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NUM. 4

Aire,S de Tramuntana

S'es1( confecciotiant un Esta
tut. Que uquest Estutut no rpre
senti per a nosultres la cadena
del presituri. Eis que frinin I 'Es
tutut tiudruu una gran responsa
bilitat davant de les generaciocs
futures. Eis nostres fills iio po
drien compreudre que s'Iiuguessin
trobat catalans que Iiuguessiii ne

gociat amb la dignitat d'un po
He. D'aqui uns quants anys l'Es
tatut seria considerat com un
mercat d'Esclarzs. Eis senyors Es
toves de Catalunya s'haurien ve
nut per uns cjuaiits diners la per
s3nalitat d'una Nació a taut el
metre.

Nosaltres, eis joyos, aquesta ge
neració que ha de substituir a no

trigar gaire eis dirigents d'ara,
no volern deixar passar un fit tau

gros de conseqüÓucies per Catalu

nya sense dir que no ens fern pas
solidaris deis vostres disbarats i

que quan us reempiuç'irem tot lo

que siguat per vosaltres serit des
favorable a Catalunya ho consi
derarem com a nul ja que ho con
siderarem corn el producte d'un

mercadeig vergonyós', rnesquí re
sultat de la por de perdre mercats
i iuteressos, resuitat de fer passar
al davant eis assurnptes pcrso
nais i molt mós liuny a peu i des
calça la nostra dignitat de pobie
independent.

Seria una gran equivocaciÓ,
i la pagariem cara. Per aixõ tot
i ésser en(mies de votar-lo vist
que el dia 28 es va a les eleccions
no ens queda mós que donar un
conseli al poble.




Tots hem vist que a Catalu
nya no ms s'ha canviat de nom.
Que molts deis que pretenen anar
a les Corts d'Espanya a repiesen
tar-hi a Catalunya, sOu aquelis
mateixos politics que ja havien
fracassat en temps de la política
de conxorxes i de conveniêncies,
sOn eis mateixos que varen por
tar aquella dictadura a causa do
la seva gran covardia, sOn riquelis
que quau a Prats de Molió es do-




nava al Alón, una viveut protesta
(Pun poble oIs contra les cade
nes que I'oj)rimien, per culpa no

P soisament d'un borratxo qual
sevol, sino també per culpa d'elis,

per falta de virilitat, sOu elis
dones que dejen que en Macia era
un iluminat seguit d'una banda
de bojos,que elis do:cs no n'eren
d'n MacilL. 1 per a evitar-se re

pres(.tlies de butxuca cotitzaven
de sota mi en la Unión Patriótica.
Són aquelis que ara no poden par
lar sense alabar l'Avi i que
l'abraceu en public per a fer-so
veure. SOn aquelis que influei
xeu Governadors per a ler-se ele

gir diputats; que no varen deixar
distituir ujuntaments de temps de
la dictadura tot iésser inteligibles,
perquèja eli aqueli moment pre
puroven les eleccions d'ara;
aquelis que en uns joes florais a

l'estranger donen un cnt a la Re
pública Espanyola ficant-se a la
butxaca per Un moment la Fede
ral i ia dignitat de representant
del Govern de Catalunya i són
tots aquelis que maniobren de so
ta má prometent ais secretaris
d'ajuntaments tot el que volen
mentre influeixin en les eleccions
en eis seus respectius ajunta
ments; aquelis secretaris que es
van abaixar a totes les vergonyes
davant la dictadura per a no per
dre la plaça, i que ara s'abaixen
davant deis amos del moment per
a tapar comptes no massa nets




que es trobarieri si es feien les re
visions necessaries en la majoria
d 'ajantameu ts.

El 8 de Juny es faran elec
cions. Eis vostres diputats ciuta
dante de Catalunya, cal que va
gin al pariament estranger a de
feri sar la causa de Catalunya, que
vagin a dir que elis allí no hi te
nen res a fer i que si es presenten
alit és per a dir-ho ben alt, per
que el Móu ho sÔ.piga i sobre tot
que no hi vagiu per a defensar
interessos creats d'en Pau o d'eu
Pere; la diguitat no eis quedi a la




dreta o d'esquerra hi trobeu un
home digne, un home que quan
sigui a Madrid sãpiga dir que és
catal i res mós que catak voten
lo. Si veieu que tots sOn politics,
que sOn d'aqueil que vos he asse
nyalat, no votou pas.

No volgueu la responsabilitt
d'haver engreixat corps, que no
mós s'engreixarien amb la earn
mortadela nostra estimada Ca

talunya.
No hi creieu amb aquelis ca

talaus que diuen que toquen de

peus a terra. Nosaltres eis peus
tambO ens hi toquen a terra, pero
el cap el portem molt alt, tau alt
que amb la má quasi abastem un
etel del nostre eel.

