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CIUTADANIA
L'abast d'aquesta paraula, avui tan en ús, no
és altre que l'exercici dels drets i deures del ciutadà en ordre a la prosperitat de la societat mateixa.
De tal faisó, que igualment exerceix la ciutadania
elquifpaga els tributs al Fisc, com qui usa del
dret electoral segons les lleis vigents.
Idènticament, qui coopera, qui ensenya, qui
aconsella l'ús llegítim d'aqueixos drets i deures,
exercíex noblement el dret de ciutadania.
En presència d'una llei que ordena la confecció
del cens electoral, verídic, no fet amb orientacions derrotistes caciquils o de partit, sinó que inclogui a tots els qui la llei concedeix aital dret,
compleix un dret i deure de ciutadania, omplint
les fulles d'inscripció, i el mateix deu dir-se del
qui aconsella i vigila que les esmentades fulles
siguin omplertes degudament. Aixís, doncs, han
complert bé els solsonins i solsonines que no han
pretèrit aital dret, i no són dignes de crítica els
qui han procurat que ho fos per tots els qui la llei
compren.
Mereixen igual consideració els empleats que
han executat aquelles normes, doncs ells són servidors de la llei i faciliten el seu compliment al poble.
Els particulars qui secunden aital funció no
disminueixen en res llur autoritat, sols secunden
i faciliten més intensament el compliment del
precepte esmentat. Per això són dignes de lloança
els qui donen mostres d'aquest esprit cívic que,
per desgràcia, no és pas massa abundant; i cap
crítica no mereixen, i ben lluny estan de que s'els
commini llur actuació ciutadana amb multes, que
sols serien aplicables als qui deixessin el repartiment de fulles per les entrades o no les fessin
arribar al destí del interessat. Mai s'ha dit que
alguns Partits de Barcelona hagin merescut sanció guvernativa per l'inteiès amb que han secundat al funcionari públic en aital confecció, ans al
contrari, han merescut tota la consideració que
mereiex el qui treballa pel bé públic. No deuen
recriminar-se les persones que han secundat noblement aital afer en la nostra ciutat, procurant
un cens verídic i no a caprici de partit. Les multes en aquesta ocasió no serien adients a la democràcia i a la llibertat dels temps que fruïm.
A ningú ha d'estranyar que en havent concedit el vot a les dones, aqueixes el vulguin fer valer, i no podrien, si no fossin al cens electoral, i
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no hi foren si ara no procuressin llur inscripció
en les fulles prèvies d'anotació personal.
Les multes estarien potser millor utilitzant-les
per certs llocs aon hi concorren menors i no menors per a perdre's; per a cohibir les extralimitacions en el 3OC; prò per les senyoretes que han despertat l'opinió pública un xic adormida en l'hora
actual, no hi veiem el per què, ni la raó de fer-ho,
ni d'anunciar-ho. No creiem que es vulgui fer abusos del comendament municipal.
Per tant no deu enfadar-se ningú, ans deurem
estar contents de què pugui dir-se que el cens
electoral de la nostra Ciutat és model entre altres
i en particular si reben fulles els qui no n'haguessin rebut encara.
Es de notar, però, que l'obra no està acabada.
Es confeccionaran les llistes, s'exposaran després
al públic i aleshores no s'enfadin, si es revisen de
conformitat amb l'esmentada llei per a evitar les
exclussions o inclussions indegudes, si n'hi haguessin.
Les dones ens han donat una lliçó, que debem
aprofitar tots. Ens han avisat u n deure i han procurat un desvetllament que calia. Nosaltres en
lloc de multes, diriem que se'ls dongués la més
ciutadana felicitació.
Y.
Solsona i març de 1932.
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