emprar el do
mini caciquil per no restar ven~uts en
armes desiguals.

La «Província» és un deIs lIegats de la
monarquia, de domini i de tréidicions poJ[
tiques més immoral.s i baixes.

El caciquisme provincial i, per raó d'a
quest el centralisme de la seva capital, éso
un fet encara avui, arreu d'Espanya, mal
grat la República, que no s'ha cuidat de
crear la nova organització liberal i viu,
encara, en el marc es/ret de la maquina
corcada i verinosa de la tírania monar
quica.

Aquest fet revolucionari fonamentfll, i
encara avui inedil, I'empren valentment el
nGstre Estatut CataJa i aven~at el nostre
partit d'«Esquerra Republicana de Catalu
nya».

A l'emancipar la comarca i donar-Ji
autonomia política per resoldre ella matei
xa els seus problemes, mata els caciquis
mes despotics que farien possible, de pre
valdre, de subsistir, l'organilzació arbitra
ria i morta de la província espanyola.

Soc optimista per aquest fe!. Fd revo
lucionari per excel'lencia, que donara una
consolidació qefinitiva a la nostra estima
da CataJunya.

L'i1'IÜstre Pr~sident de la Generalitat de
Catalunya passa ,per L1eida, de viatge a la
Vall d'Aran. Diuen que fa el viatge encom
panyia de Josep M.a España.

Tr0bem que l'Avi no ha escollit prou bé
la companyia per a tan Ilarg viatge. enca
ra que dit senyor sigui de )'Esquel'l'a i di

. putat de la Generalitat.

,.
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J. VIRGI.LI

Roe Boronat a Lleida
Ens hem assabentat que diumenge sera

a L1eida, per a pl"esidir I'Assemblea d'enti'~

tats per tal de constituir el comité comarcal
'del partit a L1eida, organitzador, anima i
figura preeminent de ¡'Esquerra Republica
na, En Roc BOl'onat.

CRÍTICA Ji desitja Ii sigui ben agradosa
la seva estada a la nostra ciutat i afectu0
sament saluda des d'aquestes columnes
a l'iI'lustre hoste.

La .divisió comarcal de [atalunya
...1.tal.

U~ $ •
-----------------...;;".;;,.:....:;,;;"...-......;,--...;.,;,...;;.-----'!'..---------:.-...;....----------------------

~n comentari ~er setmana

Es convoca a totes les senyo~es

senyoretes socis del nostre, Centre a

. un canvi d'impressions per tal de

constituir la secció femenina, d'acord

amb les instruc,cions de la secretaria

de la Secció Femenina de Barcelona

pel dia 15 de 8 a 9 de la tarda, al nos

tre local social.

San Ruf, lIetra M, C~rreterá de Torreserona :-: Telefon núm. 423

~~LLEIDA. .

Espscialitat SO la nparaciú ds frEos hidrilUlics uErificació ds Carburadors

Sscció fsmsnina El senyor Macia a lIei~a

Taller de Reparació d':A utomobils

•

Amb m0tiu de la constitució comarcal
definitiva del nostre partit «Esquerra Repu

.blicana de Catalunya», volem fer un petil
comentari sobre la tra~scendencia que 'pels
catalans esquerrans i pel partit, té la divi-

~

sió comarcal de la nostra tepra.
L1iures ja, dins de Catalunye no-mante-

-nim I'arb.itraria divisió de les qu.atre pro
víncies que determina l'imperi centralista,
desconeixedor de les súbtils matilzacions
del nostre país.

La divisió comarcal té raons fonómen
tals de superiorilat en tots 'els ordres sobre
tota altra órganilzació de Catalunya.

La co;narca és un element viu. Es una
agrupació diferenciada per motius /geogra
ncs, senlimentals, economics i fins i tot de
lIengua.

Un cata1a liberal, que ho sigui de debo,
no pot negar la realitat comarcal., I un ca
tala encara menys que ningú.

El problema de CatalunYd té la seva
solució, en un cot liberal, en el reconeixe
ment de lé,I seva personalitat i dret, com a
tal person:¡J[tat, a l'~xistencia i d,esenv0Iu
pament independent dins el concert deIs
pobles.

La personalitat de la comarca amb la
SE'va malització de lIE'ngua, costums, tra
dicions, folk-Iore i psicologia, té dret al
respecte i a viure també Iliurement en. el
concert armonic de les demés comarques
de Catalunya;'i descendint. més, arribarem
a aquell precepte liberal del respecte abso
lut a la individualitat humana, prindpi in
violable de tota democracia

Dons bé, per damunt, encara, d'aques
tes raons prou foriamentals i logiq!Jes hi
ha ·les d'ordre polític. Com a organisme de
control i com a fon! de s,0birania és la co
marca insuperable;

La divisié .comarcal política de Cata-
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T~I~fon núm. 2

RADI

Maquines per a cosir i brodar

'CON~T.p..NC;:A'

Accessorls Auto-Moto-Velo i maquines
per a cosir i brodar de. loles ~arques.

