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LES BATLLIES DE REIAL ORDE

Són molts encara els que no s'expliquen abastament el perqué els'
nacionalistes hem fet oi continuem fent una forta i constant oposició a les
Batllies de Reial orde, fins a conseguir la seva desaparició en tots els
Ajuntaments de Catatunya. N'h! 'ha que haurien trabat prou acceptable
una protesta formularia com tantes se'n feren quan era cosa corrent que
el Govern central s'aprofités d'aquest avantatge que les lIeis Ii ofereixen,
com a 'un deIs mitjans de sostenir el seu predollJini, adhuc contrariant la
voluntat de la majoría ciutadana. Fins no manca qui creu, ingenuament,
que en algun cas determinat podía haver·se transigit amb aquesta impuresa de la realitat política actual, adés com a recurs d'assolir cedes como
pensacions en favor nostre, adés com a pretext d'obtenir qualques
escadusseres i insignHicants mesures de caire catalanitzador.
Els que així opinen, obliden que en el plet de les Batllies de Reial
orde hi ha una qüestió doctrinal de fons i I'aplicació del criterHl'oportunitat que informa la tactica seguida constantment pels. nostres homes. '
En la qüestió de fons, cal considerar que les nostres íntimes convicdons democratiques i 811tonomistes ens porten a defensar amb tota
calor 'el dret del municipi a designar-se espontaniament i lliure les.persones que deguin ocupar els carrecs de govern i d'administració en ¡'esfera
de I'activitat col'l'ectiva que els pertany; podra discutir-se el major o
menor grau d'atribucions que convingui donar-los i els Iimits dins deIs
quals puguin moure's segons la capacitat ,i I~s circllnstamcies de temps i
1I0c; pero mai per mai no es podra lIdmetre com a cosa propugnable la
ill1posició violenta o arbitraria de confíar el regim i representació del
Municipi a qui ,no. puglli fruir de la confiari¡;:a de la majoria deis ciutadans...
Admetre corn a bOlles les Batllies de Reial orde i per tant el suposit
d'una incélpacitació de govern precisament e.11 els nuclis urbans més no-
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drits i de major cultura,. seria tant com sentar el fet d'una incapaci'tació
de la nacionalitat catalana en la tria deIs que deuen guiar-la en la seva
vida ascencional, per quant és logic que si no tenim prou aptituds per a
elegir els primers en tindrem menys per a escollir els .que requel'eixen
qualitats més excelses.
Confessem que els dubtes podrien sorgir en quant a I'aplicació del
criteri oportunista, pero nmb quatre mots creiem esvair-los per cqmplert.
Ningú pot negar que les Batlli_es populars són una conquesta democratica
i de caire autonbmic deguda a l'esfon;: deIs nacionalistes catalans en
general i al deIs nostres homes especialment. Cal no més recordar com
es produien el~ diversos sectors polltics cada cop que ens queia Ull'
nomenament de Reial orde, les campanyes d'ara fa sis anys en el mateix
sentit i, per damunt de tot, com els primers ministres catalanistes aconsebuiren que per primera vegada es portés a la practica aquesta mesura
de respecte a la voluntat del poble. Merces a ella, 'entre al tres, la nostra
ciutat pogué, també per primer cop, veure a~solit el desig de designar-se
la persona que en son concepte era la mes apta per a la Batllia.
Des d'aleshores, descomptant escasses intermitencies i casos molt
comptats, es respecta pels Governs centrals la posició conquerida, fins
arribar als darrers mesos en que tots recordem prou bé la conducta guvernamental en aquest afer.
Si els nacionalistes transiglssim avui, no es faria esperar gaire un
altre atac a fons contra qualque instituició essencial de la- nacionalitat,
i de mica en mica ens farien recular fins-a I'anurreament. Demés, si per
casul!llitat hagués pogut reeixir el restabliment de les Batllies de Rejal
orde sense una protesta viril i efectiva que no consentís aquest pas
enrera, hauriem donat als. enemics de la terra la mesura justa del nostre
valer, per quant nosaltres mateixos els haurlem assenyalat el caml del
propi descredit, per a la qual cosa no els calla res mes que una concessjó
d'autonomla més o menys extensa, per a anul'lar-la als quatre dles,
Per aixb entenem que les minories parlamentaries nacionalistes han
obrat amb seny i patriotisme al formular lIurs proposits d'oposició ferma
i decidida; cal que els Governs centralistes es convencin que deuen
servat el degut respecte a les conquistes de caire autonomic Que tenim
assolides, entre les qtials hi figuren les Batllies pop'ulars de tan temps
desitjades.

