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IFranqy,.ei. concertat

DE L.LEIDA)

U~,a J kaixa .
I I

que :Ira~as§a'
I

Dones bé el que mancaba,. ara ho
pubtiquem, i es el següent:

«Sabem del alt esperit deIs mi!itants
.de I:Unió Socialista' i estem segurs
'que en el C,ongres del Partit, sera san
cionada, com .es mereix la procacitat i
la 93ixesa d'En joal1 Comorera, i sera
repara! el greuje i,nferH, al,la nostra
Secció,-estimada per tot el partit, per
la seva' homradesa i esperit de sacrtfi
ci deis seus bornes.

1 afirmem baixesa i fem extensiu
el qualific~tiu al Sr. Humbert Torres,
pels següents f.ets:

l.er Quan l'Unió Socialista de
Catalunya publica el manifest mante
nint el pacte eléctoral amb l'Esquerra,,.
Joventut Republican.a s'oposa a que
tingllés efecte a I~s terre~ de bleida,
per a donar satisfacció als odis al
nostre Centre, que no ha volgut mai
acceptar el seu caciquísme disolvent.

2.on No contenta amb aixo i es
poruguida per la concentració de par
tits, que I'ha de portar a la, segura
derrota, 'a intrigat prop. del nostre

Lpartit í per _lneQiadó ,del 'Sr, Macia,
per a que s'ens privés I'actuació elec
toral

3.er Q~e COI11 a remei heroic van
lograr, per la mateixa media ció, que
el concel! executiu enviés un delegat
per a presidir·nos l'As~emblea, coac
cionar-nos ¡evitar. anesil11 a les elec~

cions. ,
4.art Que el dia avans va ésser

\ anunciat pel sel'1yor Macia la vinguda
d1aquest delt:gat a fi de vencer se
gons ell, la nostra Assemblea i tren
cat ai:xís, la concentraciá de partits
que es realitza.

'ó.e Que joventut i els seus· ~i

rijents feia dies que anunciaban aquei
xa intervenció, -fru'int la satisfacci<D de

l' I'exit d'aquesta íntriga. i l.'

6.e Que joan Comorera va en
tregar la nota de <El País> d'ahir, al
Sr. Humbert Torres, abans de marx¡u
amb el correu de l-es dugues de la
matinada.

7.e Que la flota va ésser redacta
. da per Humber 'Torres i Joan Como

rera de comú acord.
Denunc.iel11 tots aqt~ests fets per

q,ue l'opinió jutgi els proce,diments de
baix,a íntriga de joventut Republicana
i de la caJitat moral d'un 'ho!"ne com
Humbert Torres que fruei!, d'una fal
sa pose d'home bó ¡honorable.

Sois e.3 perdonable aqueixa man<;:a
de serenitat de joventut Republicána
i Hu.mbert T0rres, pel panic produn

( .

Per '1 evitar el feixisme catala, cal
" .

del' ¡. o t a r l'Esquerra Republicana

d.e Catalunya.

. ,

..

Secretari General-

. , I I
intenten .reD~ar- a·

'enfof

tin l 'ideari, la tacti~a i la disciplina del
partit.

l'-l-ida, 27 d'Octubre de 1932. '

JOAN COMORERA.

liNo es ceri que la seccíó de
Lleida de la Unió Socialísta
de Catálunya sigui di~solta

, ,

La nostra secció de Lieida de l'
Unió Socialista de Catalunya, com fal
sament anunciaba en joan Comorera
el «El Pais:. de. L1eidd d'ahir, no es
dissolta ni pot ésser dissolta.

Primer: Perque no hi ha falta de
cap mena a la disciplina pel nostre
acor'd i menys quant t<oficialm!=nt» "
ass3mblea acord'a '110 pendrer-hi part
a les eJeccions.

Segon: Perque vareni obrar en
perfecte us d!una lIibertat d'acció,
otorgada p'el ConselI executiu, als
nostres companys Ramón Sales i Fran
cesc Arqués, traslladats exprésament
a ¡Barcelona per resoldre la' nostr:a sh
tuació electoral, .

Tercer: Perqúe en joan CO~lOrera
no te, per cap precepte le~al, autoritat
per a dissoldre una SeC'ció.

Es facultat d~1 Consell E<ecutiu,
que després del corresp'onent procés,
pot pruposár la dissolyció al Congrés
del Partit, qui resolt en definitiva.

Per la junta Dire/ctiva; El Prepi
dent} Ramón Sales.-Per la Junta Mu
nicipal, Salvador Roca.- Pel comité
politic, Ihancesc Arqués.

L1eida 28 d'octubre de i93~,»

Aqueixa nota no va aparefxer sen ce
ra perque el senyor Sarradel1 de «El
Pais», en perfecte us de les seves

ribucions,' no va voler publicar res
més que el que hi ha a la nota, mal·
!lat d'ésser més lIarga i raonada;

N0ta entrelrJlda állntrigant, Hum
bert Torres, pel seu col.laborador d'
intriga en joan Comorera, Secretari
de la U; S. C.

