Dreta vol dir l'ordre, l'austeritat, la justí(?ia. Esquerra l'anarquia, la disbauxa^ la iniquitat

Que passario sí éuflopsin les dretes?

ïnesipaeitat niaoife^ta

Per la liiénilal prioilística

i II
La sessió del divendres al té remei. Ara, el que cal, és
No creiem que la història ha- «Full Oficial». Arreu Macià, el
Parlament
de Madrid ha d'Ha- que en sapiquem treure una lliSense pretensió diguérem en el penúltim número d'aquest
gi registrat cap més cas com el president de l'Esquerra, ha essetmanari, com enteníem nosaltres el mot de dretes. Aixi també ver produït a tots els catalans çó profitosa. Sembla cosa in- que han donat i estan donant tat Ovacionat. Tots els pobles
el mot esquerres. Ens basaven en el sentit comú que d'una cosa un efecte sumament deplora- dubtable que, amb l'amarga els periòdics defensors de l'Es- s'ha vestit de festa. I comptant
recta en diu dreta, i en el fet de volguer contraposar als actes, ble. Es indubtable que la políti- experiència que tenim d'un any querra de Catalunya «L'Opinió» als que per obhgació acudien a
ideologies procediments tortuosos, demagogs, injustos (el revés ca general espanyola haurà de i mig de domini esquerrísta i i «la humanitat» i el «Full Ofi- rebre'l escampaven a tots els
vents que les rebudes eren imdels actes, ideologies, procediments rectes, veritables, justos i seguir retenint la nostra aten- amb el que s'ha esdevingut arà cial», entre altres.
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Altres raons podríem afegir. La paraula «Dret» a la qual afepot ésser altrament, que la dels llegidors.
gint-hi l'altra com «Civil» «Penal» resulta la recúpilació d'una que, a més d'altres raons, hi ha ment que Catalunya no pot de premsa és per informar i orien- Un botó o dos: Va venir a Valls
sèrie d'articles què formen una llei reguladora de la societat en que els interessos dè la nostra cap manera confiar al partit tar l'opinió pública. Per això no no fa pas molt. El dia anterior
ha estat mai disculpat el periòels seus múltiples aspectes, no indica altra cosa sinó com s'ente- terra restaran en bona part di- d'Esquerra la implantació de dic que per servir un partit o l'Alcaldia demanà que s'endomassessin els balcons i que el
rectament afectats com ara per l'Estatut. El més elemental sennia i s'enten e l m o t dreía de la qual «Dret» es una derivació.
sector determinat calla tota la poble acudís a rebre el PresiPer això també indicarem que és demagògia, és engfany voler les contingències d'aquella po- tit polític ens aconsella fugir veritat i exagera la mateixa. dent de la Generalitat. La rebufer creure que la revolució no pot ésser més que obra de les es- lítica. Però, a part d'això, és un d'aquest perill gravíssim. Per Mai el que aixi s'ha portat ha da fou freda. A la PJaça de Sant
querres. Si la revolució és incendi, robatori, immoralitats, des- fet que, d'ençà de la restaura- damunt de tota diferència ideo- estat justificat, per això moll Francesc entre les comissions i
menys ho han d'ésser els diaris autoritats no passaven de 400
bordament de baixes passions, evidentment, no més els esquerres ció de la Generalitat, ja havíem lògica s'ha d'imposar el patrio- i Full esmentats, els quals no ja els que hi eren. A l'Escola del
tisme.
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la poden fer. Però si revolució és rectificar procediments, esmeúnicament disculpen i afavorei- Treball hi havia un ple a vesar.
nar actituts, atacar defectes i abusos, fer prevaldré el dret, ano- mirar cap a ponent en tractar- de reconèixer que estan abso- xen el seu partit dintre els lí- Cal però tenir en compte que
rrear i aniquilar la injustícia fent lluir i surar la equitat, l'equilibri se de qüestions que solament lutament incapacitats per a es- mits de la decència sinó que tots els actes de l'Escola es
social i en els demés ordres, fer caure falsos idols esplotadors i als catalans afectaven. Ha ha- tructurar i posar en marxa el amb tot atreviment mal orien- veuen concurregudíssims. Pels
ten, mal forgen una opinió que carrers eren comptats els balabsoluts, això no ho poden fer les esquerres sinó les dretes, per- gut d'ésser per culpa de l'Es- nostre règim autonòmic aquells no més llegeix a ells, falsejant, cons que lluïen domasos. En
què una revolució aixi no és res més sinó restablir l'imperi de la querra, ja públicament acusada qui comportaren impassible- targiversant la veritat mentint. tot Valls no passaven de 40. La
de manca de patriotisme, si ara ment que fos mutilat i minimitjustícia patrimoni exclusiu deies dretes.
