Panorama

polític actual de Catalunya

Aprovat l'Estatut, fet Uei de la Repú¬
blica

inici

coiH

d'tma

de l'Estat a base del

estructuració

nova

principi de la lliber¬

bar

plasmar en la Constitució de Cata¬

a

lunya els principis dels pn^rames respec¬
tius.

Totes

tat dels homes i el seu corolari la llibertat

menys

dels

cap

pobles, Catalunya, anib plena cons¬

ciència de la magnitud, de l'obra que ha
de realitzar

República,

si mateixa i

per a

per a

la

serenament per a

prepara

es

l'elecció dels homes que han de reunir-se

seva veu.

les

biològic, la polític està sotmesa

fluctuacions

tria y Rey" en nom

les

de

abstraccions

velles

rat tantes vexacions,
és el més parc en

manifestar-se. S'endevina

reaccionàries

forces

ell mateix,

tica. Hem de creure que

potser menys sinceres 1 dessinteressades, no

a

fer

un

la direcció de

ciutadans nobles,

Cataliinya, auster

generós

r.i'ií.i ftció i

és la

organisme intel.Ugent en
per

l'admi-

en

la consideració i fo-

els interessos de les céUules

nii'ut de tots

perdurables de la nostra terra: els

vives i

municipis i les comarques. No és difícil

com

estrany que transigís quedant-se a

seria

l'ostracisme

d'aquells

tal de facilitar el camí

per

material

l'ordre

que en

considerarise més afins. La "Lliga

lista",

poden

Regiona¬

dlndustrials' i terratinents

trust

hs.

particulars interessos eco¬

totes les pàgines hi ha

dades, compara¬

cions, comentaris, doctrina. Són ferments
de

neguit, elements per a orientar l'entenl-

mient

i

polaritzar la vohmtat dels ciuta¬

dans. I les

fús ni de la

seva

actitud superba com au-

toacaparadors del seny, del patriotisme i
de

l'esperit de venjança qi» va mostrar

mentre

ésser mestressa dels destins de

va

Caatlunya. Irà
les

la lluita

a

portant

candidatures

a

als

tot

organitzacions polítiques, amb

ai-reu

en

delibe¬

hom."

nacuts, alietats i exaltats per "La

^ idearis llurs, es reuneixen per a
rar

mateixos tòpics de

els

semípre i no surt ni del seu llenguatge con¬

Premsa, pel seu cantó, hi ajuda. A

i decidir la foima més eficient d'arri¬

Veu de

No

seves

Catalunya" exxduslvament, i

pro¬

doctrina I governar

bondat

gairebé tots els
semblees

grrups a

deitiocràtlques, d'aquestes assem¬

han

tingut

autócrata

o

ànima

seva

fins quan

una

formació més

que

tenen

una

millora

en

els

que no era

probable

canvis. Així ha estat

Després d'una doble amb els

reports

sofert

un

un 5 a 6

%, les cotitzacions a terme han
nou

retrocés, i és

ies Borses nacionals ambient
cm:cei-tar

1/2%, i

accions Aigües, Ohades, Pords,

barates per
2 1/2 %a 4

Explosilus,

que

falta en

propici per a

operacions. El temps mateix s'ho

poria.

Acabament de l'estiueig i per tant,

fredcr

en

els operadors no oficials ni ha¬

bituals. retraïment del diner en espera

les primeres

de

avançades sobre resultats dels

negocis, el que vol dir, de les primeres nov-?;

propícies

per

les especulacions.

ves

Sem¬

ha

a

més elements derrotistes

comparació dels canvis, surten

pcvdent 3 enters i mig els f. c. Nords, en

en
a

tancar

44'20%, 2 els í. c. Alacants

a
a

32 %, 7

els Explosius en fer-ho

12.5'25, i 3 1/2 les Mines Rií, a

Els Colonials a 39'25 amb

46'50.

53'50 %.

pèrdua de 5 en¬

ters, i així mateix les Hulleres en
a

l'estil, però no en tanta inten-

els demés valors d'aquest sector.
El mercat al comptat
menys

importància si

5"ha tallat

cupó

LTnterior 4

%

que

a

trobar les fórmules més perfectes

parlat a-

Han

humana.

quests sectors republicans i confiem que se¬
ran

Parlament de Ca¬

^ els que iran al

talunya i al Glovem de Catalunya per a
traduir

en

lleis els principis de llibertat, de

justícia i de generositat que postulen. So¬

Catalunya respondrà a l'ideal

lament així

República, posarà eLs fonaments d'un

de la

perylndre esplendorós

i

serà exemple a

tots els altres pobles d'Espanya per a ca¬
minar vers una

redempció definitiva.
SANTAL6

i l'Amortizable 5 %, em.