Humbert i posa, de ma mestra. 'el
bonic encapsaJamefnt de l'elica i la
disciplina per a que no dubtesim de
la sE;va participació fins a \'últitn mo-
mento .

Genial atac a tnficio, per desfer-se
de la nostra acció electoral, que sap
Ii ha· produ'it un cop de mort al caci
quisme de Joventut R publicana.

Al dia segtient, per a 'esfer tanta
insidia i rmmiobra} al <Paíst varem
publicar lá següent'nota

"en'''f

,8'" .
pan.~

Prop~r~iOD~

el perill J~ la seg..ra

'in'rit)a U~mLer' TO1"res i'
\

UPer manca dleiíca i de dis-
./

cíplína queda díssolfa la

Secció de Lleida de la Unió

Spcialísia de Caialunya

Pero"--malgrat la promesa, tan ma
teix va tenir la gJsadia de par.I,ar en la
Junta General, privant-ho amb energia
el president.

Com alegués dret a fer-ho i deso
be'is a la presidenci'l aquesta ho posa
a la consideració de l'Assemblea i l'

. Assemblea contesta é:lmb un nó unfl:
nim.

M~rxa i un cop al carrer COI11 a
quell que lJenya un exorcisme amb un
gest apocalític (tinguis en compte qu~

es un exestudiañt decapeJla)pronunciá
les paraules: Esteu dissolts esteu dis
solts.

Ana a casa d'un amic seu i va re
dactar una nota que va publicar a I'un
dema (El País» j que copiem.

A l'Assemblea d'anit de la secció'
local de la ~ Unió Sociatista de Cata

nya>, assislí el secretari general del
partit, ciutada En joan Comorera, en

. delegació del Comité executiu j amb
plens po<!ers per resoldre la qüestió
política i Jisciplinaria' que plantegés
I'acord de I'esme'ntflda Assemblea.

En conseqüencia i una vegada
-comprovada ('absoluta manca de con

cepte, d'etica i disciplina sociali ,ta
palesada per la lJlajoria d~ls directius
de 1a Secció, per la maloria deis con
curren,ts a la Assemblea i per la reso
lució aprovada, ei Comite executiu de
la <Unió Socialista· de Catalunya>
res(;)l;a

l.er Declarar que.tots els militants'
de. la <Unió Socialista de Cata1unya>
estan en el deure d'ajudar al triomf
electoral de la coalició Esquerra Repu
blicana i Unió Socialista arreu de Ca
talunya, en cumpliment de I'acord pres
pel primer Congres Nacional.

2.°1) Denunciar <11 poble de con
ciencia/Iliberal' i socialista I'immoral
tparidatge de, la L1iga, L~rrouxisl'11e,_

Acció 'Catalana i desferres del vell ca
ciquisme monarquic disfrassat sóta el
ryom de coaliéló proporclonaiist.a Repu
blicana Catalana.

- 3. er Dissoldre la Secció dc.L;leida
e la <Unió Socialista de Catalunya>

í proced'r a la seva reorganització im
eéliata amb els companys que a'tcep- '

.!'IÚMERO 55:..

'er sal"ar

\lJIanioLra i

/

~on~eD.ra~ió

proJueix

ANY II= -

«La

Llei.da '3 de NO\llembre de 1932

Avans de la Junta General la nos
tra entitat va rebrer la següent lIetra:

Sr. President de 1a UniÓ Socialista
de Cata1unya (Secció de Lleida).

Estimat amic i company: Us prego
que tingueu a' bé assabentar-me del
difl que aqueixa-- Secció es. reunirá en
Assemblea General ja que per dele
gació expressa del Comité Ejecutiu
he eSfat designat per a presidir-la,

En espera Ge leS" vostres noves us
saluda cordialmeilf.

JOAN COMORERA
Sécretari General

PORTANTVEIU DE LA UNIÓ SOCIALI

-No c;al dj~ el disgust produn per
<'lquesta lIetra pel cas íns?lit. d'una in
tervenció injustificada en les nostres
deliheracions.
. - Heus ac;íuntutelatge i una humilla- .

ció que no podia tolerar la nostra
junta.

Intervenció prou sospitosa ademés,
perque ja sabiem les intrigues de jo
ventut par a de.rrotar lGl no~tra.Assem
blea ]'anunci que f~ia de q~e, els nos
tres directius de Barcelona, no perme
trien anesín a les eJeccions.

