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Mique
Santiú
Parvoreil JosepMascort
Ríhol
No cal parltar ¿e Miquel Santaló. La
seva labor durant la vigncia de les Corts
Constituents ha estat de prova. Circums
t6ncies fortuites han portat que el pes
de i’activitat pública de la província gra.
vités desobre la seya personalitat.
De
com ha pogut actuar brillantmcnt, de
com ha reeixit en el seu trebac és signe
pais el prestigi que ha assolit i els alts
cárrecs de responsabilitat als quals ha
estat requerit.

La serie de questtons coniarcals que
s’ha plantejat en el decurs dé la seva
epresentacio

parlamentaria

ha tinut

en

ec un actii i fidel interpret de les neces
tats respectives Santalo no ha pogut
disposar de secretanis professiontalsper a
contentar als que facilmen es contenten
amb la recepció d’una carta per a sortir
de compromisosimmediats. Santaló devia
atendne els assumptes polítics i les aten
cions d ondre economlc d interes public
pel sol i únic mitjá de la seya labor per
sonal, perqu pertany a una col.lectivitat
popular que no pot oferir emoluments
ni subvencions que permetin crear ófici
nes i mobilitzar secretariats.
Un deure d’agraiment,
ultra que el
procedent de la disciplina polftica, que
la cordial inclinació amical, mena a re
legir a un candidat com Miquel Santa16. El seu nom és una garantia perfecta
de qu el compliment de les obligacions
que comporta una representació pública
no será en cap moment defacit ni oblidat.

Josep Mnscort i Rbot és el represen
tant de les nove spromocons. Professor
intei.ligent, actiu i progressiu, está pale
sant la seva capacitat en forma brillan

tfssima. Actualment regeix el Secretariat
de la Federació de Comarcals de l’Es
querra a Girona.
Ben jove, pot esperar-se d’ell una ac
tuació eficaç i plena. En el complicat
mecansme de les obligacions parlamen
téries, Mascort hi jugará un rol d’ordre.
eficient i diáfan.
Ha estat un encert de les nostres or
ganitzacionslainclusi6 del prof esor Mas
cort
i Ribot en la candidaturÁ4 Esquer
ra.
Podem esterar amb plena confiança
un nesultat perfectament satisfactori de
la seva futura labor parlamntania
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Mecior
Marial
Mundet
Aporta a la candidatura d’Esquerra
de Girona i’esperit del federalisme inte
gral. Educat a I’estranger, sortit ¿e les
Ueiversitats belgues, Marial és, en ple
na joventut, un element ponderat, amb
una clara visió de les necessitats moder
nes, i un cor obert als afanys i les ja
quietuds del moment actual.
Ocupa ara la Direcció General del
Trebali, al costat del nostre Caries Pi i
Sunyer, l’intel.Iigent empordans.
Marial en la inclusio del seu nom a la
candidatura republcana autonomista de
ies comarques gironines lii compiementa
1:significació,
sentida er tots ncssaitres,
de laborar per la implantació de la Re
pública federal ibérica, el gran soinni de
Pi i Margall

Sería
i Moret
JosepSagrera
Coroinas Manue’
No cal ponderar les seres condicions.
La seva vida ha transcorregut a l’Empor
dá, dedicat al cultiu de l’ensenyament,
i consagrat a les lluites denocrátiques.
En els temps de prova, quan repre
sentava una heroicitat enfrontar-se amb
eh llavors poderosos adversaris, Sagrera
fou sempre el soldat íntegre i resolt que
oposava el seu esforç contra la injustí
cia i l’engany.
Es actualment alcalde ¿e Palafrugeil
on demostra la seva capacitat i el seu di
namisme.
Representa en la nostra candidatura,
ultra l’esperit republic
autonomista de
les organitzacions comarcais, el reflexe
de les aspiracions deis camperols que es
volen manumitir del jou deis grans pro
pietaris.

Es prou conegut a Catalunya. Doc
trinan entusiasta del socialisme, segueix
la trajectria propugnada
per Jaurs,
d’humanitzar el sentit materialista del
dogma marxista. Liberal tant com col
lectivista. Humé tant com social.
Per
abi, Serra i Moret sent la força auto
nomista que lateix en el foas del yerta-

des liberalisme i conceptua ambdós ter
mes com inseparables i complementaris.
Sérra i Moret ha viscut a Anglaterra
i als Estats Units, on hi ha estudiat eh
problemes vius de l’economia. En maté
ries agrícoles s’ha especialitzat superior
ment, i compta entre els millors defensors

i orientadors de l’economia agrária cata
lana.

la seva actitud amb el “tots
són iguals” i contesten arnb un qué
m’expliqueu. Són tristes coses, tristos
éssers que ja han perdut la condició hu
mana.
1 per fi, ho votaran els rebecs, que
no són els rebeis, els rebecs són aquells
que piquen de pus corn les criatures
mal criade que res els hi fan bé, són
els que creuen que la República no ha
fet res, són els que volen sempre el nou
juguet per a destruir-lo tot seguit, 5611
els biliosos, els repatanis
eis incons—
tants que tot ho espeereri de ço nou
que ha de venir malgrat no saber el
que será. Esperen que a conseqüéncia
de la seva abstenció vindrá el “comus
ni-mo libertario”, vindrá l’anarquia i no
saben ni que és anarquia ni que és co
munisme. T encara saben menys, no
justificar

Ciutadá, derná t’acostarás a l’urna i
dipositarás cinc noms de cinc ciutadans
que pensen com tu o s’apropen al ten
sentir, al teu pensar i al teu volguer.
Tu, ciutadana ,farás el mateix i será
per primera vegada a Catalunya
que
exercirás aquest dret de ciutadania.
No tots ni totes compliran amh el
seu deure i aquests i aquestes
seran
plaças en la pila del smasells en la
massa anónima propicia a tota mena
d’atropells, deixaran d’ésser ciutadans
i quedaran rcduits a la categoria de co
ses ja que els manquen les dues quali
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tats que més caractenitzen a la espécie
humana: la pensa i la voiuntat.
No votaran cls incapaços, els rebecs
i el smasells. Els incapaços de discorre,
de triar, d’escollir perqué mandrosos mio
volen pensar i s’excusen arnb el “tan
me fa perquétots
són iguals”. Aques
tes paraules són un signe vistent d’im
poténcia, d’ignorncia voluntária i de
pobresa d’esperit. a seva actitud és la
resultasit de la ignoráncia i la covar
dia.
Els masells, aquelis que no tenen sen
tits i que ni donen el petit trebali de
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