1

mANQUEIG CX>NCBRTAT

AC CIO

29

ClUTADAMA
EDITORIAL

lO

ea
la

L'espectre sinistre del significat d'aquesta parau¬
es manifesta arreu. El seu ressò va prenent consis¬

tència entre
no

aquells

saberen trobar la

que

fa dos

manera

d

anys,

acobardidament,

oposar-se

al noble i im¬

trasbalsament popular que es produia pei
l'afany d'establir uns principis de justícia enfront de

ponent

sament.

l'ordenació social d'aleshores.

des d'aleshores, ca¬
da vegada que s'esmenta un d'aquests preceptes, que
feren de vehicle al sentit passional i popular d'aquells
moments, s'addueixen, pels representants dels privile¬
Com si

no

hagués passat

gis caiguts, unes raons que
ment, estem

res,

volen dir

que,

inconscient¬

produint, entre les classes poderoses, un

ha de p>ortar enlloc més que a l'em¬
pitjorament de la situació.
Veladament, és clar, ens presagien un regitzell de
maleficis que han de venir a esmenar l'obra nova que

esverament que no

hem vingut

fent.

Àdhuc, hi han organismes muntats

damunt de

el Parlament de Catalunya, pel que
atany a casa nostra, vol acabar aviat, que gosen aixe¬
car iradament una protesta i anuncien actituds de re¬
bel·lia en contra d'acords d'organismes populars.
En l'ambient sura la solidaritat que els repre¬
sentants dels privilegis vénen fent. Uns perquè s'opo¬
sen a què el Govern i la Generalitat emparin els seus
béns, únicament quan s'inspirin en un interès social.
Altres, perquè diuen que és up atac a la posició ad¬
privilegis

quirida, tota coordinació o intervenció en les empre¬
ses privades, que aconselli o exigeixi la racionalització
de la producció. Tots, però, perquè no volen que si¬
gui un fet aquest aixecament moral i conscient dels
ciutadans, que ha de venir a estabilitzar i a millorar
els drets que la Democràcia ha conquerit victorio-

que

al légalis¬
me
inspirat en l'excessiu romanticisme dels gover¬
nants, que no ha sabut imposar o fer comprendre, la
disciplina i el respecte que es deuen als règims cons¬
tituïts per voluntat popular.
I

tot

això,

no

és degut

a res

que

possiblement té el motiu
en
la consideració d'esclaus que havíem tingut fins
ara i, per tant, a un excessiu amor a determinat con¬
cepte del liberalisme, el poble està disposat a superarla tan aviat com aquestes classes poderoses determi¬
Però aquesta

nin traduir
a

a

farsa,

que

la realitat tots els maleficis promesos com

conseqüència d'aquesta reacció que

entre

s'ha de produir

ells.

defensa dels seus interessos,
tinguin en compte que el nou règim fou establert com
a resultant de la maduritat que en el poble tenien les
idees de República i que, per tant, l'obra empresa respòn a un afany emancipador ben entès, i que en de¬
fensa del que s'ha obtingut fins ara, bé poden anular¬
se molts privilegis que encara han restat en pieu.
Cal, però,

que

en
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