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Ma ceigut molt en desús ,l(l conegudiJ fórmula emb que.'CQmem;lIveq el pri-
. mer erttcle moltes Pllhlicacions". al sortir a Hum per primera. vegadéJ.,: «no venim
il omplir cap buit», Per nasal/fes. squeüs periódics que no -ñen a'omplir cap buit;
no tenen cap raó' de viure i sr ttom és equel!s que representen un -sector polllic
det poble. ".són el porlah/vea ·d' algun' Sindicst obrer; o per I'estil, ' - e . '

. L'EsPURNA, és tiaquests derrers. Vé, en etecte, a omaitr un buit, com a pe'"
riodic a~solu!i1menl d'esquerre, .

Lteide, a t'hore present, que compte emb 1Jn nombre important de gent re
publicana, trebelledore, liberal i laica. no tenie ni una fulla per a detenser-se de
la intemper ñncia i de l'ebsolutisme de la gent d'entro : , incomprensive, ensotene-
de i destructora que r epresen/u. ve r una pert, l a • eculer que aguanta el fuet
ele:" olic i " e n r e/s». de" la rCQcci ó nz¿lS inÍr - et: ' 'JIra. J'e.~Aeri1 im

E s nostre« enemics tenen tots els medis e
·s eva sttueciá d'equilibri; res no els m,anca: preinsa. tners, escotes, institucions,
reconeixemént oficial. Nosaltres, per contra, comptem només amo J'entusiasme
q ue ens proporciona una idea f un co nvenciment profunds i emb alguna altra .
b allesta que flibriquem >a coste de sircri'ficis. " .

Avui presentem L'EsPURNA. Les seves columnes- eS/i'JD a' la disposició de qui
cregui que .el primer pes a dpn if!r al nostre plIis és implantar. un reflim" republiob
feder al . provocñt per una llliita decidida (ia que pecitieement és imposstble): totes
les energies del nostre s etmeneri seren destinedes a detenser els exiliets, les
causes obreres, les reivtndicacions; 'sociels , els problemes de fusttcia, t, per con
Irá·, .t:! ata~ar I~ inia~tícies I!resenci a,des~ ' el ceciquisme rural, el pes insuporteble
del tercer sexe• . els disberst« de..les eetueciotte passades i els 'atr-ope7Js e corre-
gu,s , é!_,-lofs els pQb(e~,. . .

Sense de fallir, enirem treien a la Itum pública casos den igrants de perso
nelitet« que una elJo~a (or en sortoses, que ' s'eprotitsren de les circumeténcies i
que .e vui s~l1!/JIf{n obtidedes. E x igiflem responsebititets a tothom que se'n faci ere
ditor, a, tothom, 'tan si és _ ~tgnifiC:ifJ.tiu· eom si es -eomper se .

...fa veu«, -Ieeto».... que n¡ g,r,em és, el nostre csmi a seguir, quin el nostre motiu
d e vide...~ p,eró I'en"usiasm.~ · -és- .m ée gran que re s,' llegeix- nos cada setmene i po-
drlJs veure contirmndes les ·oestl\es promes'es. .

>' L"'(~§I?!1~NA, f!O. eJ ·sep . prime~ número., salu4f1 ~ to téjt I lf . J?l:!!mtfa ,en -gener al .
.sL ~~, p a:r.fla. v:.idll... !il.mb é ··tin,dra fe.mps ,per des trÍif!r-la i eS.collir aquella amb la .
qu/!..l .S:h /l tro/Ji;' iden.tificad? i f'am bé sah[la lfnffóiJjiJr -{5! am,h lá qUr¡! ~s. de fet~ el
balu,art \áel§ ,.se11.S éfd.verSé1.'rjs~ "" ,... < l

_ •.EL-ppslre .er,if,. éS:d4-;;·l'e:;qu-er.Ra .no .hi fentm ene'fñics! ¡ToflF teoria política "
'inc.lo~~, en el G,élm,p '.que Va \ .¡Je-B d:u';'/ i1 R~públ1ea federal en avant, ilota teoria
soc;,ial qr¡,e··qdme#,1(f)tf!'$..-.1(?S asp-ira ((.i-fm'S 'deIs o..brer.s • .s9 n nQ-Btre,§. , ,~ ~ "

+ Una. .v.eg.fldiJ, iJi./. am.b pa:FafJ,¡'es. doncs. quj "som i a · q,ue_ ~v:enim anem a r..e-1 .. ~ l - I \ .. ~ ,'"lo. .. < TI

petiCe!W••a.m/iJ .rets. ' \.':,,, ,\. 'o '( .j • S,, " ' '"
r _ ~ ¿__ 11 : ... _,;..",_ • tí <4~ .I,1']l

béií.u;art \áel§ ,se11.s éfd.verSé1.'rjs~
_c • •EL-p psl re .er,i t, éS:d4-;; l'e:;qu-er.Ra .no .hi féntm ene'fñics! ¡ToflF teoria política ..

'inclo~i!J., en· el G,élm,p , que Va .¡Je-B d:u';'/ i1 R~públ1ea federal en avant, ilota teoria
soc 'al qr¡,e··qdmeií,1(f)tf!'$..-.1(?S asp-ira ((.iO'lJ'S \dels o..brer.s • .s9n nQstre,§,; ., ~ ;>

Una. .v..eg.fldiJ, iJi./. am.b pa:FafJ,¡'es. doncs. quj "som i a · q,ue_~v:enim. anem a r..e-
1 .. ~) -le ,'"" • . TI

petiC7,hQ, .a.m/iJ .rets.l ' \ '':,,, ,\." '( .j • '"''' '' '

.... ' Lec(op.., ¡'¡eg~j.x.,.n08 "¡ , Ir
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LA CHADE!!

MONARQUI.A?

R E P Ú B i.-\ e A ?

contreu eF .aeure v'MuntaFi d'8asoCiar:se amb o
aqueJ7smotora de v/da ciutádana que el selméma
ri «Nosotros» de Madl'id, lant a lem,)!r intenta .
8grupar. El nostre gOlg, a I oferir la coóperació
completa 'iI ' léllagrupació, queda-amaraiia a ras-' .
sabe'ntar-"nosqUé~pbb7¡cacions pcrlugÚ'eses ni s6n ' \

\

convigu'des . Primer" perque la federació iijeo/ó- '
gica é$.el pl'imer p8S cap l! I'Iberisme sencer.
Segon,. perque 1'11jud a qui paleix dicta-uur8cruen- .
la, cóm els germans i correligiona.ris POr.tiigUé~' "'.
sos, es 'norma de conducta deIs' IIibe1it,dris espa-
ntols. Des 'd'~qliésl insf8nt, per nosaltres-10Iem
ne de /'áp8rició del primer número de L'Es~URNA '-, .
ens considererñ 8germanats amb els comp8nys '
que arreu d'/heda, no -p8réfl1t en sacrificis: treba

t lIeiripel mes~enlair.l1f; ideal que p01 aconsegt1ir-sé
' 'per J:injplanlació definit,ivade la l..Iibert81. len/m
no~, doncs, per germans. i obrers'"de la m~teixll
causa, i desítgem de 101 COI' que aquesta adhessi6
ne de /'aparici~ del primer nffmero de L~É;~~;;~ ' ,

, ., .
ens conside¡rerñ agerm8nafs amb 'els 'comp8ny s 1

que arreu d'lher.ia, no ,paranI en sacrificis: treba-
t IlefTi.pel mes~enlair.l1f, ideal que p01 aconsegt11r-sé f

per rif1!planlació definitiv8 de la Llibert8t. .l ,en/m
no~. doncs, per germ8ns. ¡ obrers de 18mateixl!
causa, i desilgem de t01 COI' que aquesta adhessicf
espontimia lingui per a tolsllJ viJlua.(}'un8 Pro- .
metem;a.-N, DB LA R.

té capacitat per a sentir les sublimitats de
I'Evangeli, pot ésser al marelx temps un
perfecte laicista. El laielsme ,és .una formu
la d'apJicació immediáta e- la política i a
I'administració; vol 'n omés que el clergat
vlsquí per ais afers netament religiosos i
queaetuf a li;l h:or,¡a; i a l'alrar que són els
ún,iéllocs d'accíé que inilÜ1 , J i escauen,

' l ~~ny de tota lntromtsslér en fu.~~ions que
própiament sén estatals.

Volguer ellaicisme és volguer el predo
mini dels elernents civils a la vida de
l'Estat i el laicisme és per aíxo, consubs
tancial ambola democracia; allunyer-se'n
és de fet anal" cap a la teocracia i lIuitar
pel lalclsme, és lIuitar per la demecráeia;

· u~· E'stat demócrata ha d'ésser Iorcosa
_. men JQ.ic . Si .h!, lJ)ir~Jl peJ celre.relígtós, el,

lalcísrne, després de ter, no és slné que
- una..reaiitza~ió-dehtl70neu il Déu .el que. é

de Déu i al [Cesar el que és .del Cesar»,. (

és un destriarnent de zones -d~acció qae
es fa necessari en tot poble civilitzat.