Nou lipus' de eVulcar¡ilzadora» espe
cial per a Oaralges i pe.lils Tallers.
Tipus C. solamenl per acamares:

COMPLETA: Plas. 200.
La maleiM amb motilas per a poder
eVulcanilzar» parxes de coberla de
(17oto o velo: COMPLE1:A: Ptas. 2,25.
Si inleressen lipus més grans. ¡abrí",
co qualre models per a parxe¿ coberla

i camara.

MIQUEL

Magdalena, 2·2.on

IMPREMTA SOL.

Es s9but que darrerament I'ex rei s'es
tirava els cabe lis de repenedil que estava
per haver consentit que es fes la Ci~tat
Universitaria.

EII cercava en aixo la simpatía deis es
tudiants, que no lingué mai.

•
Infor.m~s Comercials i privats
Gestló I cobrament de credits

Miquel Qui i Gilabert

El vót a les dones, bé. Pero
ha d'anar acompanyat de I'ex.
puIsió de les ordres religio
.ses i posar el clergat al Jloc

que li toqui.

fONDA NOVA- Josep Plens
• Restauran~ Permanent-• TEIBrO" núm. 3-DRTE5ft. DE SE6RE
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Cajal. Abans havia demanat detalls del
que hilvia de parJ,ar amb el savi Mistoleg.
Li parlaren de les neurones, 'del moviment
d'aquestes i de les seves funcions. El rei
en tragué la conseqüencia que Ramon i
Cajal havia descobert les neurones. En la
visita el rebé amablement i després' d'unes'
preguntes inoceAts Ji sorlí a parlar de' les
neurones:

-Cija sé tol e~ valor que té el seu des
cobriment. Bstic orgullós que sigui un savi
espanyol qui .hagi descohert les neurones.
Ara, el que cal, és acabar amb elles. Cal

. declarar la guerra a mort a tota mena. de
microbis.

Ramon i Cajal no sabia 011 estava, hi
hagué un instant que creia trobar-se a un
manicomio .

Aixo és autentico Alfons de Borbó ha
estat sempre un «chulo» i la polftica no
més Ji ha interessat per a apareixer int~l
Iigent o bondadós.

•
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LLBIDA. ...
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Blond~l, lI~tra J
FREPERIC

Coses vistes

Quan Alfons de Borbó es trobava, en
cara m5surpant el tron d'Espanya, tenia
~na cura especial en informar-se deis visi
tants ¡deis problemes del país respectiu
~bans de I'audiencia.

Un dia Vd rebre la visita de Ramon i

f\parell de més puresa de to i selOlectiu, .

T~T~ ~.... MODELe

CA5AMORON

"VQ!canilzadora ~ermo-Electrica MIQUEL"
P ¡\ T E N T A D A --~----...,.-,--=-.,.......~--_

El. candid Alfons de Borbó

Cada día se'n' van sab(',nt de noves,
L'ex rei tenia un mareat interes, durant la
dictapura de Primo .;Je Rivera, en aparei
xer als ulls del'poble ~om una víctima.

¡Hipocrila! Pero el poble sap quant mal
vat era i segueix essent encara I'anomenat
«Alfons, el Sangriento».

A «Solidaridad Obrera» del dia 20 del
passat hi ha un dibuix de Grapa que pre
senta dos personatges molt coneguts de la
passada epoca dictatorial alfonsina, els
quals duen a les mans dues bombes amb
les següents inscrlpcions: Pislo/ers, Le
gioniJris.

La lIegenda d'aquest dibuix és la se..
güent: «Contlnuem?»-cSí, home, sí; ara
tot ho paguen els comunistes».

Els comunistes i la premsa

Deportacions en República

A «La Libertad» del dia 22 d'aquest mes
hi ha, també, un dibuix de Moreno que
fig.ura dos senyors que diuen el seg-úent:
«Fou un moviment sísmic»-«No diguis
res més... ¡Els cornunistes!».

la cultura d'Alfons de Borbó

A Grove (Vigo), per ordre del Gover
nadar civil, els metges Dr. Jacobo Otero
GoddY i Dr. Angel Cadavi Caamaño, per
tllnyents al pé'lrtit autonomista gallec, han
estat deportals el dia 28 del passa!. Els

. motius sembla que són deguls a que els
citats sostenien opinions desfavorables al
Govern actual.

Els ve'ins deis poble, en el moment
d'ésser deportats han sortil en manife~ta

ció demanant que els metges no fossin
deportats.

últime

Acte celebrat el diumenge dia 4 del
corrent a Joventut Republicana
d'Esquerra Catalana de Mollerussa

més grosses és atacar el proletariat catal i
els elements de la C. N. T.

Arnés, com a catalanistes integrals,
ens sap greu que Maurín no pugui fer sen
tir la seya veu al p'arlament espanyol, pui
eH seria un deIs grans defellsoFs de 1
nQstres lIibertats col'leclives, cosa que din
J'ideari del seu partil hi figura com co
preem.inent. Nosaltres esperem que I
c1ásses . treballadores es danguin aviJIt
compte de que la polHica és una forta a
ma per defensar idees, tot esperant fer les
revolucions, a la que cada u hi aspira, i
rectificara la posició que ha pres aquesta
vegada, totnant a la conducta d'apoiar el
homes polítics que el puguin defensar, ta
com feu en altres eleccions.