Sabiem ademés que aiUJest delegat
venia per ordre I expr'es'sa del senyor
Macia per a servir I'intriga electoral
de joventut. '

La lIelra doncs no va ésser con
testada perque vofiem evitar-nos una
violencia, tola \regada q u e habiem
constat~t ja que joan Comorera venia
com a instrument d'il1trrga' a les or
dres de. joventut Republica.oa de L1ei
~a, 'per adestroyar el front proporcio
nalista que fine; ara, ia ha tirJgut la vir
tud de fer perdre el sE!ny als homes
de joventut i posar-Io~ sopre avis de
la derrota que s'els espera, com a IIi~ó

a fa superbia desaforada.
Malgrat no h'aber contestat aqueixa

Jletra él día de l'Assemblea, avisat
pels intrigadors va compareixer en
Joan Comorera.

Reunida la Directiva i asistint:hi
el dit Secretari General} la Directiva
refusá amb energía el seu intent d'in
tervenció i joan Comorera prometé,
devant de tots, que no presidida i que
si assisHa escoltaria, no més. per a,
tenir elernent inforrnatiu per él Barce-'
¡ona; pero dona pali'aula de que no
parlaria.

Ademés en joan Comorera no jus
tifica en ilom de qui venia ni portaba
Gap docuffiE;nt que li acredités la seva
missió ni els poders que enfaticament
~iu que té,
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Esterería. 7· LUmA

amb tota la manya
par.lara a la gent!

Glosara amb fervor,
mirant endarrera;
al «Gran Salvadop
Primo de Rivera!

. ,

.per culpa b~(ZtPpstra,

sanfaína t{'ndreu!!
La. sa¡;¡,.taina nostra
no la pai'reu!!

PEP DEL 'C;RRIL

Saiifaiiibtóolgaereú? '.
Sarifalnrtindreó/ '
toflo 'que adl~ereu

derrl.a'no lfzo seteu!!

~omposa\ e-s~rits

to\ p.ef,,«s.up'li,cap,
aIs PQ1,),r.es esp:.rits
que vqlglli!l votar

1veig a e'ñ Saure.t
que es home de «lJetrésJ>
tot ajupidet
devant les caixetes! 1!

, *

*

1veig en Víadiu
aqu-e!l ge Solsona . ,
sortir ~l se4 niu
deixan,t-hi la ploma!

Correr la comarca
com esperítat,
carJ I 'eI-ement carca
el té entrevessat!

.* r

e A IS E R'

1aquel! cerverí
, que li diuen1: Magre

del qUéfl sento dí
que es un s~nyor «agre» ~

Ja pot 'pendre nota
per a <registrar>
la més gran derrota
gue es podra contar!

Ja veig en Companys
cacic de pessetes
que durant molts anys
ha estat de les dretes!

Corre i snplicar
tot 'el sanf del dia I

S91S per, a ca~ar. ..
, una pulmonia!

TEIXIDÓ', ...., ,.....

. q -.¡

Esí>ECIALIT AT A LA MiDA
• ) f

J~ veig ·en Santurri
«.m,atólf:& q'Urgepet,
af!lp. c~.ra ~e muHi
difntr~ ,el c?teret! , ,

Portar I'elecció. '
sd]s per fer votar
cinc,hómes d' <acció>

'1 q:'le pot arras'trar!

j' 1:
,', ! ¡ sEMPnÉ' NOVET'ATS

I .\ .

*

. --

*

*

veig a en Ricardo
gent afilerant;
tira algun petardo
tot ge~ticulant!

fent servir I'«.influjo)
de ésser advocat
deis Centres de «lujo>
que ell ha <fabricat!.

1veig a D. Pere
el gran financer,
anal' al darrera
del vot derobrer!

Mil comptes fara.
sois per demostrar .. ,.,
que bé pot guanyar'
el qú~ no perdr'a! .

'. '/<

*

Ja veig al 7í'orretes
reí deis aixerits
fent-ne farinetes
amb els seus esperits!

1 un «meditim~ cridant
soIs per 'denianar
I'afut inc~sÚll1t' •
per tal, de guanyar!

Ja veig al nostre -dvi
'pa/llant als s'enziJl' '"
ploral' cQn un «Babi>
cr'idant éils eus' ¡lIs»!

Sanfatiza arreglada
amb-bitxo roent,., ..
icondimf?ntada
al77b pebre coent!! .

Pe,- culpa ben vosta
sanfaina tindreu;.. ...
La sanfaina nostra

I

no la paii-eul!

1veig aen Espanya
qQe cO/lseqüentm.ent·

\ .

f 1veig,al «Mietes»
(valu'ós 'eleníehf!1)
treient les «manetes)
a cadla nlo'menU '

{

" ::.. 'Jil.0.1ític «perfe'cte»,
arreu parlara
i tot b)ti efecte .
• • ( i

C9ntrarrestar~!, 1 •

Dir-Io: amatent
,que' el·¡ es quí fara

,,' l'feliq.i content I

el genere huma!'

,
. "

MATERIALS PER

A COBERTE;S
. T U ,B E R I E S, DI..,

, .. 1.