Es clarque en un -país com el nostre,
tan allunyat encara del laicisJlle i amb un
cinquanta per cent de la població en pie
anillfabetisme, hom pot presentar com a

'revofucionaries 'unes'doc rinés q'Ue"de fet
~ól perjudiquen. els interessbs ma.térials

~, d 'p n" petÚaniigoria. Pero, el ciut~da d:UD
niv~1I de ~uHuc>a mitja. "que sapigui · peosar.
uñ »io. 'pel seu compte .s obiie J les cases i
cosetes que caCla ' dia pa~.§en,· veur& que
ara tnés que mai enaldsme és una neces-
o ~ .:. ~

;,Uat ur:gen~t. Un Estat laic é.s ,!;ln EStat ~C?r-

mal. Tot el demé.s- só~ cap'gil',amen.ts €le
veritate. inp.iecutibJee i g'aneo de romandrc

allunyats del focus de níaxima civilitzaci6.

certs entreba.m:s que no han d'exis·pr en'un
Estat ben o¡:ganitzat. I com que de ' tot aixo
amb el temps en podria resultar la supres
's ió de certes consi.gnacions en el§ pressu
postos Cile I'Estat, la . buena prensa s'ha
posat en jec tot seguit per a dir tots els
mil penjaments dil laiCisme i deis laicistes.
__.Nll, JjPJl16Qp,..';>MI~'i éVlíl"Q8 ...(;e lJDf''Of~

amb el temps en podria resultar la supres
's ió de certes cOlIsi,gn'a'Cions,en eJ§ pressu- \
postos Cile I'Estat, la . buena prensa s'h}a
posat en jec tot segUlt per a dir tots cls
mil penjaments dél laicisme i deIs laicistes.

No. Hem de parlar apams. Cal pensar
que els enemics del laicisme són gen.t a la
qual el laicisme lesiona en els seus inte
resaos materials i per aixo tot aIlo que di
.g uin s'ha de veurer amb molt recel. Cal
posar en cIar Que' vol dir laicisme. Ellai
cisme no és pas. un fd anarquitzant. ni
destructiu; no és acció contra la vida reli
giosa del ciutada; no és ateisme; tampoc
és anticlericalisme; un perfecte catolic si

Bo és que hom comenci a ' parlar de
les coses; dt,lrrerainent s'ha parlat de lai
cisme. A Madrid ha nascut una Liga Laica
amb totes les de la n'ei; organitzada i diri~
gidá per gent del maxim prestigi en el món
de les 'lI~ tres i de la política' i amb orienta
cions que fa goig de veure. A casa nOl$tra
als!un partit . polftic revisc.p.laj ~d Ed'a.nemia

cisme. A Madrid ha nascut una Liga Laica
amb totes les de la n'ei; organitzada i diri~
gidá per gent del maxim prestigi en el món
de les lI~fres i de la política-i amb 'orienta
cions que fa goig de veure. A casa nOl$tra
algun partit polftic reviscolat de I'anemia
que han patit uns quants any's, ha inelos
en el seu programa amb més o menys es
poruguiment uns quants granets de laicis
me, com és ara la separació de I'Església
de l'Estat; l'Alba diuen que ha encarregal
a En Cambó la solució de la qüeslió reJi
giosa-nosaltres diriem qües/ió clerical-.

Sembla, doncs, que comen~a afer-se
Un cert ambient propici a I'eliminació de

preocupar-se de fer-Io cedir en res. Allo ínsrítuclens filials. Per a neutralítzar-loe,
que el preocupa i l'ebsesslona ée la con- tan a I'oposició com al Govern, .es presen-
servació dels interessos creers i la con- tava apm J1ur ad~ocatr ' Si avui no ,s 'afre--'. ,
questa d'ínfluencla política per a acreíxer- veix a anar ~adrid és el" la .por a 1es
Jos. Podem recordar la seva traYci6 'als' protestes de la lntellecrualitat de l'Ateneu
acorde presos, anenr a pronunciaraquen davant la s~va conducta, L

discurs a l'Aíunrement de Barcelcne, la Una ~1tra coincidencia encara. El pro -,
seva conducta del nou , la trcfició del'dlsser, ' ~ lecre.d'Impesros aobre els be'neficis extraer-
l'acceptació de Ies- cdrreres, de Fomenr! di'ilaris presentat ' q~an la guerra mundial
d'Hisenda en dues ocestons apurades 'per havia ' de reportar centenera de mílíonéa. ( .
al regim, la colIaboració per fer venir la les ceíxes de f E$tat. Camb.ó \(.a atacar-le
dictadura amb motlu de les clrcumstáncies d'unémanera furiosa. Alba, després d'uns

.' Igreus creades per I'expedient Picasso. la discursos demagogics d~Jensal)t~ lo; al mo-
conducta vergonyosa de 1930. m ent decissiu el va retirar sense haver

Alba ha sacriflcar els ideals de Costa, estar rebutjat pel Parlament. L'Estar es va
que deia defensar-los. En moltes ocasions quedar sense aqueste ingressos, i els cente-
el seu Iiberalisme radical també ha claudl -' -nars de mlllons van 'r~sta r en les calxes
cat, davanr, les. exígencíes, de la -reaccl ó. ' 0 deis o.capita J.is tes que s'ap-re&tav~n .dels
Recoidem\iüalrii~ñ! aq~efiJa~ós pr~je-et~'- ' - . g)'a~s-qegócis d~ la guerra. Quines raons
en que les ~rl:~s als- vigt -e nys C,]ij,edqyen poderosee.hi va haver per tal.cue es rerír és
propietat dels arrendataris i que despr és el progecte? No se sap; sols se sal' que
de 'romo'íJre.'!D.0U,a orro U .~ ' en, va . anal" en ele capíralístes van quedar molt contente i
fum : no van pecar de desagra"its.

Una altra coincidencia.- Saben prou bé Cambó i Alba han estar funestos.
que els escriptors de lIibres, revistes i día- De fet, quan era ocesí é d'aprofltar els
ris, i ptll:leix~n enprmement sobre' l'opIni,ó moments culminants, Cambó ha sigut el
pública. Com convertir-los d:enemics en pitjor enemic de la Ilibertat. .
aliats? Campó va veur~r que I'ho.stilitat Tan €ámoó cori;1 Alba, amb lIur 'con -
deIs int-eI'lectuals era un gl'eu obstacle per ducta política, han omplel't de ' (as tíe a Ía
a la seva polítitca, ' per tant, per alsoseus gep.t~ .ha~ ~stat 'els grans ~embr~dor~ d~'
afe rs. P~r i;li~e org;anitz-a la ·~Fun.dile ió I'esceptíeisme polític., la pitjor enfermetat
Berna~Metge», la gual .amb 'una serie de que .ba ~at.it en aquests darl1es anys :el po-
sou~ de traouc,tors del grec i d~1 !latí, i amb ble espanyol.
una propaganda a I'americana sobre el Cambó i Alba, com a representants de .
seu me~enatge de la cultura cátalana, .ha I'alt capitalisme i pe la política d'afers. én ,
neutralizat a uns i convertit en sel'vils adú- nom d'una "política de 'realitats, són els, . '

ladorsals é!ltres. enemics de lesgrans preoeupaclons.ide.a\3
Alba va fer el ..mateix amb G.erts intel- i els grans enemics de la classe treballa-

lectuals de Madrid. Primer va aCdparar dora, No oblidarem mai· que Cambó fou el'
amb el seu col'laborador ,Mjl Jlcn certs pe- sostenidor de M~rtinez Anido al 'Go~erri
riodics,¡ D'aquesta ,m~nera ,agafava per Civ)11 d(tBarc~lona i el prim~r qu~ va .acu-'
l'est6m~c a b'a&,tants escriptors i els ,Qomi" dir " a ~isitar:lo per a manifestar-Ji el sed
nava ÍJ~rB consciencies.. Va y eure tanibé ' gran- sentime'nt ·quan Simchéz GUe'rra v·~
que els intel'Jectuals que .tenien un gran tenir la gallardia ce destituir-lo. o
prestigi p Madrid , eren els de la Junta ' ,
d' AlQpliaeió 1 d'Estllldis i rels ·.de I~s ' seves



\ CA.TÓ, EL CENSOR.

t.
,·LA REMOió, É"S L'OPfDEL PO.(JLE.'

If ' CtlRLBS Mux. ; ,

ció comentaven ara fa uns dies la mort
de la Revista Lleide? Ens amorna pensar
que el nosrre espurneig puguí cernencar '
(a~ t~rb'a r EHrepós qe la gent del Diario en
pie assaboriment de la victoria, ara que,
ror just s'haurá eixtÍgat la suor que va fer
reg~linat p~l&"seus ªJ;llP~S eIáteIJs aquella
revista heterodoxa i espiritista.