L

1

L

G

E

A

*

11

L'ACTA DE LLEYDA

.-

Com ja preveiem en el nostre primer número, la major.[a deis sufragis
atorgats en les passades eleccions de Diputats a Corts, lIuira la Ilegítima
representació parlamentaria del districte de L1eyda, al nostre bon amic i ferm
company en nacionalisme, En Manel Florensa i 'Farré. Els prestigis p'ersonals
de¡'nostre candidat planaren pel damunt de tota la fore;:a deis contraris, i de
la forta pressió que en el terreny oficial s'exercf contra la manifestació lliure
i espontania del cos electoral. .
Tots els cors que pe.r damunt de l'e¡;treta visió partidistai de les coses
petites de la vida política hi posen I'amor al tros de terra que els vegé neixer
.. se'n sentiren satisfets i nosaltres en primer 1I0c; el triomf del nostre amic
significava un avene;: ben notable en els nostres ideals de re.dempció catalanesca dins la ciutat rectora de les comarques lIeydatanes; suposava un bell
despertar de les essencies racials en molts cors adormits encara; feia augural' una eficiencia immediata i segura,en la possessió de nous mitjans a proposit per a plasmar en la realitat de la vida lIeydatana l'empremta de la
nostra catalanitat.
..
Pero heu's aquí, que l'acta de LIeyda, que presenta un expedient deIs mes
purs i és un deIs casos més clars, que sortí sense protesta de cap mena én
els moments de l'elecció i en la Junta d'escrutini. merces als treballs de sota
ma i a la pressió mai dissimulada del Gover~n central, fou Iliurada al Suprem
tot cercant el mitja de burlar l'ostensible i ben p·al·esa voluntat del nostre
- districte.
.EI que els nostres enemics no s'atreviren a fer a L1eyda,' on sabien que
l'ambient els era fortament contrari, ho intentaren a Madrid tot explotant la
con'entía de consÜl'l1t -oposició i de prejudicis contra les Ilegitimes aspiracions
de Catalunya. 1 el !lostre amic, pel gros pecat d'ésser catalanista, per la
monstruositat de sentir el nacionalisme, fou despullat de la represeutació
guanyada amb el seu esfore;: i pel voler deIs ciutadans del seu país, essertt el
més lamentable qlle en el negoci d'aquesta usurpació decretada pels centralistes, s'hi trobi l'apoi i l'ajut d'un sector que vol passar com abassegador del
na'cionalisme i d'un grup que'pretén tenir l'exclusiva de la puritat i del radicalisme catalanista.
El.succelt en el cas de l'acta de Lleyda és un dels fets que demostra més
abastament la fóbia anticatalanfl que domina els esperits que actuen dins deis
organismes centrals de les terres espanyoles, de la qual cosa un hom se'n pot
convencer si examina lIeagerament la forma amb que es preté explicar als
electors el que s'hagi estrafet l'exterjorització de la seva voluntat. Cal
considerar, no més, que tots els arguments emprats en aquest assumpte es
basen en l'error de ploma sornes en I'acta de Beliªnes al consignar el segon
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cognom del nostre amico 1 com és natural, I'argumentació no pot ésser més
'feble.
o
Si hom enten que I'error és 'moti u de falsetat, aleshores el document deu
ésser ,fals per a tots dos candidats, perque mai per mai és pot defensar que
pugui ésser fals per a I'un i valid per a I'altre; i en aquest cas, com els dos
tenen igual nombre de vots, no s'altera el restiltat. Si I'acta és valida, cal
tenir compte la Ilei electoral que no deixa 1I0c a dubtes, per quant 'deuen
computar-se tots aquells vots en que sigui ben palesa la voluntat de I'elector,
prescindint de les lIeugeres a1teracions que es puguin cometre; i 'en el cas de
Belianes és per demés evident I'atorgació de vots al que fo.u nostre candidato
El mateix Suprem I'any 1910 és manife§ta d'una manera explícita elll el cas .
de la proclamació del Comte de Santa Engracia per la circunscripcíó de
Madrid. L'el17cció d'aquest senyor depenía de 104 vots que'1i foren atorgats
en una secció i sobre els quals es presenta cOert dubte, per quant del¡¡ tres
documents eJectorais que s'uniren a I:expedient, en un deIs mateixos no més
hi constava el seu nom Francesc Xavier, en l'altre el seu nom amb U!1 sol
cognóm que ni era el seu i en el tercer hi tenía canviat el primer cogno,m si
bé eren escrits correctament el nom i el segon cognom. El Tribunal d'actes
entengué que cap candidat ostentava per nom el de Francesc Xavier i que
per tant calia computar-Ii els lO! vots que Ji donaven I'act~, per considerar
que la voluntat d'aqueixos electors resta'va ben demostrada, malgrat les alteracions comeses pels de la mesa electoral de la Secció. ,
Per si aixó n-o fos prou, hi ha una valor moral que no cal desco)leixer; tqts'
sabem que a Belianes no es feren eleccions; que es convingué en donar igual
nombre de vots a cada candidat i 'que el pacte o promesa es feu amb els que
aspiraren a la representacló parlamentaria i amb ningú més. ¿C~m, doncs,
pot tenir base I'argúcia que podrien ésser donats 'a una tercera persona que
ni era candidat?
.
El fet de L1eyda és un cas d'impudicia que no té precedents; ell sol palesa
I'ética política deIs que el defensen.

