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Sinceritat
Una força considerable, en qüestions polítiques,
és la sinceritat. Si redivís Maquiavel, la seva «Educa¬
ció del príncep» no seria pas avui un text normal,
sinó més aviat
en

relació

a

l'expressió d'una anomalia psicològica

la nostra sensibilitat.

Les tortuositats

cions de selecció.

La

fisiologia de la sinceritat dóna una sensació
d'eufòria, de benestar, de repòs moral als que saben

allunya els clar - obscurs

en

ingrats i sospitosos, i els hi
fúlgida nitidesa d'una rectitud de consciència,
tan pròpia, com mai se ponderarà a bastament, de
tota activitat política que vulgui desenvolupar-se din¬
dóna la

tre les

normes

d'una

sana

moral i d'un sentiment

d'humanització perfecta.
Tots els partits

parcial

o

global, de les

polítics deuen rendir ple vassallatge a la sinceritat. I la sinceritat, en els partits, es
diu programa. Amb un programa definit, qualsevol
partit té una tragectòria que el guia vers el triomf,

idealitzacions,
mantenint

la

confiança

en el jorn de la victòria. Programa concret,
de realitzacions immediates, de solucions precises,
en

les modalitats

humanes, que concre no solament
la solució als problemes plantejats avui, sinó als
que
forçosament plantejarà l'evolució normal de cada po¬
ble. 1 un partit polític no pot tenir-se per complet, si,
malgrat un corrent favorable a la seva actuació, no
porta determinades les seves solucions a tots els cai¬
res de la vida humana. La
psicologia política dels po¬
bles és cada dia més complicada i més revessa: la
seva sensibilitat més afinada, reclama
promptes de¬
rivacions jurídiques que emmotllin ben aviat les seves
necessitats, devegades imprecises, si es vol evitar
una
transgresió, legalment inexcusable, a què tendeix
la seva simplicitat i la seva senzillesa. 1 siels partits
po¬
lítics no són aptes a avançar-se a aquestes mutacions,
fàcilment es troben desbordats per l'opinió del poble,
que s'ha acostumat a rompre els motllos dels partits
que no volen o no saben degudament orientar-lo, o
que no poden sentir, com a veu pròpia, la veu d'un
poble que reclama uns drets o una justícia.
totes

El partit Republicà Federal Nacionalista de les
comarques gironines, ha retut sempre un culte fervo.
rós a la sinceritat. Demòcrata per essència, el nostre
partit ha acudit a les organitzacions comarcals per
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seves

esbrossant les dificultats del camí i

d'afirmacions categòriques; programa ben definit

són

pròpies, únicament, dels
que no senten les conviccions com una manifestació
expontània de la seva consciència, o que volen enmotllar-se en un cànon que els repugna interior¬
ment. I com que la sinceritat no deixa d'ésser una
virtut moral, — com la dignitat, com la voluntat, com
l'honradesa, — quan una absoluta ètica política pre¬
domini entre els pobles i els partits, tindrà una valo¬
ració primordial sobre la ponderació humana en fun¬

sentir-la i practicar-la:
les actuacions, sempre

triomf
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