%, a 80,
clou

95'35%. La tendència, si bé

A

lleugerament, és de fluixetat.
Municipals de Barcelona,

que

tota

mantingut ferms, en

1 asessió dels dñluns sofreixen forta baixa.

obligacions ferrovià-

el rotllo de les

En

en

les variants són de

es

té en compte que

la majoria dels títols.

queda

a

tació bona.

Aigües.

Igual podem

Gas

WSS %, l'Exte¬

dir

dels valors

Electricitat, sobressortlnt

i

d'aquests últims la puja de 3 enters de les
Cooperatives.

Els

de

què

aqueixa Companyia.

als seus tenedors

*

Sembla existeix
els

són

rumors

aprovat el Conveni que té presentat

-era

cercles

*

im

*

vertader desig dintre

d'arranjar

internacionals

la

qüestió econòmica i financiera. Les proves
en la Conferència de S'oreza, les con¬

e.stan

clusions de la

qual han estat lliurades a la

Societat de Nacions

definitiva.

Això

en

ptí

seu

estudi i solució

caràcter

general.
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són,

s'equivoquen, els organismes més

finalitzar

Aquestes són les pèrdues més des¬

tacades. Per

però

i-ies, les cotitzacions són fermes, i l'orien¬

tendencioses.

inscriure's

men3rs

respectables i de majors probabilitats d'ar¬

ELs

ajuden a debilitar el mercat amb no¬

Peta la

de

costum, cares per a les accions ferroviàries.
Mines del Rií i

bla que hi
que

o

el fons de la

en

bri de cacic,

un

la setmana s'havien

dir

través dc les as¬

blees que fan somriure a tots aquells que

1927,

Impressid borsàtit de la sehnana
en

somniant amb la

enderrocar la monarquia i les

1931 per a

molí

pronòstic

bloc.

l'abril i el juny de

L'entesa que va fer-se

rior 4

Tant mateix hem encertat «i el nostre

un

l'aplicació dels seus principis.

de

no es

Finances

primer

formen

voldria defensar amb tota puresa la

grup
seva

de convtvèncda

nòmics, servtnt-se de la política com ins¬

>de la intimitat familiar.

republicans, socialistes, radicals,

—

radlcals-socialistes...

ribar

dels

trument, CTipra

:

lanista

la de

republicana, cata¬

esquerra

exclusiva

les converses del carrer,
neas

tipus liberal:

deshumanitzats, aplegats per la defensa

d'endevinar i copsar aquesta inquietud en

del cafè, dels ate¬

Enfront d'aquestes forces hi ha

ella, no sembla tan fàqll avui. Han parlat

l'opinió pública hi ha la preocupació polí¬

d'arribar

missió de convèncer, sinó la de vèncer.

1:5

impotèn¬

seva

cia, bo i repugnantnli el contacte amb al¬
tres

ració de tots ^

té ni ha tingut mai

no

institucions qw vivien en contubemi amb

tàctica; però pressentint la

la suprema aspi¬

mitjans pyer a espigolar

pugui. Ella

afany d'intransigència doctrinal i

judicis ponderats i objectius.
prlinler pla de la consciència de

Pa¬

atropeils i injustícies,

el

seu

"Dios,

de les quais s'han ope-

serenitat d'esperit necessària per a formar
En el

el que

L'esperit és el regne de la llibertat. Cada

L'anacrònic tradicionalisme, els .soldats

,

passió febrosa. Ni el to de les veus ni la
tradueixen la magnífica

les circumstàncies.

rigidesa absoluta més

l'hora del traspàs.

que en

de

lla correcció que

de

hi ha mai una

bient no es troba encara enterbolit d'una

forma, han perdut aquell equilibri i aque¬

No creiem que

de dir que està disposada a

pas

valer-se de tots els

hagi dit fins ara la darrera paraula.

No

Assemblea legislativa constituent. L'am¬

en

claredat, la

Com tot el
a

sentir, amb més o

fet

han

recata

En