¿ES HONEST?
Comprenem que en els moments d'apassionament sorgeixi la paraula ca\ida, un xic pujada de to i adhuc amb excessiva violencia, sobre tot en aquells
individus d'accentuada impulsivitat i fortament impressionables. Pero quan
hom escriu un curt paragraf, una nota escadussera, unes ratlles ,per a omplir
un buit, mai per mai ens expliquem la virulen'cia de'llenguatge ni la Ileugeresa, per quant hi ha temps més que suficient per a reflexionar i llimar les
llspereses i rectificar les errors que hi hagi. 1 menys encara ens les expliquem en els caps directors que tenen el deure de p.eaar el que escriuen.
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Aquestes cO)lsideracions ens féiem al lIegir cert paragraf aparegut a les
planes d'un diari local, en el que per a combatre els elements regionalistes
lIeydatans emprava els segiients mots:
«Les corrents lIibera:Is que van aixecant-se després de la lIarga. tirania
conservadora han portat ja, dictades pel Govern:
"Decref del control del treball a les indústr,ies, principí proIetari dé I'intervenció obrera intel']igent a la producció.
»Encarrec a I'Institut de Reformes Socials, per (,:ompte de l'Estat, d'~n
segur de paro fon;ós.
»Es aixb lIegislació europea, de protecció obtera, absolutament oposada
a la política de garrotada i de sagnanta persecució de que us va fer víctima
la plutocracia deIs conservadors i la L1iga, que 'cac,::aven als obrers com a
feres pels carrers de Barcelona i que portaren la lluita als termens del crim
i de l'injustícia.
»¿Es que 'voleu que alIó torni?»
Aquest entrefilet, sobre endoure una: falsetat tan manifesta com la de que
els homes de la Lliga hagin propugnat la cac,::a de I'home com a mitja de resoldre els problemes socials, és d'una covardia insana. Quan un home vol
emprar, mesures extremes contra altres, deu ésser ell qui tregui la cara i doni
el pit, pero mai per mai deu valer-se de la c~lúmnia i de la insídia per a induir a un tercer a' que faci I'etzegallada. Perque pa~agraf com I'anterior,
consti que no és I'únic, escrit en moments en que de públic es diu que resta
en perill la vida del cabdill regionalista, equivalen a una complicitat tal vegada inconscient, pero complicitat al fi per inducció.
Nosaltres jamai' emprarem violencies de lIenguatge com la transcrita ni
les emprareriJ en el futur; tenim prou seny i serenitat per no ubriagar-nos en
la victoria ni desesperar-nos en la der;rota.
L'ho~estetat política ens ho priva.