L'EsPURNA demena al' 'lJiet i 'de M«tssen
, Pltnto üna mica de roleréncle. ~j)e ix~~;¡oS'

piula'r -una femporada "al Irienys.' Fet f !¡ fet 1

nosalfres sorn " 'b(fns" xleors' . ~. 'una'-'tÍ1iéa
I in'slruYdets seme' 1arriba f, per<:t, aler pos-~'
sessió d'aquells recargolaments -d ~árglj":·

mentaelo que perrñeten -'demostra r- la t-e
rifat de l'indrét i l'enrevés de tetes ) Ies' ,
qüestions¡ ' fins d'bqueI1es que ~ÓI¡ tipo.' i

' sades a les ' consrataeíons del sentlt eaJTtúi. '
1, Som ·g ent "com ~ál "'tots perrern rlit I nos- (

tra cédula i pag uerrt relig(osamen¡ Ala
cenrrtbucto--eervedes le's pro-porcíons......
més forta que la gent· d'ordre: ara f-que
cap de nosaitres Viu /'dél cupé ni de 'Peó- .
tabaneri'le'nl de la ': gent, i · ~a i}fo eÍls rido":
nara moIta mt>ertat ,r ad uaci& No par tem "
verr; nosaltres diem fes coses" sense mil-'

. lavole'nca; potser creurett que som un xic
. eixelebrats; en el fons der fons, pero;' veu
, reu que 'de' I' ún'ic que patrm és d'aq'uellá ce.:. '
lebre funiistB' m-aniB ikpensélr-per la q~al r

hom s'ha visto tnante5' vegatles 'en,el mar
I pas (le deixar-se soca-traro r' .... ,

I ara prau. Si en aquesta- 8BJufitciÓ'
hem parlat tant del DiBrio és perque no
hem pogut defugir-ho.ffi ha gent creguda 
encara que parlar de certes qüestions és
un anacronisme. Aixo patser ' sigui' veritat
deIs Pireneus en11a-', Del' Pi¡'en~u enca, no

'1 ho és; qu-i no ho vulgui creure, 1 que s"en
tretingui repassant la historia/deIs malagua
nyats anys de ufa dictaffura . Cada dia ens
haurem (fe '¡prendre "el t-rebal'l--'- ben poc
plaetl't per cert-=-de fuIle;al' ·la BuenB Pren-

, SB : i snial'cas parlar 'amb el 'comentarí
r curt al fet concret, Jen ro satrric si poeleto,

així ens farem més entenedors alpoble que
amo els sermClins i Hargs artichis dectri-
nals. j •

I éiix0'ho farem ca'nvencüts ,que ara per
, ara, l'ac€Íó ,de la susdita 'B uenB P'rénsB; '

va dient centra allo que "p'er essencia és el
ferment de tol' progres: l'emancipació.tfe
I'esperit. '.

sera traduJt en úna serje de rrav étes,' pero '.
no temern pas cap d"e11es, estem segurs
que el no$'tr ' entrenament al salt d'obsta-

.. eles @,ra que·puguem'§empre segu'r la línea
recta per a la con secucíó deis nostres
tdeals: el cámí 'reete creiem en-aquesrs rno
ménrs ·(j.'inqiJ ietua i r evo lt á és la fe amb la"

I ret:orució;S,els ~ltres, · éls q úe- la gen-tteonsf- "
, dera-mé é 6 rrienye polftic-s els eonsldererri'
,' Jriés' ól menys rertuos ós' i eorh a' t~J1 S" 'e'ls I

denunciarem.
Em sernbla, amit "Bellmunr. que des

prés d'uns quants números noetres podreu
pe~nsar Que «Elei~a'> revista té una 'dígna .
i batelladera 'suecessora en U E SPURNÁ!.

. l ara' parlem un moment 'de I~alegria
tan 'menífesta de la gent de dreres,

Elle pensaven que perqué arnb l'aíuda
del llapls roig i altres causes que els han

I ajudat ' d'un-a manera casual, quedava tot
, el c'ainr perells', pero s'han equivocat, 'sr
, no surt «L1eida», surt una altra p¿blicacici '

molt semblant, i per tal que l'alegria els
sigui transfermacla mes 'rapidament en un .

'bon mal de ventrell, volem á'nunc'lar-Ios' ~

que com no 'han agra"i f gaire ,~ ls dirigents
: de la revista «L1eida» I'oblit 'en que els te
I nien, nasaltres pr6'curarem est'a'r més en"

cóntacte amó to fes les seves opinions~ ,
Agrairem, 'per tant, una Dona salútació "

d'aqueIles que P. sal' f~r. Sera per nosal
tres un agradable eSp'ort, el retornar 'piJo
tes i si podern augrnentar-Ies.

ENRIe GODA.S:

a elemen'ts q,ue Rorten el verÍ' i ' la dissó
, ciació en la vida. ,Nosaltl'e¡:¡ també eltvolem

l'ordre, pero volem un ORD..RE fona.mentat
n9 pas en -el calcigament del f~ble, o del
dissident sinó en els fonaments eterns .deIs.,

11
I Grets nat.urals de !'bome. )

,¿L es' nostres artnes o:e)CO'maa,t? ¡Ai las!
Jétho veiem Que hem nascut en malla. Iluna.
Eotrebancs rai som tl'obaremt Ja hi c.omR
remo H..i han, coses, p',ero, "U~' fa mas.sa
ternp-s que les portem al pap i bem d\esbo
te,Far costi el que cosH .. Ja ho. ,estem ~eient;

, sen;>e ~olgí",e.r, I,a ' prirne~a topada ,la tiA":
drem amb ' ¡la ditxosa BU'enB' Prens-B de
L1eida "Aq.uesta pel nombre, ,av-ui és poca; "

: soterrar aquell faliltastic «HerBldo NBCio
1 n(l~, perjódic,o católico independiente, 01'
~ gétlJo del S09retariado ' español», l només
'.~¡je~óJgMe,r; '" J,éC'1JrfIrleM-IOp'8a1J ,fa ' l íA":

drem amb ' ¡la ditxosa. BUenB ' Prens-B de
L1eida "Aq.uesta pel.nombre, ,av-ui és poca; "

: soterrar aquell faliltastic «HerBldo NBCio
1I n(l ~, perjódic,o católico independiente, Or
, gétlJo del S09retariado Jespañol», lOomés
, resta ' El !)iBrió de L'éridB. Pero fil\ets"
~ ,sabeu,b~n bé el] que ,és ~nQ apar. ,a to amb
~ c(? queJ.simbolitz:él 13,1- DiBrio de -L ér idlJ? ¡

La sev;a"gentl, ben .p e i~adeta i revingucleta,
estarr,y.fa .~ I .Qa§ tOf s~g-uit qu~ hom pro,po
sa quelcom que no faci una forta sentar

1 de cera" l de siÍgristia; s'agóinbola' per a
[ barrar el ,:péls ·éJ. tM el que ilb ,e-,isi s-i'g-ui I

¡ plac!nr; fib'ldnejl a tliés n'ol pd,gue'l" ltOt i1llo '
que els semBia an'ar'ContJ1a"direccié." Heu ·

1 vist i;lml)¡, quina mala dissimulada delecta-

Hem vist aquests dies aJa premsa -,ues
notes dlferenrs, relatives a ladesaparició
del setmanari «Lleide», .una a en Domenec
Bel.Intunt a «4a Pulllicita't», .sentint _molt
la desaparició de l dit setmenari: l'altra a
«El Mátí»:', co m ~e erruc. vpulx qüe-- 'és lhr
mateíx é r'ióYa'afu b'Úns Ueugérs ée rnenteris
~asta}Hf meriys 'be rf fets al ~Diar¡lo ¡:-de Léri
daD, t> n"~ : I'asil< C1Í'e trl'añi fesr l'il -g reu 'ale-'"
g Fi'a · qúe herí tingiit els seos" r especHüs
efum édors: v ólern, d órics, comeritar"I con
testar, en éara que lleugefernent, les -dues
meneS d'expleslohs' del séntiménr 'que ha '
prQi:lrin-'el corn iét ele "la 'rev ista,'11a<,qua l ,
duran] 'üná SOlna epoca ha estar' el behrart !

de I ~s idees nobles i lfberáls. -' ,
'L'admirar Domenec de' Bellirrunt, se'n

pfany ,dé' la seva p~rdua i vertaderament
és una llástirna que la gent d'esquerra per
dem un á'publtcactó boÍla, peró també Ele-
beu contestar-1i que el joveñt de"Lleida, que '
t~nim '-ans'ia de 'Il ibér tat,' no' ens ·'po'd'ém'vas
resignar 'a emmudir per a sempre, -al con
trari " álcéin un nau 'b a~uari amb aquest nou
se-tmanari, pei a I'e'prendre la lIuita' pels
nostres ideals. Sabem que ·hi ha for~'es '

davant· nostore", disl'osadés afer fracassar
ePnost-re"'inten't~ unés fes qué·han ·fet retirar
de 'la' pá'lestra a «L1eida>s.. al tres,' potser
més maquiaveliques i més-amagades, que
tanlPoc no e1s plau la nostra aparició, la
rectftúd qu-e nosaltres volem 'tenir , i qu~ al
ten ir-la nosaltres voldrern exigir als altres
grups afins nostres, sabem, ·també, ' que