JOSEP ESPAle I D'AMELLER

Diputat enoarregats de re.
daotar el noetre Estatut! Evi
teu que per a que aquest plagul
a Madrid, no pugui ésser ao
oeptat per Catalunya.

LI nostre
Pegasso

Devem fer que el rIostre Pegasso
tregui d'un buí la mala liavor en

gendrada peis politiquers vinguts de
fora i arrelats com gram, i d'aquells
que, viscuts aquí, han crescut com
mala Ilavor política ¡ pestilenta.

No en vã, han aprofitat el temps
propici per a mostrar-se tal com
són; ara que eis coneixem ens cai
estar a i'aguàit.

Cai recordar a tothora al poble,
aquesis senyors semifeudais que han
vingut fent deis ciutadants incons
cierits i'arma seva, cuidant abans
que ia miseria espiritual eis deixés
al marge de tota responsabilitat ma
terial, i que la inconsciencia eis pri
ves de que més lard fessin en con
tra d'eils el que es mereixen.

Cal armar el poble, d'aquesta
arma destructora de tot caciquisme,

butxaca. sois aix! podrem fer a temps que les
Catalans! Vos volen fer votar. responsabilitats recaiguessin contra

Si entre eis candidats siguin re eis culpables veritables; cal obrir




eis ulls deIs orbs i destapar les ore-
lies d'aquelis que fins avui ia igno
rancia eis privava de sentir.

Cridem eis pobles I donem a
aqueiis que ho necessitin i'ajut que
eis guil, ensenyar-los a ésser ciuta-
dants d'un pobie iliure.

Menysprear abans tot aitre eis
vils cacics I destruir després el po
der deis quais s'han servit per a ter
tantes marranades, enriquint-se I
criant odis, mentre la miséria anava
invadint a uns i ia ignorància a tots.
Ells sois han sortit embarraganats I
satisfets de tanta maldat.

Cai cridar I actuar sense mira
ments contra tots aquests que a ca
da poble terien feta una actuació im
moral i d'una manera implacable ho
devem fer contra aqueils que, valent
se d'una dictadura, han escalat eis
liocs on el poble no eis volia, que el
poble mai eis hauria escollit com a
representants seus.

Eis que com a alcaldes, jutges,
secretaris o representants d'uns po
ders usurpais al poble s'han desta
cat fent delacions, empresonant o
fent que s'exiiiessin eis ciutadants
que, conscients deis seus deures, es
defensaren, i aqueiis aitres que, va
lent-se d'aquests sicaris, han fet ne

gocis a espatiies deis pobles, a tot;
i contra tots devem dirigir les nos
tres fUries fins a destruir-los.

Cal parlar ciar ai pobie i actuar
de cara tot arrencant caretes i pri
vant el pas a tot arrivista que, enco
bert amb noms pomposos i de mo
da, vuigui fer el mirailet per enga
nyar aitra volta el poble que, mal
proa experimentat ¡ sempre massa
benèvoi, no sap oposar-se a aqueils
que han fet sempre de les seves, va
lent-se dei poder que les intrigues li
havien donat.




JAUME COMPTE

Voleu comprar bo i a bon preu?

Aneu a càn
oxcnj Albreü

di CQi,tb!s

(aner li'too AraoaI, 12 CaiteIló 'Linpr1u












PLANA 2

LLIBERTAT

Des dc fa mes dc dos segles, o

sigui, des de! decret dc Nova Plan
ta en (Jtti eis cataians vuireni pcrdre
fins 1 'óltim hod del que tant esti-
nZ.tvcin, Catalunya lia vingut esfor

çant-se, ail) tot (1 seu ar(lirnent,

per a recuperar lo que tan vilment
n'havia sigut expoliada i que (les

1)rts, CII (lifCFCfltS Capes, cii mo
incuts que seínhiaven propicis i anil)
Ifl(S O nienys prol)aI)ilitats cl exit CII
Ia empresa, cl polue catalL prom [)
tarndnt s'Iia posit en pen per a tor
iar a gaLidil' d'allo' que, J)recisaluent
s tin deis setis principais i raciais

distintius, 1'sser airiarit dc ia vera
(lera ilibei-tat.

De molt abans del I - dabril,
diada de l'aclveniment de la Rept'i
l)iica, que la paraula « Ilil)ertat» lia

igut el ¡lot d'orcire (le cada dia i

aquesta paraula ha vingut fent-se

pas de tal manera, que a hoces
d'ara, (luí més qui menys, esta do
riant iliçons de lliheralit at.