Una altra experiencia és que els horne
de la Unió Socialist'J de Catalunya, no ha
pogut encara trobar la manera de compe
netrar-se amb la massa obí;era; és una lIas
tima, doncs, molts d'ells poden fer feio
possitiva pero perdent el seu caire comple
tament intel lectualista. .

A Madrid, la figura de M. B. Cossío h
sortil triomfant sobre el fill del Dictador
ha sigut una lIastima que per culpa del
mandra electoral, el gran republica no pu
gui anal' al Parlament amb la maxima vo
tació.

Una altra elecció que ens interessava
era la de Sevilla; per fi ha triomfat el ver
tader candidat del poble sevilla. En Bal
botín ha sortit; ell podra donar la replic
al ministre Maura sobre el suposat com
plot de Tablada; arnés ell, que va interve
nir molt activament en el moviment revol
cionari, podra explicar molles coses, entr
elles els principis fonamentals que es d
naren per fer la propaganda revolucionari
i que ara no es compleixen; una de les
principals era el fer de la República espa
hyola un(l República federal.

Aquests comentaris els fem quan les
dades no són encara exactes, pero es
creuen certes,

ENRIO GODA.S.

(Ve de la 6.° plana)

tingut els parlamenfaris al concedir les
Corts Constiluents r per majoria, el-vot a
la dona, se,nse limitaeió de comparació
amb el vot deis homes; diu qúe d'avui en

f

e'ndavant caldra que els republicans vigilin
bé, si volén salvar la República, a les se
ves muller§; dones el conféssionari es con
ver tira en cloacg de la República reaccio
naria o en la maquina estúpida del retorn
monarquic. .

P~rla també der regim capitalista que
considera fracassat, i fa notar' que morí
políticament el dia en que es declara la
gran guerra,

Parla també del fracas economie del
regim capilalistá, q u in s símptomes es
veuen avui ben clars. Aboga per la instal
lació irnmediata de Jlpves normes pel tre
ball i I'economia que puguin crear una no
va socielat, dones aquesta eS'la, material·
ment i moral, caducada.

Exhorta ¡'organitzaeió deIs veritables
esquerrans i diu que malgrat els vaivens
de la Revolució, aquesta ha de tri0lT!far.

Saluda a I'auditori eSliluerra de Molle
russa i dóna un crit de ¡Visea la Revolu- .
ciól (gvació). .

Finalment 101'11(1 afer ús de la paraula
el President, senyor Segura, el qual des
prés de donar mercés als lIuitadors del
Centre Repuplica Federal Socialista, diu
que quan els' cridin acudiran al 1I0c que
sigui. •

Assistiren a I'acte comissions de Bell
caiJ:e, Bell-I,loch, Borges, Linyqla, etc.
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Les' eleccions

Tol a~reús ~aratíssims

Grans novetats en

Trinxeres, Ab ri e s de

L1a n a i Dell, Dellices

pell, Sueters, Pullovers,

Ca~adores, G e r ~ ~ j s ,

Bufandes de llana i se

dq, M~cadors de seda,

Corbates i Camises.

EiPEeltlhlTll T
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Els resultats de les eJeccions del d·iu
menge no han sigut per nosaltres cap sor
presa; han triomfat gairebé arreu d'lberia
els caildiddts que sospitavem, enC<lr<l que
aquests no han sigut pas els que hauríem
volgut.

A Barcelona han triomfat Rahola, de
la L1ig<l, i Martí E5teve, del P<lttit Catala
nista Republica. El nombre de Vgts obtin
guts per <lquests .dos candidats, donat el
seu ap<lrell electoret i tenint en compte tot
J'esfot~ que han posat, demostr<l que han
tret el maxim resultat, que els ha donat
una votació minsa en proporció al cens
elector<ll de Barcelona, demostra.nt <lmb
oixo que B<lrcelona és encara una for~a

revolucionari<l i m<llgrat que tot I'element
poble no cregui de C<lp manera amb les
d<lsses cOllservadoes, puix hem de tenir
en compte que les c1<lsses burgeses i <lris
tocratiques barcelonines mai no deixaran
la posició de la L1iga i Acció. Catalana,
sigui amb monarquia o amb República; els
Radicals, malgrat del seu tampé formida
ble aparell electorer, han perdut vots en re
lació amb les últimes eleccions, i és que
dins de Catalunya, els conservadors estan
dins els partils <lnteriorment nombrats i
les ·masses populars no poden estar ja mai
en el parfit que tantes vegades els ha en
ganyat.