En s.orlir ,al <;arFer per ~rimera vegaqa,
ret~rn la J](¡)st,ra.'8alutació als confrapea de
la pr.~I:J:Isa I1.~iQptjlnª. Ho Jem ainb, goig,
8ad~l¡;lt5 ,d~aptimtsme , pl~ns ~e ganes d.e
treJ¡)all~ B; élrnQ desig .de, ~(!fdrjr un ' xjc els
re,o.g¡les.:migrats de.r.~, nqstra •premsa, co,Q
vep9ut~ , que amb la· Ilet~¡;l de motilo bom
po:'Uer molta fei.Qa i. . ~ d;e ~ J~ ~on;a. ' ,¡Som
poca i hem de viu,rer ben:avingutsl

, PellO ·Ia formula de ,~pnvivenci~ que,
volem, no exclQlI pas I'acció "enfr,ont', ' laJ

pr~lttsa ' ,1 la gent que pahdla-moltes ve-'
gaden d'amagatotes i sota, terra c,9pl els.
taups-so~a el comouflage d'uns principia
d'ordre, p~rf la c;onservació de CO qlJe-vul ~

g¡;lrment 'ho1J1, allQlJ1ena la ~m~pÜ~do.rª».

Spn.la g'eut ,co (Jv.encuda que ~n ;.-el mpn le~

qüestions ..,e.s ,Ilesolen tat qient· .«Així 110 .
Q'Uo\:di"'cl'atu¿ ~{ti.'í:i .& r-"'.%Ya"'7~ to tyyn ptll~

taups-sofa el comouflage d'uns principia
d'ordre, per,la c;onservació de CO qlJe-vul ~

g¡;lrment 'ho1J1 . allQlJ1ena la ~Ilwpjªdorg».

Spn.la g'eut ,co(J~encud a que ~n ;.-el mpn le~

qüestions e.s ,Il~so len tat qient¡ «Així. 110
• hem , -tr.0.hat . j,., a.ixí Ibo -q eixar ern», forlJ1uta
qu~ enclQu.la, ma,:,ima ~aJ1.silgra,eiQ de 1í~-: '
goisme més cru . i mé~ allficristia i per ~d

Bo&tel1imen.~ <de la qqal e,mp'ren ·els mitJans
per)tot.hle'~ coneguts. Nosa1tl1es, la gent d:e.
I;BsPU~NA, eneqnvi¡ vejeffi ~I ~óI), i. els ,
seus pr~b:!.eA1le~ amb, un ~-e r.ite ri, 1 P4r&meq
huma., .,' s,,. (( , r. ' , .t ,.',. . ,

, P.grl'a¡ j 'qoS',éiIt:~e~ ..,el§ pog,wat!lsQte~ t.els
prejudicis, ·de qualse~ol mena que siguin ... .
no e~lst~txe i els hem de combatre com_______IIJL __;.;.....~ II~.......::~__.....;...;;;......¡;~ _J
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, Creiém amb ~ñceritatl que aquesta.Fe~

I deraei6 set·a· p'Uráín~nf s¡'naicál.( Ú:oojectiu.?
I immediat !é's~fe l'- á Gitáa ¡í., u~rs' a'quells ' obrera '

ql1gr0IÍ1ánen al marge 'de ··to ta 'dbta slndi2 '
cal : lEna consta, ,demé81, tiJUe·hi ten·imbon-s
"'~ ......,.""u. ro" ' _

" " < '!'** "
, Creiem amI> Siñceritat que aquesta.Fe

deraci6 sera"JtUrámenf s¡'naicáJ. Ii.'oojecfiu ?
immed'iat 'é's'fel'- aGituar mrs a.querIs obreFa
qug r0manen al marge 'de '·tofa gbta sindi2
ciJ,l. '¡'lEna consta, ..demés, tÍfUe·hi te¡:¡.im bona

I lImlCs, qu~ coíhlfarfé'ixe:n'lés 'mafleixeS'ide'es¡"
delinque MitétJ ''FRBB'ALl . J ) 2<) ' -' . J.... o~·

" ~IAhlm ;',d()ñcs:'i&lrifátad'es ; dins derSit(~c.

dKlat preocupem .iJés' nornés' d'Otgim:jttzaci~ '

'1 sirididal; ' peítse,mi perb', (¡ue'·á fora · p ér
ttiat:éi}wSf~léiñenJís ~Is -si ndié'ál S>llrein de~ ·

formar part, com a obrers, del nostre park

tit I rp~ IfH(fi"geifuf', qu~1 és el 'JP á ftit .) Pét1t1c
üster'.·.. . : t) f' (, '. '~I o.l 'j "".i.Jli', r¡~ "; "

, Col !t .,:i, (1') " m;;e!·j ' 1P;'TI'~~ " rJ

aptlruds per organitzar-se en eíndícate, han ,
pogut donar-nos una festa laurina,ep ho
nor d'un se0Y.,0r que H dluen sent Cristofor, :

;, segons eUs patró dels xOfer'l¡!,¡, lin cas sern
blaJl:t -es 90na fa dies en aquesta meteíxa

, cíutat, ,perlla manca ale cultura i per un xic
depresumpcíó J?er partdels pares i d'elles
meteíxes . Ens r.efer iJ!1 a les modlsres, les

, quals porrades per uns quants senyora -.
, burgesos, en nom de l'arr les riqicu\.itzar~n

fent-les assistir a festes religiQses i _I;I ome~

na n] una reine de bellesa, la qual cosa no
féu més que ínfllrrgr odls i enveges entre,
elles mateixes. "" e ,

-el company Presldent recomana.facln
ÚS de la paraula els asslsrents, per tal d'o
rigntar sobre qtlesrions aindicals. La . de
malla el company Pene pels Metallúrgica,
el qual prega,a tots els; trebalJaclors ajudin
a q~e la constituc,ió .clel seq Sindicat sigui
un .f~t dins de ,poco ,

El cO~1pany ~orras, barber;- dJu Rue
creu aportara ',molt PJom.pte~ sinó a tots, .~

uDa majoria d~ls seus dintre la tF:ederació .
EJ COIJ1paqy Guijarro, peó, p'arla de la

conveniencia de formar part de~a.C. N. T.
També fa constar la nes:~~sitat d' org~nit-

portar ·Ies s eves dones i companyes a ls
ac tes de re ivindicació de la classe prole
laria.

h ~ •

El company President exposa la inicia-
, tiva, deIs co.mpon,ents de .la.. Federació de

crea~,un Centré o'Estudis Soci~ls,

Demana la par.aula Joan Farré, pels fer
rovfaris i diu que creu molt acertada a la
Féderació al fer -aquesta praposieió io:ex

' pQsa la iniciativa que- junt amb ,aques t
Centre hi figuri uo Camité d:Estadístlca. ; .

c: El compañy'PresldeDt diu que ;tindra en
compte ilqQesta- 1~niciativa, i (}fegei~ que
tafs els'-obrterS' i ríolobrers que vulguin for-

• mar part d'áquest.Gentfe d'Bstudis 'Soeia·ls
passin de set·a :n&u del Vespre~" els dilhms,'
dimecres i divéndres 'per la 'Secretariá de
la F ederació, Blandel lIetra:B.

-· A.cre"s eguit les -dóna ,per a cabada rAs r
sérnl>le-a. I \ .. l.~ _ f

; . ,

M O V I M E N T O B R' B R,

gant uns petí ts , Incidente ocorreguts entre
ell~ i ~Is. antlcs di~igents del Centre de -De
pendenjs, Es féu un manífes¡ que s'envía

¡ a to!s e~ Sindifats anrertorment eSI1;1en~ats" I
inv'ta{lt-Ios que es pr,!i>n~~ciessin en J?ro,p .
en contra del mareíx. Co ntes taren tots aflr- \.
martvamenr, lnclos els barbers. No obstant. ' ,

· aques) m~nif~st no ,!egé 19 llurn pública,
degu} .a que ena trobávem, en ' vigílies del
primer: de Milig 'i es cregué més acerrar fer
un míting, el qual es cel-lebra en el .loca l
dels Ferrovlerts. . parlaren. un delegar. de, ,
cade l;nt itat,_meJ.1Ys el dels barbera el qual
hag,u,é ~e fer-ho.en norn propi per haver-Ji '

" retir a.t la cRnfiail~aJa,seva Junta . Més tard
les. retir-are.n ; ·demés de la S~'cietat de Bar
bers, el Sindj,cat Nadicional F.erroviari;..v.er
altr¡a ban~a ingJess~ la Societat de PflS

tissers, q,uedan t ja finalitzats els trebal.1s i
co.nstitui'<da la F..ederació.