ELS CATALANISTES DE VALLS
I

Sota I'epígraf Tascaperjudiéial, publica el setmanari nacionalista «Patria»,
de Va'lIs, el segiient interessantíssim anide, que recull evidentment un estat
d'opinió existent en moltes CO'11'írades catalanes:
«Cada vegada que agafem un setmanari nacionalista ¡¡'lustrat, amb tendencies extremistes, ens cal! ¡'anima aIs peus. La major part de les caricatures i de les fuetades de «La Tralla» i de «L'Estevet» ridiculitzen o combaten
En Cambó i els homes de la Lliga. Es una cosa que fa escruixir la sanya amb
que es tracta els capdavanters de la L1iga Regionalista. Les caricatures més
coents, les censures més agres, els qualificatius més durs, són destinats a
aquell partit i els sells homes més eminents. Es com una deria i una obsessió
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ridícula la que pateixen certs maximalistes del nacionalisme. 1 volem creure'
que no s'adonen prou del mal, de I'immens dany que estan fent algunes propagandes enverinades a Catalllnya.
'
Qui escriu per al públic té el deure moral de servir el país, d'jJ'lustrar-lo
i d'educar-Io. AqueJl que considera un article' com una mena de valvula de
seguretat de les seves rancúnies i passionetes, és un perfecte egoista. El
bon nacionalista, quan escriu, no ha d'oblidar I'interes essencial de Catalunya
ni el tracte de companyonia que ha de donar a aquells elements nacionalistes
que, adhuc discrepant en qüestions de detall y de procediment, coincideixen
en una mateixa ideo logia. No és propi d'un bon nacionalista, ni sisquera d'un
cavaller, combatre En Cambó, perqu~ pugna pel procediment evolutiu per a
resoldre el plet de Cataluriya. No costa gaire escriure quatr,e bajanades sobre les casaques deIs ministres nacionalistas, pero c;:o que costa és formular
un pla i tota una organització seriosa i eficient en front de la L1iga, ,Que es
considera equivocada la tasca d'aquesta entitat, que es rebutja la solució
d'harmonía preconitzada per En Cambó? Doncs, a formar un pla revolu.cionari i a organitzar batallons i regiments, no a fer el ridícul i comprometre
Catalunya amb a-llo de l'Estat Catala idea del senyor Macia. Segurament que
per a arribar-hi més aviat, en les darreres eleccions senatorials va pronunciar-se contra la candidatura de la L1iga... fent votar els seus compromissaris
la candidatura ministerial.
Hi ha un verb catala molt expressiu i gairebé intraduYble: és el verb
badar. Els qu~ e!:criuen certs periodics el practiquen molt sovint. Per qui no
s'ha mogut de la Rambla, és molt difícil :que comprengui el d,any de certes.
propagandes. Creuen-i ja és el comble de la innocencia-que tot Catalunya
és perllongació de la Metrópoli, que arreu de la terra catalana hi ha Ifl intensitat patriotica de BarcElona, que les lIuites enverinades entre els sectors
nacionalistes no han de comportar cap dany a la causa suprema de Catalunya.
No, germans. Creure aixo és badar molt. El nacionalisme presenta un aspecte a Barcelona molt diferent de la resta de Catalunya. A les.com~rques catalanes havem de lIuitar estrenuament contra la influencia desnacionalitzadora
del Poder Oficial, el qual és nulo poc menys a la capital. La comarca, 'la vila
i el poble tenen un íntim contacte amb les sucursals del poder opressor; en
canvi, a Barcelona, aquel! contacte gairebé no existeix. El ciutada de la
capital se sent deslligat practicament de tota pressió del Poder. J;:spanYol.
Mes el catal á de la comarca sent cada instant aquella influencia que el volta,
que moltes vegades no es pot treure del damunt. L'Ajuntalllent de la capital
tracta l'Estat de potencia a potencia. L'AjLtntament rural, en les seves relacions amb els centres burocriHics de més gerarquia es veu sovint 'despreciat,
vexat. 1 aquesta situació especial de les comarques catalanes, ha determinat
fon.osament una nova modalitat política Clins del Nacionalisme. La L1iga Regionalista ha estes la seva acció per tota la terra, i graci17s a ella el regidor
destitu"it i I'alcalde víctima de la tirania caciquista i el ciutada perseguit han
tingut a lIurs mans una arma de defensa per a fer prevaler la justícia. Per
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aixo la L1iga és avui el partit més fort de Catalunya. 1 com ha dit algú, si
no existís sería necessari inventar-la.
Que es desenganyin aquells bolxevics del nacionaJisme. Una caricatura
contra En Cambó pbdra fer riure a un patriota de la Boquefía, pero fa indignar el nacionalista del Camp i de I'Emporda, de la Muntanya i del Bages. Els'
únics que a les nostres comarques riuen són els anti-catalanistes, cada vegada
que veuen una caricutura de «La Tralla» contra En Cambó o lJegeixen una
humorada coenta de «L'Eslevet», contra En Duran i Ventosa. 1 la veritat,
creiem que l'objectiu d'aquestes publicacions nacionalistes és servir una causa
més alta i noble, puix ho s'han creat precisament pei- a estarrufar i fer
moixines als traidors que fan la viu-viu per aquestes terres de Catalunya
comarcal.-N. C.»