Macià, usurpant els honors gent pel carrer per en lloc es
un plet purament interior, com zat l'Estatut que plebiscítà el que com a President de la Ge- veia. Fins en el carrer més cènPer això dèiem que si la justícia és sense cap dubte evidentés aquest de les ralacions entre nostre poble, sense intentar neralitat és acreedor i atribuint- tric la fredó es sentia. La fotoment revolucionaria, les dretes que hom ha dit dretes precisapropietaris, parcers i rabassai- l'esforç que calia per a defen- s'els com a President de l'Es- grafia que donem mostra com
ment per haver estat sempre fidels administradors de la justíres, ha estat debatut per les sar-lo. Recordem-ho; ^hi pot querra, ja fa temps que diu- no mentim. En el carrer hi tecia, la vertadera revolució no la poden fer mai les esquerres,
nia d'haver forçosament gent i
Corts Constituents espanyoles. haver u n paper més llastimós menjalment va corrent Catalu- no obstant no s'hi veu més que
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Certament, l'Esquerra n'ha eixit que el que féu, durant la dis- l'Esquerra. D'aquests v i a t g e s uns quants nens i alguns enfeiDavant d'això, que passaria si guanyessin, ara, les dretes? Sencompletament derrota, i aques- cussió de l'Estatut, el partit cal llegir el que sempre han dit nats.
cillament res més sinó esmenar tants erros, tantes injustícies,
ta derrota és l'escaient preludi roonopolitzador de la nostra re- «L'Opinió», «l'humanitat» ij^el
tantes immoralitats com durant aquests temps s'han comès. Vode la que sofrirà en les elec- presentació parlamentària? Ens
lem dir, però, que tornaríem a caure en els mateixos defectes,
cions vinents. Però—i això ès avergonyí aleshores i segueix
vicis, injustícies que dominaven en els calamitosos temps pasel que nosaltres deplorem—Ca- avergonyint-nos ara. Aleshores
sats? no. Es cometien injustícies allavors, s'en cometen ara,
talunya no hi ha pas guanyat no va saber defensar l'Estatut,
doncs, ni el d'abans ni el d'ara s'ha de repetir- Algú pot ser dirà:
res amb aquell debat parla- que si va ésser-aprovat ho fou a
com és que és ara que es diu que les dretes han de fer justícia?
mentari. Els nostres adversaris, despit de la seva inèpcía, i ara,
la contesta és clara , perquè mai com ara s'havia bandejat la veaquells qui durant la discussió ja abans d'ésser implantat, no
ritat i s'havien comès tantes injustícies. Aquest atac ha estat qui
de l'Estatut ens combatien amb fa sinó comprometre i p sar en
ha fet néixer el sentiment de reivindicació.
l'argument de la nostra incapa- perill els beneficis que d'ell CaNo es temi per tant que guanyin les dretee. Si guanyen la citat o insuficient preparació talunya espera treure. Tan els
qüestió del camp serà arranjada com és degut. Fent possar a rat- per a governar-nos nosaltres compromet, que, a la vista del
lla el propietari egoista i mancat de raó, però tot per camins de mateixos, segurament que s'es- seu comportament, el Govern
la llei, l'aplicació de la qual serà rigurosa tant pels de dalt com tremien de joia en escoltar, des espanyol, per boca del ministre
pels de no tant alt. En els cassos que la justícia sigui befada de llurs escons, els atacs i mots de' la Governació, s'ha cregut
serà feta respectar. Això ha d'ésser la garantia més sòlida pels duríssira proferits pels minis- obligat a anunciar que, en vista
parcers i rabassers, doncs, serà de l'única manera que sense por tres d'Agricultura i de Gover- que algú preparava grups ara que s'els faci restituir i després processar com veuran més pre- nació, amenaçadors i tot, els mats per al di > de les eleccions
miats els seus treballs en la terra. I pel propietari la seguretat d'aquest últim, contra a'gú a —recordeu els «escamots» reque no es farà res que en dret no es pugui fer.