· .~ DiU. que s',esta ó~ganitzant el Sindicat
d~ la M~ta.l'iúrgi~~ el !:le I?roductes Quí-
mics,~GI.J6~nicione~s....Tr.anspo.rts, ~tc. •

Falta nOI1;1és - continua-, que pens~m

en orgftniza~~n~s, puix 'L~e I'uqi~ és I'úni- ~
ca ~rma que ~~nim els pro.\etaris; allf on no ,
arriJ?; UR;Sin ~cat hi. arru>adlr la F.e<;ler.acip,
per a lxo repefe,.Jxo que~:áf~~ttl~á4~"_qf~~""""¡~"""~~IM~I't!é'..,."..~~tPi.~.i-M"~!!I!I!I-~;:; -J
ens federem en una loca l, r després en una
provincial i per fi en una naciona l, puix
que sois d'¡;,questa manera podrem f.er.fron~

a la gran -forca -burgesa . Pensem que
I'obrer 'P Lleida ,~sta ~r més.ex 12.1o t.,a <¡lue .
en aItres ciutata :¡n·dustnials . A. la M stra.. ,

ciutat, un obrer casat no 'té mitjans de vida
amb- el 'que guanya duránt les vuit hores
de.treballi :'peJ! aixo gairebé ,tots es veuen J

en liJ,necessitat de fer-se un subjorna./ per .
fer front a~les ; nece'ssitats,-de familia, .a Ii!!'
fam~... , ,. -;: :. ' .... ., <-

ParIa d'empenclre una camp;anya siste.:
, matica.lcontva Ilexcés ·de jorna.da ~ A Lleida,

--:diU -=; es ¡ tPébaUen nou l de,m, i fins més
, hon~s 'en un-SO per tOO deJs taJlers, fabri
ques i ·c'bmer~o$ . .~ensem 'tCfmbé que'hi ha
encara' a la Jiresó molts companys ~brers, "
que estarr.sotmesbs als traeres més brutals;
hem de demema.r als,poders púb1lics la 1Ii
bel'tat..d'aquests, QUes"ha .fe'fde .\'amnistia?

t'Parlér.d ' Ia':nooessitat'de fer.;se. llna:>ou:1
tUM,.. brganitzan't» cónferen.ciés, ·mftingS;,

I lIe-n~ant éf' Ilfi UUID . púbfiea "pe1'ibdic"s r que
interpretin 'el ' Il(i)s tr e ' senti'm'eIl\r :de'.e}assct,r
fent .que tots els. ;obrers -ell 1'1égei5{in:' Quan
UC;;:IU U~ U1;.IU.uUU·l UI~ · VVU~J o VUUU,""..:J nA· u. -

bel'tat ..d'aquests. Qüe s';ha fe't de .\'am'nistia?
~Parl éf; de..¡Ja-:-nooessitat·de fer.;se. una:>ouJ

tUM,,,, -organitzant ' cónferench~s , ·mftingS;.
· lIen~ant éf' hr lIum pública 1'eriodics ( que '

interpretin :el'n(i)s tr e ' senti'm'erir .de '~}assct, r

fent .que tots els ,.obrera ell 1'1égeiX:in.~ QUiJn
I estigu0Jlil.f'OS8e"ít.sr d ~aq ues.ta ,cu lt'u ra~ . no-'és '

rep-etka ~l cas v.-ergeHíyós",aonat slfa·lla a .
, Lleida. per uns xóf~sl 'e ls I quals rrortenint ,
I I

b1e·a de e ~ n 's ti t -u e i ó

L o ea 1-' 'O b"r -e r a ))

"s e ID

(CF e.Jeraci-blade

I( e s p u r n e

A la q~~tra, cíutat tipgué Iloc el dlumen
ge, dia 1~ a lesf í del matí aquesta A~sem

bh;q ~e ~of;lstitució .~ e ~a «Fed~raci,6 Local ,
O~~e~fl» a.1 reetre 9atalunM.fI. I;s de lamen- r

tar 9.ye el 10¡;aI Il¡9 estíguée completa-
ment pie. .

Hi prengueren part les Entitats Obre
res: Centre de Dependenrs del Comeré i de
la Indústria; Sindicat del Ram de la, Fusta;

.. -.J""f •

U~i~ d~I , Ram pe Consrruccíó, Socieret de
Pastíssers jJJnió d~O.ticial~ Tlpografs. ,

Actua, c0m.. a J Psesldent, el Secretari ._
del Copsell AdministratiN, (fe la .Federaci ó,

. c~mpapy j 0Io¡garay, Comencé lamentant
'la pf?ca eseísrencla per part dels obrers d~

Lleída, el) pn .acte de la transcen.{)encia
d 'equesr, i més encare .~n els moments ac
tuals en que tant convé' l'orgunització de la
c1asse.proletaria. Diu que la. id~a d'a€¡u,es
1a l7ederació és d'una gran magnUud, 'puix
que es, pr9posa infiltrar en tots eIs~ ~brer5

la idea~indi.ca~f' tan en pugna amb la mo
ral~byr;gesa en ,la qual ~ampé es troba la
nostra sistematica; oposició. ~~ memoria
deIs grans homes que · han,Huitat peIs i.nte
ressos deis treballadors. La F'ederació
e tinua-segons¡ la-nostra manera de:V~l\

re ba d'ésser es trictament economica ; no
volém que, ~n un obra sindica l , d'aquesta
importancia intervingui Ii! política, per tal
que no es dongui ,el cas, tan repetit ~n!re

nosaltres, de v:olguer .convertir-. l'obre" en .
un juguet dgls po!rtics p:J:ofessionals. ·Aca
ba dient que, aquest erganis,me és contJ¡ari
a tot el que siguin capelletes; volem cr-ear
un organisme fort i .potent, ,en el que hi
prenguin part ,tots els obrers deIs dife-
ren~s siQdicats .d 'aques ta ciutat. ,

S'ana t-qt seguit a la le~tura del regla
ment, del qual en dón .a compte el compallY 
delega·tqel (fentp0 d~ Dependents. Es apro-
vat ,pe.r unanimitat. " t.

el Presiuent dón~ la paraul~ al com
pcmy Francesc. Aguilar, Elel Sindicat de ,la
Fusta, per a donar compte deIs treb.a1J
portats a cap per la Comissió Organitza-
dora.

Comen~a, a igual qué el President, la=
mentant la poca assistencia. Esperavem,
diu, que el local hauria estat insuficient i
gairebé no l'hem omplert; és vergonyós
pels treballadors.

Després d'un petit preambul .~ diu; S.o~tf

la idea d'uns auants companvs, de la ne-
vUllll::ll\O, d I~ua' ~uo::; 0::;, ""'1 CoO'UCoIJJ, JU-

mentant la poca assistencia. Esperavem,
diu, que el local hauria estat insuficient i
gairebé no l'hem omplert; és vergonyós
pels treballadors.

Després d'un petit preambul _diu; S.odí
la idea d'uns quants companys, de la ne
cessitat immedíata de fer una f'ederació i
es convocaren els Presidents deIs Sindi
ca~'óbrers: 'Sindicat ,del R-am de la Fusta;
Centre de Dependents; Societats d'Oficials
Barbers; Sindicat Nacional Ferroviari; So
cietat de Paletes i Unió d'Oficials Tipbgrafs.

Parla de les d iflcultats i obstacles eó '
que es trobaren, de la tactica emprada per
afer viabfu la ereació tl'aqlfesta: g ba'r-

....... ·b=er""'s . fltiu, s n garen a ~endre ·Rart.. ....;:a;;.;.i-=-e-_.n__-'-.;:,.;;.._---"-'-_-'- ......:...:.;.;~=.::.:... ,II~ ¿;"...:..:...::~ ...;.,._~ _
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Amnistia Social
• F'

, . .
Semblava, al principi de l'organfrzecló

de la carnpanya, que darrere de i'aJHpera
ment dels presos r exilíets polírlcs seguí..
ria el deIs presos socials, mes les realitats
punyents de la ga~i,:eria i dé les minses
mosrres .~ e liberáBtat dels homes de la
dictadura, han fer esfumar la possfbílltet
de que els nostres germans proletaris;-que
ja fa molrs anys van desgranant llur trista
vida, d'homes ac ebars, anorreats, pels•
sernpre rerrtcs ser vidors del cap'italisme,-
puguin tomar a usdefruitar de la llibertat
i -f er la seva vida normal. } 'o .'

