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Les

ençà,

'Dc molt temps

"La Veu" i prem'sa
fent
tots

una

afecte

les editorials de

a

la Lliga, vénen

de difamació

campanya

contra

el% partits d'esquerra, i principalment,
Catalunya, en mires

contra l'Esquerra de
a

que

Surt els divendres

de la

armes

les properes eleccions. Es

pair

que

després dels

clar, no poden

seus 30 anys

de cam¬

catalanista, hagi estat suficient la

panya

català, amb

lograr

en un any

el

que

la Lliga no ha po¬

realitzacions, en

va

constància

en

grandiosa, tocaven a retirada 1 Ca¬

de

Catalimya

a

talunya feia

una

vegada més el paper de la

trista figura. Havia

en

que

ella utilitzava la fé i l'entusiasme cata¬

là per a conquistar, en primer lloc, una po¬
sició personal i

després,

dintre els Governs de la
La

una

altra i.H)sició

monarquia.

Lliga ha vingut esperonant l'esperit

rebre directament les

dels

seus

homes,

aquelles paraules pronunciades amb força
força humana que es pugui espo¬

la voluntat d'un

l'obtenció de l'Estatut,
tres de motilo

l'Esquerra

en quan

la

seva

convicció; els qui

ferme¬

per

la

se¬

mantenir la raó del dret
govemar-se ella

nuatelxa,

demés parlamentaris a mantenlr-se en

posició

que

la

havien adoptat, per aquells és

l'èxit.
No

dicats

es

logren els objectius patriòtics ra¬

a

Catalunya admirant les piràmides
grans

fets s'obtenen ."nitjan-

çant fets heroics i exposant quan convé la

assenyalen amb lle¬

pell, no amb 30 anys de desadmlnlstracUó

l'esforç personal del senyor

municipal i progrés personal que és, fina

pro

de Catalunya; irlngú en dubta, però el

que

la Lliga deu desconèixer és on radica

seus

per

convèncer el Cap del Govern 1

d'Egipte. Els

poble".

Azaña. De l'esforç d'aquest gran castellà en

inspiracions dels

pogueren

les de l'avi Macià:

com

Per a minvar l'èxit de

30, ni ho hauria lograt en mil, i és

gut

faltat convicció, no ha¬

víem sentit de la Lliga, o

sar a

èxit. Els qui

dificultats, com té to¬

"No hi ha

per a

el principal

de caràcter i

trovara enfront de
ta obra

però

sa

rò

entera,

d'autonomia,

promeses

arribat el moment de les

moral Inalterable

darrera d'ells Catalimya

Clavé, 33

Lliga

fé 1 l'entusiasme veritat de pocs homes, pe¬
a

Repnblicà

Centre

Td

:

PUIGCERDÀ

afiliats i

portar-les a la federació de comarques que, com a
poder suprem, amb la màxima autoritat que sense
desviacions de cap mena dimana del poble, ha fixat
les directrius de la nostra agrupació política, I així,
d'una manera concreta, clara, precisa, han pogut
ésser fixades les aspiracions dels pobles gironins en
el conjunt de principis que han format el nostre pro¬
grama, aquest magnífic programa que pogué resistir
sens màcula les embestides de set anys de dicta¬
dura i ésser ofert novament com a expressió model
d'una democràcia.
Per la seva sinceritat, virtut bàsica del nostre

a\'ui, el principal patrimoni de la lüga.
BOMÜL

l'únic que podria assegurar un règim" de justícia, de
democràcia i de llibertat tant individual com col·lec¬
tiva i, per tant, que

fes possible l'assoliment de les
Catalunya. Sortosament ja assolida la
República, fins a la seva consolidació continuarà ben
actual aquest postulat del nostre programa.
I així són ben vius també la resta d'aquells prin¬
cipis, tant en l'ordre social — recolzament de totes
les justes aspiracions obreres sense la menor inge¬
rència en la resolució dels problemes de classe — com
en l'ordre religiós — deslliurament de les conciències
pel laïcisme de l'estat — com en l'ordre cultural —

llibertats de

cultura única i
I ja iniciat

a

l'abast de tothom.

l'endegament de la vida de la Repú¬
òrbita estricta¬
blica,
la
claretat
del nostre programa ha fet possible
ment democràtica, amb una perfecta flexibilitat ha
una franca adhessió a l'Esquerra Catalana amb les
pogut respondre i respon encara i respondrà sem¬
pre al complexe dels sentiments del poble. Així, els garandes d'un complet respecte a la peculiar estruc¬
turació del nostre partit.
postulats formulats en el nostre programa del 1923,
En els moment solemnes de la plasmació de la
han estat mantinguts per respondre a les necessitats
futura Catalunya, refermem públicament les nostres

partit

que

l'obliga

a

moure's

en una

del moment actual.
En l'ordre
ques

polític, el P. R. F. N. de les comar¬
gironines propugnava un règim republicà com

conviccions clarament
grama,
nostre

registrades en el nostre pro¬
el triomf del qual aureolará la grandesa del
poble.
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