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ció d'aquest periòdic els ofereix de molt
bon grat les planes del mateix, invitant-los
a que es serveixin exposar d'una manera
noble i digna, els seus punts de mira, les
fuetades, i totes quantes iniciatives creguin
convenients per al millor deser1volupament
de la nostra delegació comarcal d'Acció
Popular. Una · volta coneguts llurs arguments, podrem acceptar-los o rebutjar-los,
segons mereixin, · o defensar-nos públicament dels atacs injustificats. Al mateix
temps, ens donaran una prova de tenir bona voluntat. Ja ho diu Balmes: «Quan l' home deixa sens acció alguna de ses facultats,
es un instrument al qui li f altan cordes,·
quan les emplea malament, es un instrument
destemplat>.
Les virtuts cristianes, són l'antídot, el
contraverí, de la murmuració nefasta, de la
difamació indigne.
Aprenem aquestes lliçons cel celebè- rrim Balmes, i gravem-les en la nostra memòria i en el nostre cor: la rahó es freda,
·pero hi veu clar; donar-li calor g no ofuscar sa claredat; les passions son cegues, pero donen força, donarloshi direcció, g apro' fitar-se de sa força. L'enteniment sotmés a
la veritat; la voluntat sotmesa a la moral;
les passions sotmeses al enteniment g a la
voluntat, g tot il-lustrat, dirigit, elevat per
la religió,· veus'aquí l'home complet, l'home
per excelencia. En ell la rahó dona llum, Ja
imaginació pinta, el cor vivifica, la religió
divinisa».
MARrt SEUBASEMBRADA
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Les Comarques Catalanes
davant L'éstatut
I.
Mentre a la c-apital de la República espanyola es
discuteix l 'Estatut de Catalunya, els solsonins hem de
pensar en la resolució del problema que'ns planteja la
qüestió comarcal.
Tothom, a Catalunya, està d'acord en un cop obtinguda l'autonomia nacional, s'ha d'estructurar la distribució administrativa i judicial de la nostra terra, d'una fai~ó racional i pràcticament útil per a la millor conveniènci a dels catalans i per a la prosperitat i riquesa
de Catalunya. Tothom, també, està d'acord en que,
sota tots els punts de vista, la dita estrncturació de la
Catalunya autònoma, ha de fer-se a base de Comarques: de les Comarques naturals, històriques i vivents,
en quant sigui psssible. Ni la distribució de Catalunya
en províncies, ni la d'aquestes en partits judicials tal
com els creà l'Administració espanyola, obeeixen a cap
finalitat d'interès o conveniència general. Precisament,
les províncies i els partits judicials, igualment que 'ls
Districtes electorals de l'Espanya unitària no responen
a altra finalitat que a la creació de Cent res caciquils al
servei dels partits polítics centralistes que, durant
tants anys, han anat malmetent el país.
Un cop obtinguda la nostra autonomia, cal reestructurar Catalunya tenint en compte les realitats vi vents i rectificar els incomptables errors soferts en di s. tribuïr-la en províncies i en partits judicials. Però en
fer aquesta nova feina no s'han de perdre de visra els
perills de una reestructuració massa radical; això és: ~
hem d'apartar-nos de caure en defectes paregut_s als
que critiquem . Si en confeccionar-se les províncies i els
partits judicials, sovint, s'oblidàren els més elemen tals
interessos dels pobles i es distribuïren aquests com si
fossin fitxes del joc d'escacs mogudes per mà inexpert a, damunt de la quadrícula, és necessari que ara, tinguem molta cura de fer les retificacions que reclamen
les conveni ències dels ciutadans, dels pobles, de les
Comarques i de Catalunya tota, però que fugin de la
mania de desfer tot ço existent, tan si és tort com dret.
É s indiscutible que tants anys de tracte oficial entre
pobles que mai 110 s'havian conegut abans de demanar-los dins d'una mateixa província o partit judicial.
han creat relacions i interessos que, difí:·ilment, es poden trencar sense greus perjudicis. I aquests perjudicis, si no es compensen amb avantatjes evidents i ·pròximes, no'ls acceptarà ningú de bon grat i serà necessàri una imposició; i. .. imposicions la acceptació de les
quals requireixi gaire sacrifici per a uns quants, són
perilloses i és possible que les víctimes maleeixi n de
l'autonomia ...
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