POSITS, E.TC.
h t :,' J/j . ".' J' ~

I

prop4 «Jueu

Sant Antoni :12

Proveiu vostres

Llegiu i

Figures de la hisforia

E{ ~enjre Cafala llepublica de Pobla
de Segur es dona de baixa de l'Esqut:na:

Degut als procediments antidemo
crafies empráts per ¡'Esquerra Repu
blicana de Catalunya j a la des~strosa

actuació política aquesta entitat s(ha 1'\
donai.de baixa de la mateixa.

r
maniobran ¡ier a 'que el a,t'te" de , I~i
U. . C. uo puguHenir¡ ef ctes·a 'Ies
terres de L1ei da, ., .

Segon, lograt aixo, d~ixant-nos'
. acorralats i a l 'estacada, evitarla nos
tra ,'cció electoral intrigant fins a' lo
grar que un homyde !'U, $, C., vin- ,\
gui, per manament del senyor Macia J -,

a derrotar-nos 'amb males ar'ts, la
nostra Junta General. :1

'1.> pínió dira: ¿l perque els homes
directius de I'U, S. C. si poden pres
tar? Aquesta es la pregunta- que amb,
la májor indignació es feien tots els
socis durant la Junta GeneraL,
. 6ler aixo al ac;abament es van pen-, ...

. cjrerperaclarnaci.ó'els s,egü~ntsacords:,

'1, Protestar en~rgicament prop;
del Concel! executiu del partit de la
s.eva cond,ucta vergonyant deix.ant a
la Secci6 tle 'L1~iaa de'i;~mpar~da i' al~'

. p.~rge 9'u l ..pa~t élmb I;Esquetra que ."
no po~ia tolerar no fos,per .a ,tot Cata- .
lun,Y.a i per l!. tot el.pflTtit.

2. Protestar a la vegada del,. in
tent d'inll'ervenció coactiv>a ellles nos
tres decis.i9ns.i de la conduct,a obser
vada~pel secretari general del nostre
partit en Joan bomorera en I 'assem-

, blea <com a enviat pel concell executiu.
3., 'Per tots aquests moflUs greus,

acordar un vot de censura pel Concell
Eexcutiu del part-it i que aixís es comu
Óiqui a- Barcelona.)

ment són amoi'fes, Ni poden tenir el
gaadi de la llum natural ... !

No cal dir que el trogloditisme té
arreIs ben pregones posades al bell
n'Jig de la civilització actual. Avui Gom
ayui, la tensió. acarnissada deis farit
zeus ~s',esten a band,a i ba'nda de tots
els problemés democratics que es de
senvolupen arreu, del món. Tant "de
mal arriben a fer J que som gos8'rats

, de di~ que ja comencen d'arrapar-se
r als solamt;nts de la; República espa

nyola ~mb tal braó que fiBS i tot 1e,7
¡ mem .per, una establilitat republiéana
l. de durada: Els troglodites' no paren

de treballar,-i 'els' faritz~us malden al
cor de tots els estamelits oiiéiaJ.s de.
¡'Estat, La ruina moral flS cerneixal
beJI mig'd.e la democracia iberica.

Aquesta allau cav.er"níCoJa,' I p.~r6,
si els nostres governants emprenen

. pel seu compte una obra titanica de
'depuracio burocratica, no Gal dlr que I
sera d'urJ' resultat positiu .....tan positiu,
que fins i tot 'p,od,ep ,desmoraIltzar a
oastament l'enerni.cJ amo de Ie,s tene
bres i senyor absolut de ]'arbitrarietat.

~ CLARANDA,

======:======= :

"[nin[A"

r .

per JaConcentració Proporcionalista J

que saben els portara .Ia segura der-
rota. .'

1 es eomprenible a Joan Comore
ra, perqu~ de plegar-~e a ésser ins
trument d'aqueixa íntriga Ji podia pe
rillar la tal vQlta'pret,esa Direcció G~

neral del TrebaJl de ·ra· General/tat de
Catalunya.-Ll2I junta ..Directiva, La
junta MunicipalJ El Comite politio,

. El motiu de la no publicació J se
gons. la Jletra del senyor SaíradeJl es:

«Perque es fa atacs personals de
desprestigi' q persones que la Repá
blica i Lleida pot necessitar.»

Sr. SarradeJl: NO'::laltres davant_un
et tant extraordinar,j d'odi i atac p~r~

sonal., a la nostra Entitat no debem
obrar d'altra manera. L.o poc patriotic
es deixar qué es mañtinguin, en p~u

falsos ídols,
Homes dictadors J egolatr_~s... &Ill-"

perb~ que desitjen, en nom de la Re
públka, estructurar, un ca.ciquisme
odiós i que' int iguen 'de maTTe'r~ .Mot
baixa j imlOJ:)Ie, es -ver:italt senyor 8"1r
radell, la Repúbl'ica el!;: necessita, pero
per a tirar-los a la bassa. .