No ¿s que horn pretingui donar
nc cap de lliç del qu deu sser la
ilibertat; solainent volern puntualit
zar una nhi(1ueta, anil) el sol objec
tiu de que, quan discutini amb ia

pretensi6 (le demostrar que som
ho-insairnants de la llil)ertat, no cai

guein freqilentinent (le l'alire costat,
o sigui, a Ia negació dc tota lliber
tat, a la tirania.

En temps de ia dictadura primo
riverista, model excellent (le ia ne

gació de tot estírnul que pogus sim
bolitzar-la tan sois, i famosa tamb

per la seva brutalitat, despótica i

denigrant per tots eis seus actes, fou

(lIlflfl es sentí de (1ch) la falta que
cris feia a nosaitres. catalans, i fins
ais no catalaus, el poder fer lis (le

aquest inot tan eucissador. En sen
tíem vertaderes insics d'nilibera
flient; encara, per, no havia arri
bat l'liora.




A l'cixir el Sol de la Rept'iblica,
despres d'una nit bnllant, platejada
per la litina riallera de la victôria
ims esciatant, aconseguit el foragi
tarnent de l'obstacle tradicional deis
confins (le FEspanva per a no tornar
ms, seniblt que ens desfCiern d'un

pes feixuc que, corn llosa de plom,
ens ofegava, i rnalgrat alguna senyal
arnenaçadora de ternpcsta, descar

regant incliís en algun que altre hoc,
cosa ben lamentable., amb sos po
derosos esclats han fet ressorgir Fes

perauça de dies blaus, clars, serens
i amarats del principi de ilibertat, i
corn paraula magica va cundint
arreu, arreu, aixecant vertaders
clams.

Llibertat criden eis pobles corn
el nostre que, de temps immemo
rial, es sent oprimit i, més que opri
mit, esciavitzat.

1 /




TEAIUUNT&NA

Llibertat! criden les masses.
Llibertat, Llibertat: 1-Teus ad

una paraula ms dolça que la mel,
mot grat a totes les oldes i pie de
sinceres evocaciolis, filtre on deurien
anac a parar les infinites i folles pas
sions deis homes; senyera de com
bat que a tots deuria aixoplugar
nos; esciat feiicíssim, nau de salva
cio on tindrien que esmicolar-se les
ones critzades de les escumoses 1)ai
xCsCs dei mar ombrívol de la vida,
i que tants esperits poc auinats no
i'estirnen o ia rebutgen perquC no
han sabut trobar la seva veritable

signiuicaci6.
Llibertat, germans; sí, estimem

la, volem-la; més no per horn tot
sol; llibertat, sí, per tolerant i res

pectant-nos amb lo que pretingui el
ten semblant; ilibertat, sí, pero' con
trolada pci respecte que et deus a
tu matcix; llil)ertat, si, volem-la,
estimem-la; nus tarni)é dignifiquem
la. ¿Entens per ilibertat l'expansió
sens líiiiits del pensarnent i de la
voluntat? Jarnai sera ni podrui dir-se
arnant de la ilibertat l'indiviclu con

vençut de quC pot obrar inicament

impitisat pci que li dicti la seva pen
sa. El pensament pot i deu mnanifes
tar-se guiat, pero, per aquel1 res

pecte que dCiem abans que horn es
deu a sí mateix, i quan aquest pen
sament vol traduir-se en cosa pal
pable, per propia voluntat, és ne
cessari que aquest acte sigui contro
lat pci dret normalment establert a

l'objecte de no produir dany a ter
cer. Si no es vol fer passar eis nos
tres actes per aquest sedas de malla
dissortadamemit tan flexible, es cau
infectiblement de I'altra banda, i
l'home, en hoc d'ésser lliure, es
eonverteix en un repugnant dCspo
ta, en un odis tira, en un malvat
dictador. El despotisme, la tirania,
el llibertinatge, és una mena de no
menclatura que mai voidria veure

implantada a la nos tra estimada pa
tria i menys encara a ia meya i tan

volguda vila.




Es precís, doncs, catalans i ben

volguts castellonins, que ens capa
citem, cada vegada més, de l'autèn
tic significat de çó que vol dir 1h
bertat, disposant-nos a tothora i
moment a fer-ne Fs que cal i amb
el ensamcnt fixat en que devem

comportar-nos com a lleials con
reuadors d'aquest sentiment. Esteu

segurs que fent-ho així, contribui
rem a desarrelar deis nostres camps
de discussi6 aquesta herba males

truga que s-anomena intolerancia.
fi. REITG

M { I A th Pielal frioId

VIDUA RIERA

Rebudes les darrerts novetats de cami
ses, merceria i generes de punt. Visiteu
la abana d'efectuar les 'vostres compres.