Deis altres candidats, Maurín és qui ha
obtingut major votació. Creiem, nosaltres,
que ha estat una lIastima que les c1asses
treballadores s'abstinguin de votar, acon
sellats malament per I'organ oficial de la
'c. N. T., pesant sobre els seus directius
el sentit apofític de J'anarquisme, i també
pel sentil antagonic personal sobre Mau
rín, han fet que aquest home, d'aptiluds

. parlamenlaries grans, deixés de poguer
anal' al Parl¡;¡ment, on creiem havia de te
nir grans batdl1es pe! bé de la classe pro
letaria; ell hauria estat el Inés capacitat per
combatre els Iíders del socialisme espa
nyol, que sembla que una de les deries



A tu, lector amatent
t'he,m de dir, benclarament:
,Q'ue a la nostra redacció '
no hi ha cap clergue en funció,
ni tampoc cap empleat
deIs últims que s'han «cola!».

No disposem de «Doctors»
ni d'advocats assessors,
r amb Diputats «sigronés»
no hi vol-em pas saber res.

De diners HO en disposein
pero tampoc en devem
i aixo fa que, per menjar,
tots hagim de treballar.

Tenim, pero, alguna «élcció»,
pro, u.s preguem circunspecció!;
Son 'd'un «9élsal» que trontolla
i no volem fer forrolla ...

Som ben pobres, com ve-ieu
pero no us en refieul '
Doncs segons algun «Marista»
tenim pasta comunista,
i si escolteu als «Doctors»
s,om eterns perturbadors.

AixÍ i tot via farem
i bé de tot sortirem.
Cal' si diners ens faltéa
teniu-no per ben entés:
que a la Oeneralitat
ho tindríem tot págat!

PEP DEL CA.RRIL .
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que fórél, lIavc>rs el públic, tre.nca aquella
fredor, aquella reserva abans mo'Strada, i
segueix amb delit eLparlament, el:subratlla
amb aplaudiments, i es mostra amb plena
sinceritat.

Al ,meu 'enten~re, el públic de les n05<
tres comarques, apart de comp.endrer pot-,
ser millor el segon problema, perque el
viu, el toca. i I'afecta d'lina manera directa,
sembla també que vulgui significar amb les
seves demostracions, que eH per la seva
redempciQ, confia més amb el seu' propi
esfor~, amb si mateix, que amb I'ajuda
légal, que sembla la vegi problematica,
lIunya,na.

l quan a aquest públic ja no se,li expo
sa ni se Ii parla de coses materials,
ainó del nostre ideal de lIibertat i república.
allavors, n'o es veuen cares preocupades,
ments pensatives, diJbtoses, sinó que es
veu un esclat fort, energic, pIe d'amor i
d'ansies per l.'ideal, que culmina al trac
tal' de la qUestió clerical, que és quan el
seu entusiasme es desborda. Ja no té/n
sois aplaudeix sinó que vibra anib I!Ín ne
g'uit coratjós que el fa vitorejar ~a llibertat'
com a sÍntesi del seu estat d'anim: Ja no
dubta, ja no es malfia, ja no predomina en
ell cap for~a intu'iliva que el faci reservat,
sinó que, al contrari,. sembla ~ue ~igl.li

aql,leixa f9i'~a ef que el fa nen~ar, el gue'el
fa descobrír i li fa exterioritzar tot el senti
ment 'que gm'lrqa i viu al fons del seu COI'.

Declaració
Versos clars i catalans

»a Huitar fins al darrerJextrem per la pros
»)peritat de la República autonoma cata la
»na i la federaGió de Repúbliques espa
»nyoles» .

Veus aeí al Macia del 14 al 16 d'abril.

Aquest estiu passat, juntament amb
uns quant.s amics i companys, he assistit a
molts actes de propag'anda en pro del nos-. '

tre ideal. fets a distints pobies de ia nostra
comarca Ileidatan'a, i aixó m'ha permés fer
alganes obsel'vacions relatives a' I'estpt
d'allim deIs diferents públics que assistiren
als actes ce'lebrats, i poguer-me donar pie
compte de quin era el problema que més
entusiasma, apassiona i exalta el pobl~,

En dits actes, s'ha explicat' per' uns i
per 'altres els variants espectes del proble
ma social; s'han exposat solucions; s'ha
'detallat el benefactor que pel treballa
dor f6ra l'establiment del retir obrer, no
no aquest nomenat i migrat «retit obren>
pesselero d'avui; l'auxili que per un cas
de malaltia hauria de donar-se' al treballa
dor, I'establiment. de,sanatoris, solució d~

\'atur' for<jós, i altres mesures. per a q'ue
tot plegat aixoplugui de la miseria i del
trist pervin'dl'e a la classe trebalJadora.

Durant aquests pedodes d'exposició
d'idees. have'm observat, que el púble ~s
eolta, amb marcada atenció, sembla que
amb marca! interes, obre els ulls: guarda
silenci,' pero e~mude'¡x ('exteriorització del
seu pensar. Sembla que malfi'¡, que dubti:
no s'entrega. Fa I'efecte que una' 'for'~a in
tu'iriva és predominant en 'ello Vol creure
pero dubta. Sois la realitat podra .véncer
la per a mi aparent falta de fe amb 'l'obra.'
social que les lIeis han de portar él cap.

