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las necesidades de transformación política que experimenta el país.
El día que exista una república española, el Partido Socialista debe constituirse como su más sólida defensa y
la garaníta más firme de su conserración. Por otra parte, si existe un día
la Bepública española dotada de verdadero espíritu de conservación, deberá dejarse penetrar, para el cumplimiento d« sus funciones económicas,
sociales y, en general administrativas
f políticas, por las representaciones
legítimas del Partido Socialista y de
la Unión General de Trabajadores,
impregnada, como se sabe, cada vez
más, por el espíritu del Socialismo."
BUSCÓN

preciar '^Clarinet" i companyia, deixant-los emprables únicament per a
l'objecte que es mereixen.
QUIEZE EABASSEDA
Amer, 29 desembre 1930.
**#
Sr. Director de E L AUTONOMISTA

Londres.—Para el mejor reglamento de la Circulación.— Tres policías de
la nueva brigada montada en motocicleta y especialmente destinada a hacer respetar las ordenanzas de la circulación.— Clisé Consorcio.
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Contradiccions
cambonianes
Un deis millors recursos polemísties consisteix a confrontar les tesis
actuáis del contraopinant ainb les seres tesis exposades en una altra oca«ió. D'aquesta manera tothom pot com.
provar les contradiccions i les variaeions, quan aqüestes existeixen. El
contraopinant resulta així refutat...
per ell mateix.
Davant alguna passatges de la darre
ra serie de notes del senyor Cambó,
bem tingut la curiositat de repassar
unes declaracions que l'eminent polític cátala féu, cinc anys enrera, al diari La Nación, de Buenos Aires. Entre
aquellos declaracions de l'any 1925 i
les notes d'ara, hi ha una gran diferencia, sobretot en parlar del cas de
üássia. Aleshores el senyor Cambó tenia una debilitat peí régini soviétic de Eússia i pels seus bornes, i els
iadmirava flns a cert punt. Es una
debilitat que nosaltres, catalanistes
republicans d'esquerra, no hem tingut
mai. Per aixó en la dita avinentesa
comentaren* les declaracions al.ludides en un articlfj editorial de La Publicitat, que duia* l'epígraf de Tsarisme i bolxevistne, queda així:
"Els nostres diaris han reproduit
alguns parágrafs d'un interviú ainb
el senyor Cambó, recentment publicat
a La Nación, de Buenos Aires. Les
paraules relatives a Eússia son les que
han estat ací mes comentades. Creu
el senyor Cambó que la revolució russa
liaurá estat, al capdavall, un gran bé

Viernes, 2 ©aero

per a Bússia, la qual, d'ací a vint
anys, tindrá una major forca económica, internacional i cultural que si
hagués continuat sota el régim tsarista. 1 és que, segons l'il.lustre interviuat, és molt pitjor per ais pobles
la lenta mort quieta que la dramática
crisi revolucionaria.
Es ppssible que els bolxevistes vulguln treure d'aquestes opinions de
Francesc Cambó un argument a favor
del bolxevisme. Pero no ens sembla
bé que s'oblidi, en aquest punt, un
fet esseneial: i és que el bolxevisme
no fou una revolució contra el tsarisme, el qual ja havia caigut totalment mesos abans, sino una revolució
contra el régim democrátic. En realitat, dins l'any decisiu de 1917, hi
hagué a Eússia dues revolucions: la
del mes de inarg, que fou de carácter
democrátic, i la d'octubre, que fou
dictatorial.
No és just, dones, el posar en actiu
del bolxevisme la supressió del tsarisnie rus. Per suprimir%l régim imperial, corcat per les mes repugnants
malures, no hi havia cap necessitat de
caure en el régim de la dictadura d'un
grup comunista que féu servir d'instrument la íorc.a deis soldats. El tsarisme ja no existia quan es produí
el cop de foroa deis anomenats maximalistes, que dissolgueren les Corts
Constituents peí mateix métode que
el general Pavía dissolgué les Corts
de la Bepública espanyola, perd practicat d'una manera molt mes brutal.
Per comprendre bé el cas de Eússia
hem d'evitar de confondre en una sola
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revolució les dues revolucions que hi
hagué. Al nostre entendre, la revolució
bona, per les idees i pels procediments,
fou la del mes de marc de 1917, de la
qual Kerenski la figura mes representativa, i no pas la del mes d'octubre
del mateix any, personificada per Lenín i Trotski.
No veiem gaire ciar quin será el
balaiig que d'ací a vint anys podrá presentar el régim soviétic, sí dura tot
aquest temps. Ens guardarem prou de
dir que durará vint anys mes sobre
els get que ja té de durada. Pero tampoc direm que no durará
Trobem, en canvi, que hi ha motius per preguntar-se quina fóra la
situación de líússia ara i-d'ací a vint
anys si el régim democrátic instaurat
el mes de marc de 1917 hagués arribat
a consolidar-se. Tenim per cosa segura que la situació actual fóra millor, i la de vint anys mes endavant...
també!"
*
Quina diferencia entre la tesi que
sostenía l'any 1925 el senyor Cambó
i la que sosté avni! Encara és mes
grossa la diferencia entre aquella tesi
i els articles que d'un quant temps
engá publica La, Veu de Catalunya
contra els perills, suposats o reals, del
comunisme. En aquesta i en altres
qüestion% nosaltres, catalanistes republicans d'esquerra, hem estat mes
conseqüents que el Sr. Cambó, puix
que la nostra actitud d'oposició davant
el régim soviétic no ha variat gens.
A. EOVIEA I VIBGILI
La N<w.