•
qui, per l'alta representació de clutats per l'Esquerra—estava
Si guanyen les dretes han de témer res els obrers? Nosaltres què està investit, voldríem veu- disposat a actuar enèrgicament
I no obstant que va dir la Tot això apart del que demaels recomanaríem estudiessin la Carta magna que en qüestió so- re digne d'ésser tractat per tot- contra qui promogués desor«Fulla Oficial» i demés de la gògicament, impunement afircial s'ha escrit per la figura més gran que ha existit en el mon: hom amb el màxim respecte.
dres, per alt que estigui situat. companyia?—A Mora i a alguns ma amb un aplom mai vist que
Lleó Xin. Doncs bé, i cal constatar-ho amb goig, avui els patrons
^Com poden ésser els nostres pobles la rebuda no fou freda forja una opinió, favorable a
es van convencent que no pot ésser altrament i que les reformes
Trista ha estat, certament, la governants aquells qui provo- sinó glacial. «L'opinió», el «Full ells, però que viu en l'error,
socials, les millores socials preconitzades per Lleó XIII necessà- jornada del divendres per a quen amenaces d'intervenció Oficial», etz... tot era entusias- pujada sobre falsetats i mentiriament s'han d'aplicar. I es vol cosa millor que el que era la clau Catalunya, sí la considerem per tan depriments per al nostre me i gernació. A Tortosa... des- des... etz. Es que el públic no
prés d'alguns incidents moti- més te valor per ells sinó pel
dels fracassos abans o sigui l'egoisme i absolutisme dels patrons, damunt de tot apassionament poble?.
vats per la barreja que arreu que els pot servir en eleccions.
avui sigui substitüit per l'aceptació franca i decidida de posar a partidista. Però el passat ja no
s'ha fet de President de la GeDifícilment hom pot donar
neralitat i el de l'Esquerra, tin- com a certa i verídica cap afirl'obrer en el seu lloc?
gué de pronunciar el discurs mació feta per ells ni cap notíNo es temí tampoc que si guanyen les dretes aquell fantasma
davant d'un grup que no passa- cia donada. En tot hi ha verí i
que les esquerres han inventat del clericalisme torni com diuen.
va dels 300. I no obstant, quan- malícia dissimulada.
L'Església, per justícia, ha d'ésser respectada. Però si abans era
ta farça i atreviment!
Per dignitat periodística tot
allà on no devia, no hi tornarà. Tingui's, no obstant, present,
^Dretes, noh Srs, de La Rambla? Per què no? A Barcelona celebra l'Esquer- això s'hauria d'acabar. No honque tot el que s'ha dit no és sinó demagògia i mentida. O sinó
ra actes públics l'assistència als ra gaire a Catalunya comptar
que es mediti. S'han tret els Crisis de les Escoles i dels Tribunals Perquè actuaren amb la Dictadura? 1 les vostres es- quals és justa, ben justa. Pe- amb aquesta classe de premsa,
rò... elpúlic ha de llegir que hi perquè, per be que hom, ença
de justícia, s'ha tret la paga als capellans i s'han secularítzat els
havia més gent a fora que a ra que no ho aproví s'espliquí
querres?
11Esquerra
Catalana?
I
els
vostres
enxucementiris; s'ha establert el divorci, etz., i què ha guanyat el
dintre (això serà cert perquè cert partidisme, mai ningú pot
poble?
fistes d avui, els mateixos que en temps de Dic- per entrar hi quedava tot Bar- admetre tant d'atreviment.
celona i a dintre els obligats i
Sí guanyen les dretes, l'Església no sortirà (ni Ella ho vol) del
algun de Bona fe únicament).
seu lloc. Nosaltres som els primers de volguer-ho. Però toca àl tadura?
Sant Pare i a l'Estat legalitzar l'acord just i com calgui. El clericaQuants de les vostres «dretes, noh reberen
lisme és un fantasma dels de l'Esquerra; però no es temi, que
essent un fantasma no costarà gaire de fer-lo perdre.
tants favors com les esquerres?
Si guanyen les dretes que passarà?... Que vindrà la prosperin
tat i el benestar fruit d'un règim just, democràtic i liberal.
EUGENI CIRAC
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