Es com s.i ens afirmesiu, amb
aqueJls acudits tant pintorescos que
teniu, de que,els regidors'de l'Esquer
ra del negoci de les cre~encial~ d'el1'1
pleiats de l'Ajuntament de Barcelona,
que la República els necessita, sj .es
,cert, per. a penjar-Ios.

A a/xo ve el front proporci0I1alista·,
a derrotar en les terres, de L1eida el
desgovern de la nefasta Esquerra.

Que jutgi I(opinió imparcial deis
procediments de Jov'entut Republi
cana:

Primer valent-se de I'especial si
tu'ació del nostr.e partit vers l'Esquerra

,

)

.Troglodites i Farítzeus
Sabut és que la ,historiJl regis,tré} el

pas damunt les seves pagines terbo
les d'una cataifa de monstres líumans;
són els troglodites i farítzeus~,. Alhó
ra, fem com qui no recordés de l' exis
~encia historica d(~queixes feres i,
bastim un escenari en el qual TIomé;s
hi maldin figures él'actuillftat., La, ve
Ilúria ha d'anar a 'recó (8mb perdÓ .si
gui dit de tot allo que malgrat esser
vell, encara és'venerable};(sens'e COtl~ .
templacions de ~ap mena ...·) _ l' ~

Vivim el segle de \'J,1és avan~guar.da

que registra la Huníanit~t i'{jyitT1l'epo
peía deIs progressos mes 'fanfas.ti.C:s
1.1.: 'eh canvi, 'el progreso dvd o pofític
de les generacions actuals fÍt'l' ha po
gut d'evitar que s'intro-duíssiFl esperits
tenebrosos al Qell mig· de les sev~s

entranyes: .els t,roglodites qe les. co
ves primitives j els faritzeus de' quí
tant parlen els evange¡is pre (post'"-'
cristians. Aquestes són les tenebres
que fan obra d'obstrucció a les lIums
espiritual s del segle present.

Si hem de parar ·esm.ent, els tro
glodites i faritzeus asrtlentats no són
altres elements que guspires \ de la
reacció jesuitica. Allí on s'arrapen ells,
allí on han pogut tenir més o menys·
d'ascendent sinistre, creien que s'hi'
han fet amb tot en poder de la ,lIur '
rebequeria., ,1, ,

La capciositat, germana intrínseca
deIs troglo(lites, és' comp~en, pero

J

que pot brostar molt facilment 'entre
els esperits úrfes de' voluntat genero
sa, els quals són mol.lecul'es retr'Os~
p'eetives i brunyides d'U11 iln mátís no
gens :lIuminós. MilIor dit, espiritual-

_.........».-.Á.:.~...........r.:c,~, \L.""""' ..".;~~~~~_-&:0f~-m::±~";;'-:~
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SA,BONS DE rOTES MENES

J. DANIEL ARIÑQ

LLIBRES

c5speciaJilal en la cUl'ació d~

malalties venel'ies

CZ)r,' 7"\anuel 7"\ercé

'** *I •
RecoTdem que les darreres tradue-

cions) totes elles a,curadíssimes que h.a
publicat l' esmentdda Biblioteca són
obres meStres de les literatures fran
éesa, alemanyn. fanglesa, Veg.eu:

«Safo7>, per Alfons Daudet) tra
ducció de loan Arús.

«Nitfanttisticp.'fJ, per Stofan Zweig)
traduciD de Aau Cirera,

c Nocturm per Frank Swinnerton,
traducció de Maria- Teresa Vernet.

«Seruerzta peramop deJc. iI Tha
raud, tra,ducció de Caries Ra-hola,

«Un 'amor de Swann» de MarceE
Froust, traducció de}. _Bofil/ i Ferro.

"
Tallers Grafics EL PAIS - L1eida:

.7"\elge

:', \

«Volve~ Grises) de Ramón Xuri
guera és el 51 volum de la Biblioteca.
«A tot vent que) sota la direcció de
Joan Puig i Ff!rreter publiquen amb t

tant cj.'-éxib- les, cEdicions Proa . La
benemerita editorial no solament no
pensa relentir la seva activitat) 'ans
als .c0;ntf.w¿, es 'proposa de donar-hi
nqu:imppls e(2Tiquin lq nostra literatu
rq.; r;zmb les obres cabdals deis o/tres

. patsos i lk"s produecions' deis nostres
millors escrLtof.s. El volum 52li' cA tot
nenb>' eontindrti la. deliciosa obra ele
Wassermann, «Gal(JflJin», a la ,qua!
seguirq,n eq.tte altrf!s, «pis indiferents)

,de Moraviá" «David Goldep d'frene'
. Nomdroeski, «Aigua salada» d'Enric
Heluser, '(La pell de' Xagrb> de Bal
zac) eEl poblé de- Steptintxikovo i els
seus·na(Jitants» de Dostoievski) «El
be i'el mal» de}. Navarro Costabr::.lla,
«AlJ,rza Karenina) i «EIs cosacs) de '
Tolstoi, etc. etc.