Ql;.an se' Ii explicq la salució-' que cal
donar al probl~ma de la terra,.' i' la justí'cia

IMPRESSIONS

La revista parisenca «Le M0is» ha pu
blicat, e!1 el seu número de 1. er agost-1 .er

setembre, LJn ar:ticle del senyor Macia so
bre I'organització de'fEspanYél noxa:

''L'Espanya nova és r'epublicana. Pero,
com s'organilzara aquest nou Estat repu
blíca? Hi ha republicans centralistes, n'hi
he de' fe-cteralistes i encara hi ha e,ls auto-,
oC'mistes.

Repúblic~ unitaria, federal, autonomica?
Del' aí senY9r Macia~«le tólónel Ma

cia» com Ji diuen els francesos - no hi pot
haver cap dubte: República democratica
i federativa: El ,resultat de les eleccions ho
diuen prou ciar. Pero, i si fan com aquell
que no se n'han as'sabental? Aleshores ...
«si la voluntat del poble expressada pels
»seus sufragis i una argumentació ben fo
»oamentada no basten a persuadir el 00
»vern i els seu partidaris que el pel'vindre
»d'Espanya 'no pot ésser assegurat 'més
»quP. a base d'una República clemocrafica
»)i federativa, ens obiigaran a 'recórrer a
»)mesures' més radicals per a fer compren
»drer als polítics de Madrid que Catalunya,
»que ha demostrat ésser pr~Hj forta per a
»)sacudil' el jou deIs Borbons, no té pas la in
»)tenció de doblegar-se sota el j'ou de Cas
»tella, ni repintada amb els colors repu-
»)blicans». -

«El poble catala que comprén, no sois
»els individus que viuen en la «província»
»oficialmen't denominada Cafalunya, sino
»els de parla catalana, deIs Pifeneus 'a
»Valencia, comprenent-hi el~ habitants de
»Ies iIIes Balears (tots són catalans d'es
»perit i formen junt amb nosaltres un con
»junt etnografic i geografic), esta disposat

.' UN' CuoLle.
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Construcció i réparació de tota mena de peces p.er
a automoliils.-Instal·lacion~ per a é1igües potables
i regadiu.-LJetres i plaques de brónze per a faca
nes.-Aparells niquelats per a aparadors.- Bom
bes i aixet~s per a Aigüa i Vi.-Especialitat en les

reparacions de Fabriques' d'OIi. '
Es faciliten I pre'ssupostos gratu'itament.

Si Catalunya no obté de les dites democrac'ies espányoles, el'
reconeixement d'e la seva p'ersonalitat, eÍs qu'e sentim les lIibertats
de Catalunya com' a problema de IIillertat, anirem a buscar-la'
arrib un regim més a ven ~ a t Com va dir el diputaf Xirau.

, ,

ESQUERRA REPUBLICANA El Confessionari
DB CATALUNY~ ).Ilí, mireu el punt negre! Allí hi mor el

pens~ment, la raó, la moral, la idea, en una
paraula, tol allo que constitueix l'esperit
huma.

Aquest punt negre, rodejat de foscor i
de terror, és el confessionar/.

Aquest és el fimó que dirigeix la nau de
I'església.-Timó que la condueix a port
segur, fins el día que el faci ascles la tem
pesta..

L'església, fort baluart del retrocés, ha
creat dos mons diferents, esfablint entre
ells un divorci;: el mónhuma, del qual \Tol
el comandament i 'el món espiritual, del
que s'ha quedat la direcció.

. 'Per' ajxb, ha aixecat el confessionari,
aquest armatost vell, que, com deia Üilri~

baldi, faria molt millor se'vei fent-lo servir
de lIe!1ya, per fer bullir I'ollé;! del miserable.

Amb la influencia del confessionari, té
I'església moralment lIigada la lIibertat del
peFlsament,' i la de la conséienci.a.
,; L'església catolica, ha establert el seu

tribunal, per t'al d'oposar-se a tota ciencia
que ella ne sanciona i él fOtil doctrina 'que
lliura I'home del seu joú.

", L'esglési-a catolica no' cede ix ni cedira
mai, pe,r 'aixo compta liImb el secret de la
confessió, quan per la for~a 'de les revolu
cions I'Hamlet del catolicisme, es veu obli
gat a contemplar liImb terror I'espectre de
la ¡libertat de cuItee..

Pel confessionari, I'església no repara
en posal.' a les lIars, les més tremendes
desavinences, preparant amb el seu profit,
la seva dissolveüt obré!.

Al confessionari, éa on ¡'horne negre'
treu de les mans de la dona i 'de la joventut,
els llibres que són més a proposit per a la
seva il·lustració .

. Allí és on s'ofega el remordiment de
consciencia del malfactor, vertader dlsfig
del delinqüent que quebranta les lIeiS!que
léÍ naturalesa ha ficat al COI' huma.

Al malvat, és allí, on se Ji fa creme que
la Divini/at no es recorda del seu d ¡cte,
pel sol fet de la confessió que d'ell fa hu
miliant-se a les plantes d'un embauca 01',

que no té cap dret, ni per absoldre, ni per
condemnar, en nom. de Déu, ésser ideal.
_ ¿A qui Ii remordira fa consciencia, quan
es cregui haver estat absolt pel mateix
Déu, deIs seus delictes?