Escolta,




elector

Catalã! El dia 28 d'aquest mes
de Juny es celebraran les dee
ObuS per a elegir eis diputats que
deuen anar a les Corts Coiisti
tuents a defensar Ia Ilibertat de la
teva Patria, el teu propi benestar,
és a dir, desiliurar-te de l'esela

vatge en que, des del 11 de se
tembre de 1714 estás sotmês.

Dones, si és aixi i de tu depèu
el poder obtenir el teu propi be
nestar, desiliurar deis enemies a
la teva mare Catalunya, abans
no votis, al)auS no dipositis la te
va couflança a uns Srs., per més
extremistes i republicans que es

diguin i encara que diguin defen
sar al que tu inés estimis, procu
ra assabentar-te de llur conducta

política i patriótica durant el

temps de la vergonyosa i despóti
ca Dictadura primorriverista. Pro
cura no oblidar que corren per la
nostra Catalunya uns senyots que
abaus feien mofa deis homes que
tot ho sacrificaven per Ella, per
ia República i per una humanitat
mós perfecta i mós digna, i avui
volen aprofitar-se de les seves

campanyes i obres.




T'aconselio un pl per a no

equivocar-te.
No volis a niugú que no pugui

presentar-te la seva folia de ser
veis en pro de Catalunya durant
el temps de la despótica Dictadu
ra del funest Primo i nItres com

parses, o sigui quari el treballar

per ella resultava una mica pe
rulOs.

Qui rio pugui mostrar aquest
títol que avui se'n podria dir de
Noblesa catalana, i gosi dir-se ho
me d'esquerra, home de Ilibertat,

diga-li que és un farsant, un a pro
fitaire, i com a tal no el votis,

t'enganyaria, faria un mal ús del
teu vot, puix el que mós furia,
seria quedar-se a casa presumint
Pacta de Senyor Diputat.

JOSEP FARRERÓ

arrija Barreja
Tot anant per aquest nión, horn sent

continuament planys, que no sempre
horn deu far cas d'elis i pendrer-los corn
a cosa certa, i coses, que motiven ele des
console, que tant ens fereixen les fibres
sen (ilnentals.

L!egim sovint, i es diu potser massa
poe encara, la necesstat que hi ha de fer
una bugada ben fete entre ia gent que
menja de Folla grossa, eixO és, d'aquests
milers d'empleats de l'Estat i d'altres Ilocs
mós o menys oficiais, com eón ajunta
mente, empreces protegides i monopolis
de tota mena ele quina han fet possible
que tota la púrria social trobós ampar i
proteeció; i tamb6 entre aquella que mós
a'han distingit per ésser eis inés acérrima
encubridora deis Alfonsos, Anidos i com-




panyict compartintee nmb elle eis fbu
lesos I)eneflois quo han foL robatit-ho al
poblo.

Són en nombre molt reduIt ola que
han estat sustituits deis ciurees de direc
tora i dinfluienta d'aquests hoes i si al
guna excapció s'lia Let, eis que han ectat
objecte delgun cãstio, l'han rebut taut
'uau que el resultat ha igut que tots eis
altres agafessin agailes hoyos.

Aquella que la sorpresa del canvi cio
régirn va deixar aciaparota i per titia
moments terneren que lo nienys que s'eis
hi faria seria despossoIrlos (&S SOIlS
bona i enlpresonal'-los després por lia
dres, com respiren encara veiunt que fills
avui ni han estat cmpresonats ni exilint,
que ni tan sois s'els ha Ilonçnt (leis floes
que Ocupaven, que no s'eis Iii ha fet re
tornar lo que Still) tota jiistíia s'limuirin
pogut comprobar quo hevioti adquirit
ma Iament.




]s per aixà que tots aqueste es von
donant manyn per a for-se passar por ro
publicarle i fingeixen no poder consentir
que ningú dotigui provo millors d'ésror
fervonts republicans. Por tal de deirios
trar-ho, ola veurou a tota hora formant
prop deis que elle veuen quo són un va
br autentio, lo quo fa quc inentres eis
vertadore rcpubiicans per pudor no fan
ostentació de res iii s'artimeu ais que han
estat posats al iloc merescut por
repre-sentar-noscar I)81 endavant saben bé
que estan a tot moment a les seves or
dres per defensar-los, aquelis arrivistos
fan de les seves.

Ens cal dones, dollar a conàixor quins
eón eis emploate que han estat nomanata
en recompensa de les delacions i favori
tismes familiars o per haver-se cUt o fet
correligionaris durant ia dictadura i for
el sanejament que es deu.