.La crida a Acció Cafalana

solent res i q'ue estem en el mo
ment del govern de coalició i de
coJ.labo·ració deIs Mins, no pas de
l' adició i absorci6 per la pressió
d'una preponderancia del moment
i sense la ViSIÓ política d'una suc-

" c~sió d'esquerra en cas de fracas
"de I'Esqu~rr~. Republicana \

Cert .~ue el poder fa perdrer a
molts ho mes I~ serenitatpero notant.

R: S.
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Tot-hom coneix la nota del sen
yor Macia fent una crida a les es-
querres. .

No es la veu d'un prestdent,
que paternalment des.itja veurer
aplegats a tots els esquerrans· a
una fe'ina' comuna.

Es la :veN ranega d'un capdill,
del líder d' cm partit hi1meró~·i res- .
petable', pero. ni més ni menys, que
qualsevulga altre p~l tit republica
catala.

.Talment ens ha fet l'efecte de
que parlaba un pastor protestan.t o

. b~ un capella: . "
El crit noble i acceptable es e~

crit a la col ·Ioboració.
Pero com es pos~ble¡~ seriosa~

ment.convidar a un panirpolític a
que anuli la seva matització, que
es tant tom la seva perspnalitat, j
ab~iqui de. ~ot e~ prqpi, i vaigi a
confondres atllb altres opinjon .si

~ -
. conviccions? .

I '

. Es net¡lm.entun prqcedir.catolic.
Del que cr~u qu~ el sel;l. camí

es el,miUoF,' de que· posefti:x,la ve- .
ritat absoluta, i és ,mira al proxim
~ompasivament i dote tse de que.
no pugui disfrutar. d,els tresor de la
veritat única que pos,e~ix. . .

Una crida als fill~ .descarriats;
als infeli<;os confosos pel dubte i 
per la. mentida.

Com dignament opodia és~er

eSGoltada per ningú una crida taot
-humiliant i plena de superbia'2

Tots els partits han fet el sort.
1Acció Catalana, per qui sem-

.bla anaba especialment dirigida la
crida, ha tingut el gest fatal) el
únic que podía.amb djgn,itattindrer,
en I'assemblea del diumenge a
Barcelona, i es negar-se en abso- .
lut a les groHetes pretensions de
l'Esquerra Republic&na.

Es molt lamentable que l'Es:
querra es vulgui ficar de esquena
a Europa í no yulgui capir que
els grans partits homog~nis no re-

I
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Catalunya; és en la manera com
\ ,

cal aplegar les forcE;s catalanistes
d'esquerra per a la tasca cOfTluna.
Creu ~1 senyor Ma~iá que, aixo,
s'ha de' fer per ·una 'absorci6 de
tots els altres .elements dins el Par
tit que ell presideix; entén el Partit
Catalanista Re'publ,icá que ha de

, fer-se per entesa de totes les for
ces ~fins, semblcfnt a la· que ha
actuat en la carrlpanya de l' Esta
tut. No creiem, de' ca'p m'anera, en
la conveniencia d'identificar un re
giin amb un Partit, tal com ha fet
la Italia de Mussolini, la Rússia
sovietíca o fa Tutquia 'de Mustafá
Kem~I, o, com Hitler' de'sifjatia per

. \ ~~ 11
'., ,á i\l~manya. No ~reiem; .tampoc,.
, en ,la con;v~niencia, ni ádhu.c en tIa

utilitat, d'enquadrar, a priori, tota
la, fdr<;a po~ítica- de CataJunya en
dos grans'partits, ,un de dréta i u
d'esquerra. No' és pas aquest el
regím' 'deIs par 6s democrátics d'
Euro.p~. r perque no ho creiem,
hem defensat sempre co~ una part
del ncstre programa I'establiment
del sistema proporcional.

Tanmateix, a part de tote
aquestes' i de qualsevol altra raó
de fons, n' hi ha una d'oportunitat
'que ella sola ens impediria'd'acce'
dir a la crida del senyor President
de l'Esquerra Republicana de Ca
talunya. EIs dirigen'ts del Pé\rtit
Catalanista Republicá trobarien
absolutament indign'e de I'eticapo
'lítica, amb que sempre han volgut
procedir, que ara, en vigilies d'u-
nes eleccions i amb 1'esquer d'unes
actes, abandonessin aquells amics
fidels, que a les h )res del triomf i
a les hores adverses han estat. ' ,

sempr;e amb ells.
Per Catalunya,' per la Repú

blica i pér .~ots els ideals comuns,
el Partit Catalanista Republicá pot
estar al costat de l' Esq uerra Re
publicana,; m?-rpDt~- pers;>, ~ubmer-.;

gir-s'hi. 'Es pei at~8 que inanté en
tot$ Is s'eus termes i an1b l.a més

,g'ra-ry cordjalilbt ícr Oecl'araCió del
. '~ Consell Gener.al'del a2de setembre.