Els apologistes del confessionari, ens
volen presentar aquest com un fre saluda
ble, pero, per desgracia, veiem que els que
més frecuenten eIs confessionaris, tan
¡;lrompte en surten, tornen al mateix délicte
que hipocrita-ment ploniven abans ee la
confessió.

Diumeng,e, dia 11, a les ,onze del ¡nalí
es reunjran tots' els Plens comprcals d'Es
querra Repub1ic~n~ de CaJalunya. AqueS
t~es reunio~s es 'célebraran en els locals 'de
l.es entitats d'EsEJ~erra 'Republicana domi
ciliades a 'les cap,itals de comarca o on es

)

designi per mItja de les convocatories que
seran enviades a cadaseuna de, les nostres
entitats.

1 '
.. Cap,a Enlita! adherid~·enviara dos~ re-
presentants .•al PI.~ C;:omar'calqüe, s'aeredl
(élra j11iljan~a¡;¡t un n<.Hnenament sign,at pel

I President i Secretar!. Aquests, rep.resen·
tants, en comen~ar'se la. reunió presenta
ran una,llis.ta per duplicat on hi constaran
els socis de ¡'Entitat que represent.en amb
noms i domicilis, ¡una Ilista separada amb
els noms, i domicilia del Consell Directiu.. .

En,cada una.d'aquest,es reunions comar-
cals hi assistira nn Delegat.deSecretariél Ge-,
neral d'Esquel'l'a Repyblka.naquefacilitara la
tasca per a la constilu-ció del Cotn.ife Co.,
'marcal e·ncara na. existent i a-ssab~ntara

detalladament els reunits de ¡'organilzació;
ordre del día i data de la celebració de
l'Assemblea preparatoria· del primer COÍl
grés nacional d'Es-querra RepubliGana.

Cr~iem E)ue tolhom oop~ara la transcen
dencia d'(1q~ests Plens comarcals que,. en,
qU,edar constitu'ifs, donaran ¡) 1.p,arfH tota la
fortitud deIs ceot mil h0mes que composen
Esquerra Republican~' Obeint més les
,propies convicción::; que_ la cliscipIina, le
nim la seguretat ql;le ningú no mancara al
seu deure i que cap Entítat d'Esquerra I?epu-

. blicana no deixara d'ássistir. a les reunions
de cliumenge dia 11. .

L 'avÍs d'aquestes reunions sera enviat
parlictrIarment a cadascun de les nosltes
Entitats- adherides, d~óaran al Parlit rota
la fortitud d'una Enlitat d'Esquerra i si al
guna no rebés la cqnvo'c,atoria, pot do
nar-se perconvocada des d'aquest moment"
i encar~ més, si alguna Entitat vol adherir
se a Esquerra Republicana pot acudir al
PIe Comarcal i presen'tar j' adhesió al De
legat de,Secretaria que hi assistira, i si I,es
entitats adherides assistents no prótesten.
la nova adhesió; aquesta Entítat poqra ja
prendre p'art en el PIe Com~rcal tenio els
mateixos drets i deures de totes les a'ltres.

Preguem a tots els' nos tres afiliats la seva
cQl'laboráció i t01l'interes per tal de realit
zar (l'una manera perfecta aquestes,' reu-

I . . ,.

nions comarcals del 'dia 11 que és la tasca
prelimi'nar de l'Assemble-a preparatoria der
p'rimer Congrés nacional d'Esquerra Re-
publicana. ' • ,

I~sistim en recomanar el maximum cl'e-n-
f ) ••

tusiasme per aquestes reumons que conso ...
lidaran d'lIna manera definitiva el nostre
Partit i li proporcionaran' tota la for~é1 'i efi
cacia que Ii cal per a ¡riomfar' en totes les
IIuites, '
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Josep Benavent

Ara párla el senyor Josep Benavent:
Saluda a I'auditori i dóna les gracies

als cempanys de Mollerussa que tant bé
varen portar-se en el sasteniment econo
mie deIs presos i exiliats pel cop del dar
rer desembre.

NosaItres, els esquerrans, a I'anar amb
un movjment revoluCionari ho varem fer
creient que la República que contribu'iem a
instaurar, seria una República seriosa; al
guns de nosaltres exiliats, al retornar a Es
panya el 15 d'abril i escoltar la veu de les
multituds que a les andenes de les esta
cions del trajecte ens saludaven, varem
veure que en comptes d'una República se
riosa s'havia instal'lat al nostre país una
República de «doublé).