Altre tent ene cal fer cmb aquolis
que burgen per tots costate pai millorar
de càries, font ostentació per a lograr
ho, do que han estat sempre ai costat deis
persoguits, de que han fet donatius pols
presos i fins hi ha qui tó la desapi'cnsió
de for-se passar per auténtie exiiiat.

Ningú ignora tampoc ia fc'ina deni
grant que estant font alguns que ja han
let forat, posantee a hoes que de dret
corresponen a nitres, a que sOn molts c's
que tinguent faeultats Iriones, han es
tat exiliats o empresonats i montre
aquests estan sense trebali, eis altres lie
pant i rernenant ia cus, han sapigut fer
se siinpàtics a squalls que fa quatre dies
havien renegat d'elis i deis ideais que
defensa ven.

Individus d'aqueste n'hi h que ja eón
on alts hoes de la Genera1itat o do l'Ajun
tament i davant del que passa res
trany seria que d'altres artibin a Minis
tres a la primera nova fornada?

Tambo ens cal penar d'equests qua
havent-los-hi conferit un clirrec impor
tent a cépia de parlar de democracia i
liiberaiisme i moralitat política i, pitjor
encara, font campanyes a favor de l'obre
name i contra aquelis que acapataven
tota mana de càrrees i representaciona,
clamant a tota hora contra el procedir
deis cacies i autoritats que valent-se de
ia seva representació feien lo que no te
fien dret a ler, ara eón oils c-Is que bias
men eis obrera porqué tenen pressa per
a solucionar eis seus confIicte, acomu
len eis cérrees fins a triplicar-los; cobren
soils de tots eis hoes que ocupen i labo
ren molt antjdomocràtjenmont vaient-se
precisament deis eàrrecs que en mala
hora s'han, o eis hi han conferit.

Si les coses continuorsin per el camí
de fina ara caidria que eis joves agafesaju







TRAUNTANA

les tiendes do ia 11.-publica por a menar
i ir altros camiu) mó rectes, arreco
nant aquestes ruInes que no poden fer
d'tina manera huiro alio que podríem ler
nosaitres; pAIUC ella han contractat ja
abam amb i'enomi i sobre tot pet-que
montre a noaltres sois ens guia i'ideal a
oils eis guien les ambiciona i el despit.

JACOCA

NOMES umm

Eu la secció Notician del da

rrer número de 'I'EtAMUNTANA, Ile

gim (IUC 'existOiieia-encara!-
a I'estució de Girona (Puna, «han

(lent (I(! I '&3S1UliC b eu u ii a u u tici (le

la I4lihreria Francesa. (lona hoc a
la coiilusiÓ d'uns senyors Cranee
sos que preguntaren si alui es di
vitlia la frontera (le Catalunya i

Espa ny a
Evident mont, la confussiú eu

aqust sentit, només la podien so
Crir uns senyors estraiigers cub

eoneixent gaire la iiostra terra».
Si l'Iniguessin conegudu, la con
fusió hauria estat en tot altre sen
tit i haurien preguntut si a Giro na

encura hi talla el bacalii la mo

narquia.
Perque, en realitat, la di1i'On

cia que exist('ix entre l'antiga i
la nova ensenya deis estanes i
les parades truiivies, no té abso
lutaineut res que veure aiirb Ca
tul uuyn. Es tracta Sim plement
(Pun canvi de color (lintre una
mateixa bandera: L'espunyola.

Naturti I meet, no mis E)FOP0SO1fl
pas negar 1' importuieia d'aquest
curivi de color. 'I'olhom ssp que
mi 'utre el vormeli s'anava des
roloriut i deixaut pas al morat,
hin passat un reguitzell de coses
d 'utu ¡ inporttncia capita lí.ssirna:
Flan desa)aregut per sempre mós
eis Borbons i les Dictadures, i fins
sembla, cosa vertaderameut ex
truordi nñria, que catala flS i (iaS-




tellans, una vogada a la vida,
arribaran a mig cuteudrer's ......

Poro muigrat totes aquestes
coses semi.inverosímils, per da
munt de totes elles, un fet es mau
té evident i innegable: L'existèn
cia de dugues banderes. Una l'es

panyola, quo després d 'haver
canviat un deis seus colors, se

gueil ossr'ut. la bandera espanyo
la. Una ultra, la catalana, que ni
tau sois ha tigut neeessitat de
canviur de color cap de les seves
barres gloriosos per seguir essent
la bandera catalana.