.'.
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Dispues'tos
pafia pick up

. ,

Reunit el· Con's'ell del P. C.
R., sota la presidencia del senyor

, I

L1uis Nicolau dlOlwer, va_~cordar

fe;;, púbJic~ la nota següe,nt:
, El Consell Directiú del Partit

I CatalanistalRepublica prengué es
ment', amb tota-Ia consideració que
l'alta- personalitat de qui emana
mereix, de la crida que' el senyor
M?ci~~, com ,a president de I'Es
querra Republicana, .adre<;a a tot
el poble de Catalunya, i n'ha de
respondre aquella part que direc
tament 1'afecta: la dirigida a les
organitzacions polítiques catala-
ri'istes -i d 'esquerra. l. 'f r

El Cansell Directiu no ha res
PO'st 'á~!in.~; perqJe '.voJ,ia re~ollir
la veu 'de.tet el Partit, aj¡>legat en
Assemblea extraordinária .di,uf,J1e~n-
ge passat. / 1

)¡' Coi'ncideix et' Partit Catala'nís-'
ta Repub1Ú:a amb e~ pfésident d'

. Esquerra Republicana de CataJu,;,
nya, a valorar la Úascendéncia del
moment historic .actual ,de Catalu
nya; coincideix, també) amb eH a
no ésser partidari d'un frónt únic
o d'mm mena d~ solidaritat catala
na. Els fronts únics, .els conglome
rats hetero.genis, les unions sagra
des, són instruments' preciosos,
com a arma d~ com~at, per ender
rocar un regim o per defensar deIs
atacs exteriors les essencies vitals
d'un país. Avui, pero, a Catalu
oya, no es tracta d'enderrocar el
vell regim-ja esta fet-' ni defen-'
sar-nos deis.atacs exteriors-que'
ja 'nu existeixen. E~ tracta de
construi~) d'estructurar la nava ·
Catalunya autonoma en un 'con-

I tom perfectament definit. D'acord
amb les realitats de I'hora i amb
el pensar de la g¡rap majoda de

. ·.1 I

catalans, .han de donar-li aquest
contorn els esfor<;os conjunts de
tots els homes catalanistes, repu
blicans i d'esqi.lerra liberal.

El Partit Catalanista R~publica

en un~ sol cosa 1 o est~ d'acord,
en aqt,testa qües~i6:· aomB .el pTesi-'
dent de I'Esquerra RepubÜcé).n,a.d~

,

.. Partíi Caiala·nisia· Republíca
. .. .

El Consel1 Dírectíu del Pqrfít confesfa
lit dar~era nofa del Presidenf de l' Es~
querra Republicana .de, CafaIunya.

(
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80lid-aritat com ? única tactica per a eliminar un periJl i per a resPQngre al rete im
prudent d'un enemic comú.

Aquí a les terres de Lleida, aq~est al<;ament de CataIU~);a contra l'inc,apa
citat probada del5 hom~s de l'Esquerra, té un caire particularfssim, perqué a les
comafques nostres dir Esquetra var tan ,i res més qu'e dir fovéntut Republicana,
quins homes desde I/instaurament del nq.u régirr:f, ver la seva buidor i el seu or
gull han tiefraudat I"'s es.perallces que en ells havia depositat el poble.... Absents,
en les hores crHiques t e~bar21~rades de la gystió revO}ucionaria, se/ls .veu a I'ho-
ra del triomf, acaparant, amb usura, ho¡;¡ors i pre~endes, en mig d'uo despreci
olfmpic, pels quins en I'alliberadora aventura tot bo vaD'exposar. Ara mateix.aes
de les altures on un aplegament ciutada heterogeni í abnegat els va empényer,
lencen un rete despófic, vulguenf, fiats .en els r~orts caciquils del poder, pres
lnd,r de tots, a I'hora' precis~l 'en que una ampJa entesa republicana és més ne
essaría que maL Actitut, aquesta, impropia de po!itics que ~en!in, sobre tot
goisme de bandería, el pes de la responsabilitat, ha empés, per justa i explicable
eacció, a constituir un front únie a tots els que professeil ide31s de Catalanitat i
e República;. pensin com vulguin en materia social. '.

El fet, avui, més .transcendental, de vida o mort,' per les comarques de
L1eida, es abatre la superbia dejoventut que desnaturalitza els ideals amb que
éapta la confian<;a de les mases i practica un caciquis.me ab~ orvent i domínadcr,
Olés baix, en certs aspectes, qu,e el de la mateixa dictadura. .