,

NOTICIARI
Retard. El present número correspon al mes de maig, havent retardat la
sortida per causes agenes a la nostra voluntat. El tercer sortira el darrer
de juny.
Actes anut·tades. En les eleccions de Diputats a Corts ~ortireh triomfants els candidats En Josep Mateu, per Cervera, i N'Edl1ard Aunós, per
Solsona. Seguint la ratxa en contra,. ambdues foren anul"lades pel Suprem
i ambdos districtes condemnats a no tenk representació parlamentari.a fíns
unes noves Corts.
Novetats titeraries. Darrerament en el món de les lJetres lIeydatanes
han aparegut dos lIibres que mereixen molt més que aquesta nota innovadora.
Ens referim en' primer 1I0c, a la magnífica traducció de la tragedia de Shakespeare, Romea i}ulieta, feta amb tota 'cura i elegancia pel nostre poeta.
Erí Magí Morera i Galicia i publicada p~r I'Ediforial Catalana en un deIs
darrers volums.
En segon terme, ha sigut lIíurat al públic un formós i ben editat volum de
poesies que amb el titol de Campanales ha escrit el distingit poeta EfI Josep
Estadella i Amó, -en les quals hi resten palesades la seva inspiració i el seu
mestratge en afers poetics.
Que molt sovint ens vinguin sorpreses com aqueste~ per al maj.or enaltiment de les lIetres patries.
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Joes Florals. Per manca d'espai retirem els originals que teníem preparats referents als jocs Florals de L1eyda, la nota mes excel'lent de caire
catalanesc que tingué !loc el mes de maigo Hi dedicarem la major part del
número tercer.
Congrés de Metges. El dia de Sant joan, tindra !loc el Congrés de
Metges de L1engua Catalana a la nostra ciutat; l'entusiasme va creixent cada
dia i a bon segur que tindra I'hit exclatant que assoliren els·anteriors,
Amb ocasió del mateix es celebrara un important acte en recordan~a de
I'antiga Universitat lIeydatana, el qual, segons ens diuen, consistira en la
coJ'locació d'una placa memorant el gloriós fogar de la cultura catalana a
I'Edat mitja amb tln parlament a carrec del Dr. Roca.
Premio En el concurs organitzat per"I'Orfeó Catala, ha obtingu·t el
primer premi de sis centes pessetes el bon !leydata i amic En josep Pinybl i
Mirada, per son recull de can~ons populars copsades en sa major part entre
la gent que pobla la va!l d'Ager i encontorns de la mateixa. '
El treba!l portat a cap en aquesta branca del folklore mereix un estímul
i un aplaudiment, revelant a I'ensemps 'Ia riquesa espiritual amagada en el
COl' de les comarques montanyeses i la necessitat d'orientar una actuació que
n'evités tina possible perdua.
Inanguració. Segons tenim entes el dia de Sant Joan tindra !loc la
inauguració de les obres de J'Hospital nou, per I'acte de la qual vindra
expressament a la nostra ciutat el President de la Mancomunitat de Catalunya En josep Puig i Cadafalch.
Els que blasmen I'entitát cabdal de la terra, poden considerar si la Diputació per les seves soles forces hauría empres' en la forma que ara es fa una
obra de tanta importancia per a L1eyda.
Varies. Hem vist les estampes que com a record es donaren als nens i
nenes que celebraren la Primera Comunió a I'Esglesia Parroquial de Sant
L1oren~, les quals sobre ésser d'un bon gust, estan redactades en la nostra
lIenguB, cosa molt natural i adequada.
Un aplaudiment.
•
El 'sermo que és de costum en els' divins ofiCis en honor de Sant
Anasta i, enguany fou confiat al Dr. Dachs, que com és logic en tractant-se
d'una Festa Major d'una ciutat nostrada, fou pronunciat en !lengua catalana,
la qual cosa escaigué molt bé als fidels que ¡'escoltaren, els quals encara
saboregen la formosa oració de l'il'lustre Canonge de la Seu vigatana.
LLEYDA

IMPR'EMTA

MARIANA

1923