Tots els governants actuals, i que foren
membres del Comite revolucionari, ens
parlaven abans del cop de desembre de
República federal, de la separació de l'Es
glésia de I'Estat, de la r,eforma de la guar
dia civil i la creació d'una Guardia Repu
blicana, de radicals refo.rmes socials i
economiques, d'una transformació fonda
de I'exercit, etc. Res d'aixo no s'ha portat
a cap i l'esperan~a en les actuals Corts es
perd per part deis esqi.Jerrans; fins en
I'INRI de la Constitució q~e comen~a de
c1arant Espanya com a una República de
Treballadors, i en verilat anem creient es
una República de ganduls i emboscats.
Parla també de la irregularitat deis polítics
oficials en la constitució de partits forts i
de les equivocacions que sofreixen al do
qar preferen'cies als elements de la caigu
da Dictadur.a.

Adverteix la relliscada seriosa que han '
(Segueíx a la 4. a plana)

puix els metges dolents han de plegar ja
que no estan relribu'its cpm el c1ergat.

Cal exigir als partits tots que facin jus
ticia; dins el programa de l'Esquerra Re
publicana de Gatalunya s'exigeix juslícia i
tenim qué en la part de I'ensenyament im
posa I'escola única, on hi haurien d'anar
els fills deis rics i pobres junts, sense pre
ferencies, i aixo fara borrar I'odl que hi pu
gui haver entre les diferents castes,

Catalunya esta en perill; malgrat la cor
dialitat demostrada pel nostre poble canti
nuen iguals prejudicis i odis al nostre país.
Estiguem preparats tots i quan el nostre
Macia dongui alguna ordre, a complir-la
decididament ja que eH ens guia cap a la
IIibertat.

CataJunya esta destinada a ésser cap
davantera de la confederació iberica; dar
rera nostre vindra America. Sento gran
optimisme en aquest sentit.

Quant a la part material, no podem
deixar d'aprofitar-la; paguem a I'Estat la
tercera part del pressupost total. En un pe
ríode curt, Catalunya sera la nació més
rica del món.

Cal defensar I'Estatut si no volem caure
en gran responsabiJital; els nostres fills
ens beneiran o maleiran segpns l'actuació
nostra; estiguem disposats a defenSor-la
quan Macia ens ho digui i en la forma que
sigui. (Gran ovació).
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1¡cana d'Es-
ollerussa.
crescuda que tots aquells mangonejadors
I malversadors deis béns del poble.

Els feu present que tots ells eren uns
ciutadans que tenien els mateixos drets que
qualsevol altre, i per tant que tenien el deu
re d'intervenir en I'administració deis péna
del poble, ja que així defensaven a la ve..
gada els seus interessos, doncs ells eren
els amos perque són els que treballen, pro
dueixen i soIs paguen, i no aquells que no
produeixen i sois cobren.

Recomana que no esperin que tots
aquells antics cacics, els deixin intervenir
mai en els seus afers polítics i socials.
, Va fer notar que avui tot havia canviat

i, per consegüent, que sobre tot I'ensorrat,
momios, monopolis, concessions, immora
litats administralives, impudisme en els ne
gocis bruts i robatoris, i sobre tot els títols,
blasons, escuts, corones, castes, tradicions
i fa alismes, el poble hi construira el nou
edifici de la Ilibertat i fraternitat, en el qual

i reconstruira i estructurara les noves vi
des i que aqllest no permetra mai que el
egim caigut tor-ni a establir-se a Espanya.

E plica l'interes que tots ens hem de
pren re amb les qüestions socials per a re
solare-Jes de manera justa; que la qüestió
de la t rra és necessari que la seva pro
pietat igui assequible a tots aquells que la
trebal n i sobre ella escampen les seves
suor , i va fer ressaltar l'impuls extensiu
que la ensenyan~a es donara per a que
aquesta sigui assequible al pobre, i que
s'arribi un temps en que tots els ciutada.ns
sapiguin lI~gir i escriure.

Xavier Jaques

Després parla el senY0r Jaques que di
gué: Amics meus: Avui i davant la forma
en que marxa el nostre poble tot són ner
viosismes I odis exacervats, el nostre po
ble sent ta falta de cultura, falta de justicia
i de confian~a. La trama estatal encara
perdura,ja sab~u el del Ca'nal, que per a

. fer justicia s'ha hagut de remoure cel i
terra. Hi ha gent que diuen que al nostre
poble existeix el problema religiós i jo us
he de dir que el problema no és religiós
sinó clerical, ja que hi ha comunitats que
ón vertaders comer~os.

La propera setmana al Parlament es
disculira aquest problema religiós i que jo
en dic clerical. L'església cal separar-la
de I'Estat i supeditar-la a la voluntat de
rEstat; el c1ergat parroquial ha d'ésser
igual que els altres ciutadans, igual que un
melge, un farmaceutic o aUres professio
nals i no que rEstat hagi de pagar al cler
gat, 'encara que aquest no es porti bé,-
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Josep Galceran

parla de~prés el nostre amic Galcerau
el qual pronuncia aquestes paraules:

Aquells que de sempre han lIuitat per
un ideal i han fet propaganda, esbargifs
amb petils grups i estols, han anat per to
tes les contrades lIeidatanes a predica~

I'hermós ideal de IIibertat i democracia,
ideal qu~ deu viure al nostre cor, doncs UD

home sense ideal, és com una cosa morta..
ja que aquell home que no sent l'impuls d
lIen~ar-se a lIuitar per les coses que el
creu justes és el mateix ~ue una planta es
teril.