Honorable senyor: Li preguem la
insereió de les presents ratlles que
contenen la carta que va a continuació:
"Sr. Director de "Clarinet".—Girona.—• Sr. nostre: Eeunida la Junta
directiva del F . C. Amer, protesta,
¡nérgicament de l'incalificable artiele
que, ata,cant ais nostres digníssims
president Sr. Saurina i a l'excel.lent
ompany de Junta Sr. Estudis, s'ha
permés publicar en les planes 7 i 8
del núm. 11, corresponent al 28 de
desembre passat; fent-li constar, amb
tota fennesa que ens considerem honrats en ;alt grau, el trobar-nos presidits i acompanyats per l'un i l'altre.
Li preguem, a l'ensems, que faci sortir la firma del subjecte que amb tanta
lleugeresa ha volgut posar en ridícul
la conducta deis expressa.ts senyors.
Sabrem qui és i... potser farem tractes. Del contrari, creurem que V. és
autor i encobridor i' estudiarem també el camí a seguir.— Amparáis amb
la llei d'impremta i de moralitat periodística, confiem que inserirá aquesta Uetra en les planes de "Clarinet".
De vosté s. s.—Miquel Jordá, Ramón
Pellicer, Joaquim Dausá, Josep Vidal,
Francesc X. Padrosa, Agustí Cassanyes, Narcís Junquera, Gaspar Giral,
Joan Baranera."
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—SE VENDE leña de buena calidad
a l'5O pesetas el quintal o 30 pesetas
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pretensiones.— Eazón en esta Admi-
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Sr. Director de E L AUTONOMISTA.

VENTA EXCLUSIVA

Honorable senyor: La reincidencia
d'algun redactor de "Clarinet" en l'atac al F. C. Ajmer, sense mes ni mes,
sense solta ni volta, acreditant ana
vegada mes que en aquella casa (la de
tal quinzenal) regna l'esperit de busca-raons, escusant-se ea que son menors d'edat els que, sense signar res,
teñen la pretensió de remenar-ho tot
amb gracia i solament aconsegueixen
fer-se dignes remenadors de cacahuete,
aquesta reincidencia ens mou a posar
algunes ratlles, ben poques, les suficients per a. dir ais de "Clarinet": que
desconeixen per complet la ética i decencia periodística; que fer descobri
ments estil Sherlok Holmes o Gran
Faquir sense oportunisme, com el dir
que Saurina, Babasseda, Calleja i F.C.
ísmet és tot una cosa o persona sola,
fa convencer que la redacció de "Clarinet" és una redacció d'homenets amb
bigoti postís; que a les escoles d'adulte
' que ilirigeixeii els presidents de F . C.
Amer, U. D. Sellera-Anglés i C. D. Artificies l a a d'anar-hi els clarinetistes,
amb mes psecissió que els jugadora
deis equips respectius; q»e barrejar
époques de Dictadura aiftb la cípis
tució d'un club de fútbol és propi de
caps büits; que designar persones amb
els seus propis cognoms i no declararse qui és el que les anomena i ataca
és procedir de covard i poca cosa; que
"Clarinet" i inductor de campanya anti-cl.ub amerenc están ensenyant el
llanto o la llauna de que es formen;
que ja els coneixem pero que no els
anomejprem perqué som hornea; i que:
diguin lo que vulguin, cantin si volen
fins que reventin com laj'si^tala" ía
a l'acabar el repertorif nosaltres i a
bem que lo millor i mes just és des
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