Bandera espanyola, fins ara,
ha voigut dir sempre domiuació,

jou, pemdoua-vides i altres pla
gues per I'istil. Bandera catalana,
vol dir ilibertat coliectiva i 1h
bertat individual.




gui aixts, que han desaparescut
les inés terribles d'aquelies pia
gues que la bandera espunyola
representava, pero encara sentiu

parlar de coricedir Ilibertuts i

d'otorgar drets, l!ibertuts i drets

que etis pertunyon i que, per tant,
no han d'ésser nos concedit.s, ni

otorgats.
Cai dones que eis ciutadaus de

Cutaluuya tinguin ben present
que la bandera amb mcrat que
ara veuen eu molts bnlcon.s-i que
fins i tot alguns han començat ara
a posar-li awb Utifany innocent
d'honorar la República-és, per
ara i taut, la bandera amb ver
mel! quo veien ahans i que tants
mais de cap ens lia donat.

Si es proclama la República
Catalana iliure, és la bandera ca
talana la que lia de voleiar en eis
miostres balcons. Si es va a ia Fe
deració de Repúbliques, és la nos
ti-ii bandera la que ens té (le co
brir Limb ia seva ombra amorosa.
Si ens concedeixen Lmphies lliber
tats, també és ella la que ens té
de regir. 1 si aquestes liibertats
ens sOu negades o escatimades...
aloshores hi haurá moita feina a
ler. Pero en tots eis cassos i en
tots eis moments, ha bandera ca
talana té cl'ésser ia nostra, la
única nostra.




Bandera espanyoha amb ver
mcli, vol dir Monarquia. Bandera

espan3'ola amb morat, vol dir Re

pública.
Bandera catalana, amb les se

ves quatre barres, verrnelies i in
variables, vol dir República i vol
dir, sobre tot, Catalunya.

EMILI GIBERT

Per
que

no ho fan totes?

L'Ajuntament de la nostra Vila
a l'endemà d'haver-se prociamat la

República i haver pres possessió del

regi me de Castelló, va prendre per
unanimitat l'acord de substituir acte

seguit tots els empleats municipais

que liavien servit durant la Dicta

dura. El mateix dia 15 deixaren,
doncs, d'intervenir ¡prestar servei
en el municipi de Castelló, tots

aquelis petits, pero perillosos mante
nidors de la Monarquia i de la Dic
tadura que la nostra Vila havia tin

gut que patir durant aquesEs 7 anys
de despotisme i de vergonya.

Nosaltres, els de TRAMrNTANA yo
lem fer-ho constar per poguer alçar
la veu i dirigir-nos a totes les altres
viles de Catalunya i cridar-los-hi per

Avui sembla, i millor que si- que no ho leu totes?




PLANA 3

REMEMBRAN~A

\Tolem reivindicar el nom d'En Fran
cese Catali, aqueli germi eixihiat, tot
sacrifici i squall soldat que oeupà, de
tots moments, el toc de més penh; squall
oataià de ternpersmnt guerrer, que
posava, com a máxima recompensa a la
sova espiritualitat, el seu propi saerifici.
Aquell català que, agonitzant en el sen
hit do dolor i de inort, pressentint la sova
lliberació material, ens deja la seva
angoixa, la sova recança, el seu amor a
Catalunya. I ens ho deja amb vou apaga
da, tan petite, que el reseo es fonia al fone
mateix de la sova anima.

I ell quo era un bran, ell quo ora un
fort, a darrer extrom, com un adóu, com
un hiegat, per damunt del silenci paorõs
de ia fatalitat, ens feu sentir, vibrar en
cara, la neva idealitat amb batzegades,
que tejen batre el seu pit com I'infant al
ventre de la mare. El patriota, i'home
enamorat de les nostres muntanyes, re
posa en torres hospitaluiries de la dolça
Bõigica, hluny d'aquehis cima tant alta del
nostre Pirineu, quo ell havia triat com a
fita gloriosa de la seva existência, en
lluita épica, per les Ilibertats de la nostra
Puttria......




Enguany, que horn tant ha prodieat
el seu nom, aquesta trista cosa que és
avui, tent planar ia sova ombra evoca o
ra de grane virtuts patriOtiques; per so
bre les grans multituta, de períodos olee
torais, si volen enceses del mateix foe
eagrat que a eli i'abrandava, aquest
record retut corn a un hoinenatge a lIare
conViOciOne , nobles, doam teressa des,
d'home par i conseqüent del seu ideal,
nosaltrea no creiam que sigui, no votem
que tingul aquesta finalitat única. Perquê
si aguditzem aquest record, troharem la
nostra promesa cálida, ungida do dolor
que damunt la sova tomba juramentarem,

En Franceso Català té d'ésser reinte
grat a ha sova Patria, és un deure que
s'imposa,- la itostra condició de germana
que foram on les hores amargues de
l'exihi, no permet acallar per mós temps
aquest ant imperatiu de la nostra cons
ciência, de la vostra consciéncia, oh cab
dill gioriós que sou Francese Macui, que
m'apar veuro'ue encara, livid, contret de
ristre, i amb pois insegur, cobrir el seu
coa amb aquella bandera barrada dele
nostres amors, on hi brilla i'estel solitari.