Q~an s'lnlcíareh els rreballs per econ
seguir.. l'allibera'ment deis presos po lítlcs ,
es digué-que aquesr, havia d'arribar ít¡;¡m
bé els exrlíers i als hornes que sofreixen l~~
conseqüencree deis' .extremlsmea .d'aquella
odiosa opressió brut'éfl del terrorisme-que

• r ,

ja vindra el dia que els ciutadans pcdrerrr
dir qui ,fOf'7n' els seus OI:gélnitzadors i '~ul-
pables. '" _ ;

Amb aquesta pletafonrna, " els hornes
més conspicus del nosrre caralanlsme i els
partits per ' ells organtrzets, i mercés él

l'en órrne ajut de ia gr~n rnesse proletaria,
de Cetalunya, .que corn un sol .ho rne .es
l1en~a a obtindrer I'alliberament, pogueren '
aconseguir el retaTO de mo lts deIs · seus
hornes i la lIib~rtat, - enC'ira que amb
co mpta gotes-d'actu'ac ió . '

ouses- , fmr jeeU, sODtaoament, -----'-Ó;---
la 1:ainpaIiya pro-presos socials 'ha soferr
LÍn en~rebanc; rja no ' $e serlt aquel! cJamo
rei~ IiInanim. /?ón u.nicament veus isolade~

les que mal den, ~ndebades, per. ,obtiqdrEii
la J1ibertat de.ls presos.. socials.

Es que els pa ftits H a' premsa ca 'pita lisfá,
la bu"rges'ia, ftan émrtllidit la seva 'v eu; te
men que::,} ajuooep: al/} tobr;J:~ a ob1tíó'drei.
la, ¡¡¡bertat deIs s~us' g~.rmaQ;;~i coml?any§,'
el dia 'oe dema 's ellan . uns ad versaris més.
que Ti plaiHaran 'cara ; pero ha'n de 'reco'rear
que el frac ié era el d'ácoIl"seguir l a~ IIiDertar

de tots, i ño lá:¡'d 'u ris quants,; pe~ tant l a
campanya s 'ha de reemprendre activament,
amb rrova empenta i noves::.iniciafiv.éS, S'ha
de Greé1X uI!. e&tat . d'~pin},ó , ,qUla . formi . un
front únic"PI-oletari,'-ja,.,que n,o.y o l secun
dar~h(j) la ; burge8ia~Jie lt .o btindrer. I'allibe
rament' deIs pré'sos ·~oeia ls .

L'EsPURNA al sortil' él Id palestra , ben
jovensa~~.i b~.n ardida" no. pot f~r-ho ~'ál-

, tra manera sinó ajuntant la seva veu a la
de tots els proletaris catalans i treballar
intensament per aconseguir J'anhel de tots
els obrers. A r "

~ .
I..J .t....JOI"""UK .l.'K U.l v_a •• a ...... _ .... _ .. ""....,......... , .L'_.....

jovensan~.i ben ardida" no pot, fer-ho d' ál-
I tra manera sinÓ ajuntant I~' sev~ veu ' a la

de tots els proletaris catalans i treballar
intensament per aconseguir J'anhel de tots
els obrers. ~ r •

~ .
Encara que ens hagirn d 'enrogaJlar cri-

dem i cridarem ben fort:
é liberta t "el · presos soci~IS'! - "''''J'':;.:''><'!;a;;: ::::'

L1ibertat pels exiliats!
Amnistia Socialt
e Idra dir;ho d'una"altra manera~

Sflse'ris obliga, ta1noé ho f ' re.l}l.
,O brers ara.:més..Qlle..mai: .... ,...... __

. - mnis"oa Soc'allll

Comissió d'assumptes socials que no .tin-.... ~ - .
gués un caracter netament proletari, anti-

r~formi';fa, ~ hauria ~ d'éssl t <\tna "I(;o rnls s !ó

desti qa a engRnya~ •~Is o r
petuar l'actual estat de ' cosés, que 'no :.

saltres enderreéarém~ 'fenrservír totés les '

búrgresia feudal' pugna per conserver el

poder de l"Estat; la burgesia índusrrtal i

comercial pugna per epoderar-se'n; resul

tat d'aquesta .be ra lla , el representanr deIs

grans terratinents, San~iago Alba, i, el

representant de la gran índústria, francesc

Cambé, suprimeixen la llulta, es repartei

xen el poder i tot perqué veuen el poble

explotar disposat a intervindre en les Iluites

, pro-República.

El proletariat, i amB ell tores les classes

explotades del poble, cernperols, petits pro

pietaris, etc ., també fan I'unitat de forces.

Aquest fou el cás de l'Octubre de 1917 a

l'imperi deIs rsars. Tot el pobl é explotat

marxava unit sota les consignes del partit

bolxevísra el qual havia sabut preveure els

acontelxements i encarrilar-los. ,.

Tot aixo que hem dít,més amunt prava

d'una manera" ben palesa í'éxtsrencía de

, dues c1as~es economlques en eterna lIuita,

puix allo que I'una necessita per a viure,

és Ja mort per I'altra. El capitalisme 'cons a-
, -

g ra i'e xplotació de I'home p-er l'home p.er

mitja del salari , la propiefat privada; el pri
v:llegi d~ Jre ucacio, etc. l el pro e ariat

que aspira a una secietat economicament

lliure, per arribar-hi, per élsalvar la humani-
, ,

tat del caos en que I'ha col'locada I',egois- '

me desenfre'nat de la c1as~e"capita'lista, ne-
• , , l" I

cessita rompre per la violencia totes. les

trabes ijue té posades en ~I cam1 i p-endre

el ped~r d~ I'Estat de le.s s~ves .ma ns , ins

taurant la Dictadura Proletaria com a regim '

de transició Cilp al Comunisme.t

. El primer a!D'1;> el ,qudl creu la Comis~ió .

d'e Qüeslions Soeials i Agrarie~ és la

Hulta d~ , .le~~c1assis i sofa aguest crite.ri

parlarem i ho analitzarem to1. .' !

A i'encarar-nos ,per primera vegada

aIJ1p,el poble Heidata.$ et:e~em obli,ga.ibrla la

nostra definieió. ' .;-
• '. ~ Al {. ~ , • ~ •

Nos'altres som marxIstes, PUIX una ,

Comissió d'assumptes socials que no .tin-
o , ,

gués un . ca,~acter, n.etamel!,t proletari, anti
r~formi~fa," hauria ' d'esset <tina ' i(3omlss!ó

de~sti 'élda a eng nyar ijls o r . i a per-
l'lU oll fl::¡:¡.,.¿'Ul llnt1'A-i'; e,

s •

' ('

!'espu r.na

, ·A g rupa t: i ~.
... . .'

.J.OY ~,ntut ,~ 8 q,ue rrana..'

Comissió. Qüestions secials i agnáries

En el primer número de' L'EsPuRNA, no.. . ; ~ .
hi podia faltar de cap manera la nostra

veu.
La postra mlseié é~ ' estudiar' els p!'o- ».

blemes secials. Abane, pero , la nostra

missió és definir-nos una mica per tal que

ningú no vegi confusió en e) nostre criteii.

ha socíetat en que vivim, socíetar de

possesei óprlvada.dels miti,a'hs ?e'prodilcc'i.g c.J

j de canví, no és pas la més indicada per a

sostenlr que hom por mir ér-se les coses

des d'u~ punt i~termitg de i~s.gr.aQs ,'forc~s ,.
que estant en llulta; pesserdors i despos-

-serrs. . e

Rieu-vos d'aquest ílIusos que es pen

sen que estenr deslllgetsrd'un deis dos

interessos de class~ que lluiten actHalmenf

al món. És una tl'Iustó vana i decervell

malalt que no comprén la real ltat, o mFI~r

dit, . és I'eterna illusíó peñt-burgesa. i que

per Ilur ~ondició de,petit propietari es troba

al costat del capitalisme i per lIur miseria i

explotació a Que esta ob lig a t sent que tam
bé els seus interessos estan (f'acord am

els del proletariat.
En el món, dones, entre el proletariat ii '

el capitaJisme, no existeix eJ neutralisme

puix fins i tot la petita burg.esia bel1uga

sempre cap a ac ! i cap' a alla segons la

pot~ncia d'una d'aque8tes c1asses.

I si aixo que hem dit és una veritat axio

matica en ·I'o rdr.e .eco nomic" en l orcl,re po

Iftic-ideologic, tot bélhtga igualment al so

deIs interessos d'aq.uestes du~s c1asses.

~ El lo~ic,' doncs, -sembla que ,hauria

d'ésser {'existencia de dos grans ¡iarHts

po.Jítics, r~n deis explotador.~ i I'aftr~ deIs

explotats. l aiXo és el que en realitat exis...

teix, puix amb t.ot i 'haver-hi telO'tS partits i
. , s.'

tantes denominacions,: els palltits butgesos

que 'és allf 00 hi ha la ma)dma .var iant,

- s:uneixen tots quan hom" ataca la. propietat

pl'ivad'a, base del regim capitalista~

, 1.9,ta ag.uésta v¡;Ir.ia~( de pal"tit~ pol~tics '

des .deis cleITica1-reaccionaris fins als par-,
que 'és alll 00 nI na la maXlrni:l ,V OrJc:l111 ,

- s:uneixen tots qU(l.n hom , ataca la, propietat

privádii, base del regim capitalista.

t T,o.ta ag,tiésta var.ia~t de partJt~ polftics '
des deis clerical-reaccionaris fins als par-,

tUs 'd entocra fés són I repres-eiltants de la

burgesia i per un natural surten a lYarena

pu"t>T1ca amli pt'OlTléSeS 1'frases e'r fal'd'en',¡, '

lJPernar el poble al qual ells mateixos ex~

oten en les fabrh:lues, tallers i propietats

rf ..
E Is treballadors no b~o de creure mai

e la e d lliIm ue t en
eÍJtre si els partits burgesos, A Espanya la
"-"_'lit'","' " . r. - <~.............~"-¡¡. &.-..'!OJ".....,....0\i"'- "'" ..,.......iI!:Ii-



Més de dos cents cadávers, ,..