A curar aixo va dirigida, docns, la nostra c.oncentracló. A cu'rar aixo i a sal
var a Catalunya del perill deIJeixisme 'de l'Es.querra, roatitzant el nostre Parla
lament d'ideals i d'aportacions que prestigii'n í fassin feconda I'implantació del
nostre regim autonomic. \ .

~ I la victoria es segara. Vencerém 'pler que sentim el poble amb n')salíres
CIUTADANS DE LES COMARQUES DELLEIDA,'Ajudeu-lllos enaques

ta magna tasca de dignificacjó política. Avantposeu els vostres deures de ciuta
dania a tot compromís i a tata coacció.

Voteu, amb disciplina exemplar, els candidats nostres.
No c.onsentiu que les terres de LIeida siguin una negra excepció en aquest

alcament patriotic de tot Catalunya.
Vos ho demanen uns ho'nes que fan confessió pública de Oemocraci3, de /

Republicanisme i de Catalahitat.
V1SCA LA REPÚBLICA!

VISCA L'ESTATUT DE NQST.~A TERRA!
J-,Ieida, octubre de 1932.

A. R~pJbli~a, 44'
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PER LES FOR lES COALIGADES:

La raó de~nostre 'sorgimel-'1t- no es pas l'egoisme d'unes actes ni el desig
de realitzar un programa de conjuot o una actua,ció política comuna. Es slmple
ment sortií" al pas, amb ge~t de t1ígníta l , a I'atropell que a totes les minorles su
posa el sistema majoritari, i a la superbia d'una gent d'anima feixista, que en 110m
deIs caríssims id:eals de República i de Catalanitat malmeten a'quella coóffan<;a
ilim.itada :que el '¡il@ble els otorga, d~cil~ent i esperan<;at, el 28 de juny.

El iTIotiu ta"dic del n0stre ample front de combat es justifica per la precisió
de dur a la practica' el sistema just i ultra-democratic de la representació propor
porcional p~r f\1itj~ d'una coalició tra'nsiforia. Així es salva el perill de que quedi
sen'se matitzadens el futUF Parlament Catala per I'absencia for<;ada d'importants
minories .q'.e representen estimables sectors d'opinió quina'~asca es fa imprescin
dible en el moment solemne de J'implantació del nostre fégim autonomic.

Una majoría absoluta i hOlllOgenia obtinguda per l'Esquerra Catalana mit
jant<;ant els ardits deIs sistema majoritari) amb I'absorció previa d1altres organit
zacions poJítiques i aconseguida per I'usdefruit abusiu deIs resorts del poder a
benefici d/un partit supero.i d'un govern de camarilla i de caciquisme xorc, en
I'instan precis en que enterboleixen els aires, afers tan poc edificants com el de l'
Ajuntament de BarcelQna, seria el tracas soroHás de l'Estatut i de Catalunya.

La feina greu i trascendental en I'inici de la nostra experiencia autonómi
ca.ha d'ésser obra de tots) duta a terme amb un ample esperit col.laboradQr i fis
calitzador alhora. Tots els al<;arilents fecunds de Catalunya" obra de tots han es·
tat, i el domini ábsoJut, en' aquel3tes hores ex'Cepcionalmeot constructives, d/un
p'artit que" com l'E.squerra Cata~ana) tart paleses proves ha donat é1 /imprudent
despotisme) ens arrossegaria a I'ideal paradoxic d'unfl didadua de grop, sistema
Mustafa Kemal, Mussolini, 0 Hitler. '

1 aixo, en aguest mom~tJt únic per aCatalunya, tenim el deure d'evitar-ho.
_ L'episodi de le~ propett:is eleccions ens planteja, fafalmetit, el'delicat dile-

ma: o de resignar-mos, amb greu perill per la Patria, a r.omarrdrel xafats i esmiso
lats per la política "d/abus de I~Esquerra, o a donar-mos les mans) uns dies, per a
abocar, en Ilegitima défensa, tots els vots en el m~teix. cove i réalilzár el fet salu
dable d~ la derrota de l'Esqu,erra, cosa imposible si actuessim dispersos i sense
e.ap contacte. .

Entenguis, doncs, d'una faixó clara que no es presta aqu,Ívocs, que el nos
1re aplec es circumstancial; que Gap compromís polític ens ajunta. com no sia e
fervor que tots sentim de servir) en hores periJIoses, els alts interessos de la Pa
tria, i que tots i cada un deIs que integren aquest frpnt serven iñtegres les seves
ideologies i lIur personalitat. Res de lJ1aridatges humillants. Sois una mena d~

fosep ·Cabeceran. Manel Plorénsa. - Josep Estadella~- Daniel Riu~ - Josep .Llari. - Maria"
. . .

Jaques. Ramon! Sales. 'llf)má Sol. - Ramon Rio Vendrell