Anem a cercar-lo, socavem la terra
triturada ja por la sova tragedia, recollim
les saves cendres xopes d'immortalitat; i
en el cimbeil del Pirineu, emb el decor
mascie de la nostra Mare terra, colguem
hi el seu fill. JOSEI' MARLÉS

Del món que pensa itreballa

rreparació deis farrates secs

El sistema mós antic de conservar el
farratge és Ia conservació en estat soc so
ta forma de feno ordinari. Aixé permet,
per l'evacuació complerta d'aigua de
constitució, d'apilotar, sense inconve
nient, grana quantitats de farratges i con
servar-los perfectament d'un any a l'altre.




Si és fácil, en teoria, assecar el farrat
ge, presenta, en la practica, molts incoa
venients, i ja se sap que el valor do's
fenos canria segona els anys i, sobretot,
segone les condicione en que ha estat
entrat.

La pluja és una de les principais cau-




n'és una aUra. Eh millor procediment per
assecar' (si tos possible) fora aeseoar lo a
I'ombra; és de i'única manera que eon
serva totes les soves quahitata.

El farratge, a l'ésser mnullat, perd una
gran quantitat de lea saves propietats nu
tritivos i gustosos, essent Poe estimat pal
bestia r.

Es floreix tàcilment i s'obté un fono
polaós que (ai ho és en excês) és perillés
dintre l'ahimentació.

Entre talhar i entrar eis farratgea pa
saen sempre una colla de dies, durant ele
quaIs horn s'exposa a un canvi rapid de
temps.

És per aixé que, moltes vegadea,
convé apilotar-los abans de la complerta
diesecació.

Si el fono, a l'ésser entrat, esta en
males condiciona, convé que sigui regu
lam'ment salat al 1 por cent aproximada
mont, de manera que es puguin evitar les
fermentaciona peri/loses i absorbir la hu
manitat excessiva que podria encara
contonir.

Uns atenta observadore han expon
mentat que l'antic procediment de con
servació de farratges pot ésser pei'tecoio
net barrejant-hi una quantitat raonable
de sal a l'entrar-los.

L'experiment que, des de fa 8 anys,
està reaiitzant M. de Solages a Mézene
(França) l'hi dómia un resultat extrordi
nan




El sistema emprat per M. de Solagee
consisteix simplement a afegir sal a me
sura que es van entrant eIs forratges mig
sees, o bê seos a tres quartea parts apto
ximadament.

La quantitat de sal que convé barre
jar-hi depén de la quantitat d'aigua de
vegetació que pot encara contenir el tel
ut de ia planta. Convé, peró, en tot cae,
evitar, tant com sia possible, la humitat
exterior que podria éaser perillosa.

El salatge té d'efectuar-se per capee
succesives de 20 a 25 centfmetre d'alça
da tan regularment com sia possible, ja
que depén de la regularitat dai salatge
que i'operació surti be.

La quantitat de sal a elegir-hl és de
I a 2 0/ si la dissecadO és avançada i de
2 a 3 i fine a 4 si ho és menys.

AI cap d'alguns dies el pilot de far
ratge sofreix una fermnentació més o
menys croscuda, sengone la sova grandà
ria, no passamit, pero, gairebé mai de 50.°

Sembla molt dificil d'evitar aquesta
fermentació (no essent, pero, cap perju
dici si la sal ha aigut repartida regular
meat i en quantitat raonable) que dura
una quinzena de dies. Passada aquesta
temporada de fermentació, al retredar-se
la massa de farratgea, es vou que ha con
errat el mateix color que si hagués estat
assecat a l'ombra i no havent perdut ni
una sola tulla. Les aoves qualitate, tan
gustoses com nutritivos, Eón aleshoree
excellonts, essent molt mós estimat pal
hastiar.

No s'ha experimentat ni un sol cas de
que la sal que entra en la farratge hag!
pogut molestar el bestiar i menys encara
la produceió hetera.




ESTEVE LLOVET

,Salo Catalun?a Cine Ideal
Diumenge, a les 4 i mitja de la tarda, es pro
jectara la pellícula de tan renom, anomenada

LI j)imoni ¡ Ia Cam

pois célebres artistes GRETA GARBO i
JHON GILBERT.

