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Lliga,

La

En la sessj6 de crimarts al Pariament
de Catalunya, els diputats de la minoria
de la Lliga votaren contra una proposició
de les esquerres en la qual la Cambra
afirma la seva voluntat de persistir .en la
rmplantacio deis principis autonomics consagrats en 1 Estatut...
Els senyors Santaló, en nom del Govern * ornes, ..ierra i ivioret, i..iuhi, ¡Joret i Simó, replicaren magníficament, en
1
,
nom ae ies esquerres cataianes, ei aeoat
1
.
.
piantejat per la Lhga anib motiu de les
cecc1ons uei uia 1 7.
La sessió de dimants pot resumir-se en
la següent proposició signada per tots els
sectors d’esquerra de la Cambra catatana:
El Pariament de Catalunya com a
conciusió dei debat sobre les eleccions del
19 de novembre, afirma la seva voluntat
d0 persistir en la nnplantació deis principis autonmjcs consagrats en l’Estatut,
contra els atacs deis seus enemics i de
prosseguir la seva obra social i d’esquer-

ra.

confra I’Esfafuf

bre
del 1933. — Tauler, Casaneiles, Sim6,
Liuhí, Creezo, Serra i Moret, FarrerasDuran, Lloret, Casademunt, Bancelis,
Bru i Torres.”

Assenyalat aix, hi ha en la sessió parahnentriade dimarts a la tarda, un alaspecte interessantíssim, que cal des
que tacar,
destaquem amb sincera i cor
dial satisfacció; és la de la unanimitat
eis esquerres
de
catalanes davant 1 ene
comu — la Lliga— i enm.c
la posss

,
L.a LÁiga vota ‘....,. IN 5 lSMA la
proposi .
...
cio incidental presentaaa per tots els sec
tors esquerrans de la Cambra catalana,
afirmantla voluntat del Parlament de
.
.
.
.,
persistiren la implantacio deis principis
autonmjcs consagrats en l’Estatut de
Catalunya.
Per
tant, “Lliga Catalana”, per la seminoria
va
parlamentaria, es solidaritzh

-

d:inarts,oficialment, amb les dretes cen
tralistesi monhrquiques que, a Espanya,
capitanegenGil Robles, Velasco i Royo
Villanova.
Denuncieinaquestfet al poble de Cataiunya.Ja s ha tret la careta la Lliga
deis
senyors Cambo i Ventosa, ex ministres del rel. D una vegada per sempre
sabem
arnb qul ens les havem. Ja no es
possible1 equivoc. Que caadscu carregus
arnbla seva responsabihitat davant del
pais.

Palau del Parlainent, 28 de novem-

Mafemfiq

DESEMBRE
2
DE 1933

ues elecforals

Es una cosa vella considerar les mate
mtiques cincies exactes, pera també ¿a
una cosa vella i de tothom sabuda que
res com els números es presten a joca
i cuh1eteigs, pot jugar-se amb el, núme
ros i amh les quantitats donant aparences
diferents a fets produts i amb ço que
inés es pot combinar i hdhuc fer-los-hi dir
coses ben disp-ars és amb qüestions elec
orals.

Qu ha passat? Quines són les cáuses?
No cal meditar molt par a trobar ha con
testa a aquests interrogants. Una de les
operacion, més conegucfes de la Lliga és
la divisió i aquesta ha estat la que ma
jorment ha intervingut en la lluita elecLo
ral; coneguda abastament pels pnohoms de
ha funesta onganitació dretista ha estat
aplicada en tots els sectors de la vida ciu
tadana.

Ec per aix que la Lliga Catalana ha
tingut l’aparença d’una victíinia; en efec
te, el nombre de diputats que afinan a
Madrid, d’aquest partit, és més nombrós
que el de l’Esquerra i malgrat tot ¡‘Esquerra no ha reculat en les seves posi
ions i ha tingut en total major nombre
de vots. 1 si en hloc de dir l’Esquerra
diern les esquerres ilavors la victíria so
bre ls Lliga é’ esclatant.

Les grans masses esquerranes. sempre
alegres i confiades, avançavefl sense afer
mar les posicions conquenides i sense mi
rar els enemics que retaguarda s’atrinxe
rayen amb totes hes armes malvoles i amb
tota lá rbia concentrada de la desfeta
el d’espit i per sobre de tot amb les car
teres planes per comprar els traldors i so
bornar-los. Eren les esquerres que arnb
el gran trfec del govern i del desig reno-
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bilitat
d hores de penh per a la• Repubi
ica
pen a la obra de les Constituents.
En
subratilar aquest fet — la trans
del
tendencia
qual no passara inadvertida
la democracia
a
catalana— ho fem atnb
sincerasatisfaccjó, amb entranyable afe
gnia.”
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.ns
hem perines de reproduir aquest
de 1 edicio
deldedirnecres
de que
La Hu—
manitat
per talteat
fer evident
hem
copsat
l’inters i la transcendncia de la
sessió
que es comenta i per tal de cnidar
I’atenc.ió
de tots els dem&rates catalana
respecte
de l’actitud adoptada per tots els
partits
esquerrans que han donat un exem
pie
i han assenyalat una pauta que tot*
els seus afiliats deuen haver d’jmitar i
discipiinadament
seguir en proflt de Cai de la República.talunya

vador tenien les mans i la pausa plenea
d’afers i p-reocupacions, Entre tant les
dretes no tenien altra feina que cercar
punts flacs per atacar posicions abandonades amb confiança i caçar despitats que
a sou o sense sou, escampessin insí-dies,
falsetats i malentesos per tal de desorien
tar i dividir els esquerrans par petites fu—
teses que, ahultades, es convertien en
d’enoles de pnincipis.
Tot ho socavaven a la quieta i a la
callada; tot ho embordaen, arreu cercaven la fa-Ha, tenien una bona llista de des
pitats que, atentament feien conrear per
extremistes a son, fonamentaven les cam
panyes extremistes, feien esclatar conflic
tes social,, mantenien i mantenen perj
dics i organitzacions de la flamarada :=
fructífera i poc constructiva, i així acon
seguien espantar els temorencs i desvair
els descontents. La ignorncia i la mis
riá han estat els camps més propicis. Tre
ballaven sense descans al pobre campe
rol desconcertat i ignorant- dient-los-hi
que els productes de la terra es valoraven
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