El dia disset del correnl uns 0brers, amics nos
tres , reberen per correu adre~ades¡a l treball : unes
tarjes im~reses ~ue per .la seva originalit'1t i signi
ficaCió mereixen ésser reprodu'ides .

Ben ciar es veu que hi ha una ma que"treballa
per sola, sense 1l1ai parar, ,una ma poderosa i pro
vocatiya.

Bis nóstres ami¿s 0b~ers ens ho ensenyaren'
tots estupefaéles. u'egeixin ·els nostres lectors les
reprGQuccions Iiterals, q¡¡e posem amb el nom de
l'inleressat per tal que sigui més auloritzat. De p~s,

pero. direm' que no~ s'lla aconseguit res í I'autor
d'aquesta la.bor singular ha perdur, ,s il'\l plement, el '
temps. Ens consta: I

.A Domenec Rubi6.-Ets ferrer i blasfemes?
Saps do~legar el ferro i no .saps dobleg~r la Uen-
gua , mal melal ·ltirg;ic? ,

cA Josep . Peoa .-Periodisla renegues? L1ences
ais venls cada dia les 'veus de lot el món, i no Sl3ps.
veure que la teva veu es grollera-femta ,arrapada
als peu,s-molesta a 10.1 el ~ón?'. . " . . '

cA Anloni Pueyo,-Lá lIei prohlbelx la blasfemIa.
Germa,. h'lIs mancat a la lIei! ¡ , •

cA Candid Acín.-L'home renegat, no ~ereix
, "

ser respectat,.
Per a major garantia, ' ~ n'cara{, tindrem .al, nos-

tre poder les t,arges indi~ades, les quals ~8tan ,a
la. disposició de lots els noslres lec!ors i ámic&.1
al senyor q,ue s'ha moles,fal en en\Tiar~les ti repeti~

que de no,fer.~ho hauria evitat que alguns es fessl:- '
cA ~Can cl i d Acín.-L'home renegat, no ~erelx

t • ~ .

ser respectat"
Per a major garantia~~éncara', tindrem.al nos-

tre poder les targes indi~ades, les quals ~8tan ,a
la disposició de lots els noslres leclo~s i á!1lics,", 1
al senyor q~e s:ha ~oles't~1 en enviar~le'8 ti repeti~
que de no ·fel'-ho hauria evitat que alguns es fessm
un bon lip de .r iure is'haur,ia estalvial els diners
deIs sege)ls,

, 1

Uns c~~s de martell, un tabic que s'enfonza, i
corn si ca igu és el teló d'un drama macabre, una
~sceJa tereíele s 'pl i.x:;p la 'f48t,ade i'esRe~tador'
h u rmínt i:i>:esquelelS4 de rnorrilee'eén ele' personet
ges que donen vida a la fosca , a la trtsra , a la de
sesperada escena .

. Les rnómies ten en cbrdes, U¡'gades ~ la cintura 1
[euen en postures violen les, jeuen retorcudes, en

, cargoledes, cosa que fa euposer C:ge han elllattira
des vives en' aquella cernbra pulrefacte. ' -

{" S Ón coses del paesat ... J ,

Pero les cares deis espectadora s'estiren, U~i

xen Ilurs ulls, apreten el punys i les barres tent
crAuixir dI maleix 'iemp"s eÚ¡ dits i les denfs: i el dra
ma ta l com fou vis aul anys ':I!ndarrera,.per aquella
cossos sense vida, comenc éa desenrotllar-se en la ,
ment de I'home d'avui. . •

LÍl Slfn ia Inquisició .1.' """
. Hom~ vestits de frare, ma ,\s ,ungides de la gra

cia de déu , animes salvergee (les animes deIs fan á
tic~ d'efensors iJú"e cr~len doctrines d'e criSI) eóée- '
gades per les ' m és baíxee i .mesquines. 'pase lo ns,
ar.raslraven després de marti.r:itf¡lr.-Ios en. el sup-}ici.
a germana seue-i-com ells fills de déu -en la tomba
que havia de rebre'Is en vida, L és-pobree víctimea,
avui una dema.Uqjl aIJD~ran.aY.en <:ai'rnt ~n .,aquel,'~",

, cambra lúgubre i al veure's condemnats a morir,
al veure's vollals de morts , al sentir que 1'0101'
prestilent d'uns, COMSOS pulrefactes s'esferefen, es
mossegaven els punys, els sor,tien. fosforescents,
els úlIs de'llurs caves i ~orlen rabia ni, mosse- '
gant-'se, cargolaÍ1t-~Il ..." . .).

, Pero heus aquí, que aba;l}s -de caurer el telt$ ,
allra volla, entra un sabi en eséena i amb veu pau-
saa~ i segura; ~d i u ; " . ( '. ,

. -Sehyor, no -1'eu comentarís, aixo no és allra
cosa que un .ossar, ,

'¡ Unes tal,'ges

l'espurnt5l

fJoverna(iva -'\i' '

EL MILLQR' ,OB5EQOi ES L'OfRt,HII DE
't ' t ~. ¡ ;,:)

Caramels L L O'p,.

La IIibertat de cultes
f J ",) ., ' í. . '1

EL MILLOR' ,OB5EQOi ES 'L'OfREHII DE. . ,

C'~,ra,~~Js. hli~,'llaQ
quéssim? I

El menys que es '~~t. dema~;GI pe ' i usl~ia l,,, .és , '
deíxar escollir el 1I0c del trasllat al mateix individu

A la ñ, no és també un home tan digne de res
pecte com qualsevol altre per a que li siguin're~pec
lats els d[~ls civils? "

'B o és que'els nostres c1e'rica ls (no direm 'reli
giosos perque en' realitat no hQ són) d'esperil in
transigent i "anticris tia s'inleressin de com pensen
els catolics que han lIegÍl i e~mpres ['evangeli, A
c(jn'tin~ació reprodui'm l'interven:ció a I~ dis'c.u&sió
de la memoria d'Orlega i Gasset a l'Ateneu de Ma
drid del reve'rendo senyor' Gómez Pinya'n. Podria '
fer.-Ios ún gran bé, ., '

cE~ti"1{1 que el Pfob lema rel,i¡riós és, a ESPiIDya
més imporianf que e l problema polflie, i no podril
obtenir-se una IIibertat política real menlre no s'oJ:)~

tingui una IIibertat reJigi0sa.
La c1erecia espanyola no és, unil~xcepció en

l'esl~t de descdmp~s'ic¡I(S en que es lrobtn les aUres
instilucions na<;ioni)ls .

L'Església espanyola esta m'edialilzada per rE,s-_
tat, i per aque!!la causa ha~ arrIbal ' a ella totes les
macules de ¡la ·poiítica . '

A Espanya, málgrat léI . seva tracliciÁ catoliéa,
no hi ha cultura catolica.

. L'orador es n'tostra part~'dari 'de 'Ia separac,i,ó de
I·Es'glésja i rEstat. '

A Espanya-diu ;-,,>l~nim \lna E~~.Ié~ia na,ciona,!.
E.i un instrumenl de la política .

La separació de PEsglésia i l'Éstat portaria·una
conseqüencia fal~l: la proclamació d~ la lJ.iberlatde
culle¡s: pero la ~~par.¡¡ció no signifi~)a folta de IIilla
menl enlre I'Església i I'Esla't, sinó' que I'Eslat no
lindria religió oficial il hauria ' per tanl , (j'emparllr- ,
les loles. '\

Es'tima que un Estat nq té drel a imposar una
religió, Sant Pere digue que la lIei de Crist és Ilei
de IIibertal ,»

Que us sembla , m<.>.ssén Plínio, si I'excomuni
quéssim?

l:c1p él

CO 'nENTARIS

6

u' v~, u~, J;:, Ji ~a"lL ~I
Genová,

L'expulsió és simplement per indocum~ntat,

Un antifeixista és lliurat al rOovern féixista

Ha eslat complimentada ['ordre d'expulsi9 dicla
da per la Direcció general de Seguretat contra el
súbdit italia anlifeixista Yiclorio Imperiale, que ,fou
detingut a Madrid i portal a Barcelona , Ha !1larxal
a bord del cFranca Fassio» en dicecció cap a
Genová, ' "

L'expulsi6 és simplement per indocumentat,
• • c·

"Els exllíats acusen", de Ramon Xuriguera
" J.' , '\~ ~ .... , _ ;:, 'f I _

. §1':Oostre bon arnlc Rillll'Ol\ ~uriguera, 'a caba de
publicar un llíbre polir ic d'un [nteres viu, creixent

j,qctua I. ' . JI, ¡ , , : , ' :'
- , e s el Ilibre espap yol eparegu] cjesprés ,de la

caiguda -d él Dírectorf qúe mes eii'tensament s'ocu
pa cíel' problema cata lá. Macla, Gassol , Caaano
ves; diuen" per boca de Ramon Xuriguere. coses
fbr~a iníeressants. ' \; " '. ! '1

Un altre dels.punts m és impo.rt~nls é~s 'el.cap~I~1

dedicar a ~al)tiago Alba, en el qüal es veu clara
men fel contraer de l'Alba d,el dia 12 de setembre de
1923 ambt'Alba de l'enfrevista arnb el re] a Pa rís ,

Hi ha encarat..d'¡jllres qüéstions iñteressahlísei
mes, El general López Oehoa , l 'ex diputat Eduard
Ortega 4 Gasset, I'escriptor re~ublic~ V. ~Iasco

Ibañez, l'ex presjdenr del Consell Iosep S~nchez

Guerra'i el catedrátic ínquietqu éés Miquel de Una
mun ó; ¡hsurten 'a relfuir' ernb una f~r~a nartal1va
i intenció' inicial lile consideració.