Va explicar la serie de sacrificis, tre
balls i persecucions de que foren object
tots aquells que ue sempre .han esmerca
les' seves energi~s en la lIuita d'lIn Ideal.
fins aconseguir I'enderrocament de I'rinti
regim i I'establiment de I'actual.

Fa ressaltar que el poble sempre és e
pagano, el que ha hagut de treballar co
un negr2, per a res mes que per a pogue
pagar els impostos i contribucions de tote
menes, pero sense que I'assabentin mai d
res, ni de com s'esmercen els productes d
la recaptació d'aquells impostos, que e
pobre satisfeia sempre amb una part mé

tre President., ja que avui més que mai hem
d'est~Jr en una forta disciplina.

Passa a definir que és la política i que
s'ha entés per polítjca. Els polítics us han
parlat de política en temps d 'eleccions; per
aquests la política és l'art c;fe pes'ear actes
de diputat al Parlament, actes de regidora,
carrecs retribuns, combinacit>ns inconfes
-sables; aixo és caciquejar.

La política n0 és actuar d'acord amb
les coilVeniencies personals sinó d'acord
amb els ideals encara que s'enfonsin els
aolics i ilix9 és el que senten la gent d'Es
querra Republicana de Catalunya, que fina
sacrificaran els amics per asurar els ideals
de IIibertat.

, En fi, els ideals de I'Esquerra Republi
cana de Catalunya ~ón: ideal de IIibprtat,
ideal de Catalanitat i ideal de República i
aquests ideals estan disposats a demos
trar-los quan es presenti el moment.

Els que penseu com nosallres, per a
defensar aquests principis tindrell disgus
tos, haureu de prescindir de guanys mate
rials, topareu amb interessos crears; no
obstant aixo tireu endavant, la gent de
bona fe s6n molts i per aixo guanyarem,
fixeu-vo~ amb I'actuació polftica del noslr
astre Macia, imitem-Io que .si l'imitem i es
tem fortament abra~ats, la situació de Ca
lalunya sera nostra. (Grans aplaudiments)

a
querra

Ac·te: cele'br'at
Joventut
Catillaaa

correot,

Comen~a racte a les quatre de la tarda
baix la presidencia de Magf Segura, el que
diu que I'origen del C. R. -E. C. és el no
voler conviure amb gent que han estat al
costat de la dictadura, ja qué els seus lemes
són Catalunya i República Esquerrana. Fa
notar la manca d'idealitat al pople, que no
es mou sinó pels interessos creats de les
d'ues cases (es refereix a L'Amistat i al Ca
sino) i que ells no hi pertanyen i que no
s'enfroniaran mai amb les persones sinó
amb les idees.. ,

•
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,
Seguidament fa ús de la paraula el n08

tre amic Enric o.odas, que diu: En epo
ques de c'alma hi ha gent que creu que no
cal fet: res i que solament s'han de fer in
tercanvi d'idees en període electoral. Nos
altres,-diu-, ho fem en tot temps; sem
brem sempre la lIavor de IIibertat i de justi
cia. Dins el nostre programa hi ha ona
magna paraula: «Catalunya» i al dir Ca
talunya no tan sois vol dir mirar endarrera
sinó anar a la consecució de regir-n<>s per
nosalfres mateiX05. La nostra terra s'al~a

sempre en contr~ deis tirans i estimem Ca
talunya no pel que han fet els nostres
avantpassats sinó pel moment present de
redre~ament de IIibertat, que ha de servir
de guia a les demés regions lberiques.

Parla de I'ambient en el Parlament es
panyol i culpa als enxufes deis socialistes
per la seva actitud enfront de Catalunya,
Nosaltres privarem que ens robin els nos
tres drets i les nostres aspiracions, deter
minades d'uno manera fefaent per l'Estatut.
Davant d'aixo cal estar preparats per a de
fensar-Io i quant I'excelsa figura de Macia
pregunti al p0ble que ha de fer, hem d'es
tar disposats a seguir lo pels camins que
ell ens digui. Catalunya no ha estat mai
reaccionaria, sinó liberal, peró tenim en
contra no tant sois els jesu"iles ~inó La
L1iga i els seus derivats. S'ha demostrat
quins són els partits que estimen d'una ma
nera clara a Catalunya. Per una banda te
nim a Macia, qU'e la simbolitza; per una
altra' hi havia Cambó, el qual solament
mirava per la seva butxaca i la deis seus
amics, enlloc de Catalunya. Cal tenir molt
en comple per I'esdevenidor a tot! aquells
elemecits ,que estan coberts amb pell de
corder; i demés, estar disposal5 a defensar
rEstatut de Catalunya votat per tot el P0
ble el dia 2 d'agost.

Salvador Roca

A contlnuació fa ús de la paraula el se·
nY0r Roca, que diu: Companys de Molle
russa i voltants: ViRc obelnt ordres del nos·

Enrie Godas