Conté, encarar..un . eerud í-sobre la dictadura de
Primo de, Riy~ra, en el qual posa de-m.a~i~e~~ algu
nes constderaeiuns. respecte a la situaci(jAel país,

j J ~ 1 f • •

del Marr óc, de la polftica seguida, etc. etc.
, Tot el Hibre , demosrre una gran agilitat del seu

autor i una enteresa en marcar en termes precisos
els trets príncipals¡d~ .les .nou personalitat:s q~e hi
desfilen. , ' l .

L'1!Parició d' cEls exi.Jijlts,acusen» ha estat una
victoria delliberalisme i un dia de sort p'er la I>i-
bliografia política catalaha~ ,-" , "

ReJ>i él -seu aulor, el nostre' concilÍtada RamGn,
Xuriguera, el nostre afecte , i Una alenada d'entu
,s ias me.

L'ex iliat Pranc:esc Macia

Éa una profunda atracció q\le neix al cor i a la
ment, confirlJ1a els que exerceix~n sobre noslre ,els
hom~s d'ide~1 ferm: de caracter sincer, L'epoca
pre~ent es caÍ'cicterilza prec}s~men't' per u~a ~'an-

, can~a d'aquesla c1asse de sers sempre dlsposals
al sacrifici, (bojos Gom acostumen n,?menar-Ios la
gentela de panxa i sexe) que han es\a1>, s6n i seran
sempre les -verilables valprs humanes. , ( 1

La redacció de L:,B~PUIlNA" es compl~l,I e~ fer
pú'blica la seva sim~alia' i adh~ssi() a l'idealsus.ten- •
tant amb tanta c1areaat i fermesa per Francesc ~a
cia i demés e~i1ialsl honra 'de la terra noslrada i
punl de mira de la gent de CQr i de lote aqUells qUe
repugnen les tortuosilats i GOJ1veniencie~ ,egoisles

de tan , facil adquisició quao hom esta .dis pos at a
saltar per damunl de la con,sciencia i dígnitat hu
manes.



.L a buidor d'un paiau

D'encá que traslladaren el bisbe de Llelda a
Barcelona, el palau.del cap del carrer de la Palma
fa una iran tristesa. Una tristesa igual a la que fél
una gaMa sense cap ocell.

Tan ts dies que ha pasaet de la partida del se
nyor b,i,sbe cap aquí i per e ra i tant res no indica
que prom pre torni a regnar el movimenl en aquell
edifici , gran'diós i de cara allargada, i gruixuda.

Pero ningú no en sap res de les lIeis del cler
\ go'f; tan misterl óees. El n~sir~ piany(é~ frultno més

' -' del record grat de I'arl'lbild" que 's e-ll !reu a (venir
, ra Llelda, que a nosaltres ens admira per la seva

magn.i,Rcenpi~, t l~~mb~ per«:I~f 19.1 'lq~~st.t~~~s lel!
ovelles volten esgarriades, havenr perdut el sed

.pastor. ' .Ir' I ",~

, U~' Jt1a~!r,~~~.aC!Ó d~1 dlCl, ~t6 '

JEI senyor Rector del Carme pot 'es ta !;corítent al
I comprover Ja ,desrresa que té.eIJ,'fer. acudir la genf

a la processó de la seva esgléeia. Amb els versos
~'cEI Dl aeío» ~lie s'han- f"Ú celebres), els sermone

" !' els encil{r~c& patticul'afs fer ,:ri, d'e~idir. a, ana ' -h]
molla gent.

El peble e Lleida és .a ixí; lan aviat sembla que
és c átolic, com monarqui,cco¡n, decop {~o1t~ , deis
més r.e.p.ubl.icans de la península, (qui- no es-recen
da de Jes rrranilestacions de J'11 de lebrel' j del mes
d'ebrll.) ,

Hem de fer avinent, pero , que 'n 05a Iir~s , rnentte
, no poguéssim fer altra cose¡ faríem els ' p.,ossib,{es

per ta) que,no es crernesaín .ci r is a cap, J;!rocessQ,
perqué cada cop que én passa una á l'enderná Í'li 'ha
trencadlesa de la bona d'ossos deis paalflcs tran
sUnts; i aixb, fl1al\-CiImeflt; 1;10 ho .t robem g~i~e

, cristiá. : < ~ .... , " '

Er 51'. Re~tor del Carme, poeta

" ~. Amb't01'l'jnterfurreClilmanE!rri als amics de L'Es...
pURN'A la lectura,de la poesia que inserim a conti
nuaci'ó p'ublici1da a • El' Diario deLértdas, '

Es 'd' vna' perfecCÍ'ó litetriCa i'de¡fons,~xtrao~dlna""
Ha; to t"11egint-la, us vinch\an al résmeni les 'lucubra
clone dels grans místi'cs de la Ht~rátU'Í'a espanyola :

.Aquel faro que c.alma
Del mar las olas,
CaJroa tajn bi én d~, Ti alma
Las penas todas. ' , ,
Porque es María
ql fal:O d~1 Carmdo ~
ua luz que guía. ' '
Marinos, 'si queréis

. Llegar al puerto,
Uamadmecon~lnomb~

De mi Cerme]o, ,
Pues soy la ÉSlrella
Que dirige la barca
Del que navega. ,
La tempestad "llÍs fuerte .,'
Rinde home'naje ;
Al que el Escapulario
1 1_-.. _ _ ....:_ . ...1_

Uamadmecon~lnomb~

De mi Oerme]o, ,
Pues soy la ÉSlrella
Que dirige la barca
Del que navega. ,
La tempestad m,lÍs fuerte .,'
Rinde homenaje .
Al que el Escapulario '
Lleva por angel>. .

Coneixfem al cPárroco-P,'rior del Carmen», com
1 iJ mes~e formidatil~de l'oratoria sagrada én' cas-.'

leila : tot,Lleida en vijI ple , Pero, encara no Ji coneí
xíern cap arrericada"'1frrica C0m aquesta.

, Cel-Iebrem de tot cor l'aparlclé d'aquest nou filJ
• _\ 1, ' .

, de les Muaes.
Apa. dones, senyor cPar.roco-Prior del Car

men» p~r m,oUs anys' i, a.tre~allar de ferm; és qües
tio d'anar als JOC¡¡ Florals de l'any vinení,
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.Mer eeria j-« Paraigu~s-- Perfumerta
Ouants - Novetars - Etc. etc.

MAOATZ'EMS DANIEL.

'i

••BREa DE BA-.Y
~ DES DE "300 PESSETES

• .- >:

E. CARDONA _. L1leida
1 '

Medicina general ,

en melalñes del cor ~i venerees

.;(r I

7r[~mE~ 1 mUI1I(OIOI2~ · .
. .
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Blonde), letra J y 46 - Teléfono 1 f - L É R IDA

. Comprando "CON5TANC;A" .la ~lis~a compradora percibe la comisión, I
por la díterencía de precio. Enseñanza completa de Bordado; Ptas. 15. .

GRATIS adquiriendo l~ misma.

~ocinas a Gas de Gasolina, Especialida~espara el Hogar: Marca cPYROS~

Lámparas, .PBTROMAX~ - Aparatos de radio ~ Gramolas eléctricas para.
Cafés y Bars - Material eléctrico - Bombillas de todas las marcas para
alumbrado - Motos B. S. A. y Bicicletas - Taller de repsracton de Neu
máticos, Bicicletas y Motos - Neumáticos de todas [las Marcas y Bandajes

Macizos - Suministros generales para Auto-Moto y Velo
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Rambla Ferran, 4

J. ROSSELLó

"1 Es censtrueixen per encárrec 1"
\1 tata mena de mobles d'estil. V
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