En eis intervals, el renomenat sextet deses d'alteració; pero el sol massa oalent aquesta Vila executara un escollit repertoni,
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PLANA 4

Un homenate

merescudíssim

Un deis homes que més mereiK
el culiflcatiu d'ahnegat naciona
lista és En Josep Casals i Freixes.
La seva tasca patriótica i benéfi
ca eu pro deis germans d'ideais

caiguts en tot el teinps de perse
CUCIOUS i de la passada Dictadura
és vertaderameut digne de tot elo

gi i és per aixô que lou un verita
ble encert l'organitzaciÓ de l'itpat
d'homenatge i cornpaiiyouia que
eu obsequi seu Litigué hoc dissab
te passut a la nit al restuuraut

«Catalunya' de Barcelona.

Prop d'un centeiiar de perso-
nes, entre elles (hiverSeS dames
collaboradores de I'homenatjaten
ia seva patriótica actuació, es reu
niren per a testimoniar-li el seu
afecte i agraIment, i acabat l'ãpat
en una mena de miting improvi
sat i després que el Dr. Perramon
en norn de tots saiudt i ofrenã
Pacto a l'homenatjat, feren ús de
la paraula diversos oradors, entre
eis quais cal senyalar especial
meat per les seves vibrants pero
racious eis ciutadauts Balta, Bor
das do ia Cuesta, Batista Roca,
Juliaclis, Sarsanedes, Carreres,

Sunyot, Saletai Lloreriç, Otero,

Compte, Pia, Boixeda, Maseres,
Vallverdú i l'hornenatjat. Es r-
beren nombroses adhesions de di
versos udrets de Catalunya.

L'úpat fou servit com és cos
turn en tun acreditat esta bliment.

El raineli que ornava ia taula
eu ésser cedil a la senyora Casais
va ésser ofert per ella a la bona
memória d 'En Santiago Rossinyol

De
ROSES

Pirran d'una publicació
Si el nostre poble no hagués donat

pcovos palese en les passados eleociona,
do ea majoria d'edat, i de que ja no és
ten fácil embaucar-lo amb promeses fa
lagueree i amb abillaments no fete a mida,
si no recordéssim, arab quina traça va
castigar a aquesta ea gosadia, en efe
nyarfm avui a donar el cnt d'alerta a fi
i efecto de que no ens trobesein despre
vingute.




Al for aquesta comentarlo vuli refe
rir-me a una fulla que, adregada al pobla
de Catalunya i amb el títol d9 'La Lliga
Regionalista devant les eleccions' ha vin
gut a cauro a les inane nostree i ben cert
que si tu, benvolgut lector, has tingut
prou paciência per acabar son contingut,
coincidirem del tot en les nostres apre
olacione.

Començ, analitzant l'estat actual en
que e'ha trobat la nostra República al
moment d'ésser implantada, i vol deixar
sentat que ella, la Lliga, no ha de pene
dir-se de res en lo que a tradició i histo
ria representa la sova actuació.

Entra de cop al veritable motlu de la




TRAMUNTANA

fulla que ós el de les elecciona imminents.
Maiiifesta gran deig de quo aquestes sien
ben legais posant de reileu la lamentable
escombrada (textual) de que hn sigu
victimes alguna Ajuntaments legalmeni
designate el dia 12 d'abril per la volun
tat del pobie. Ningú més sutoritzat que el
que aixO comenta per demostrar-'os-hi
amb proves la legalitat d'aquesta desig
nació par lo quo respecte a alguns
d'aquesta Ajuntaments.

Al far merits per demostrar lo molt
que poden laborar en el Estatal cio Cata
lunya que ha de presentRr-se a les noves
Corte, esnienten que ja fa tranta rnys la
Lliga treballa per la causa de Catalunya
i nosaltres podem recordar-los-hi les
ocasione que dut'ait aquesta trenta anys
s'els hi habien presentat per obtenir lo
que tanta manca ens fa, i més quan per
lee cincunstàncies d'afebliment del rOgiin
ja caduc i podnit que ens tiranitzeva ho
felon imminent. Allavore s'erigien eis seus
toatos en puntal d'aquelia podridura I
precisament per sixO retardarem alguns
anys la força que avui ja posseIm i que
ella encai' no poden pair.




Parlen en fi, dela fonamenta d'ordre
social, tradioi& família, Hei I propietat
privada, i sobretot en aqueita última en
aenyen l'orell*, diguent que per damunt
de tot eia sempre respectada. Sons voler
tornem a pensar en lo esgarrifós de
l'Anarquieta de Torrasse...

Es perla tambo de l'economia del pale
i qitan ja emb!a acomiadar-se sense po
sar de relleti eis algun dia molt flamen la
ministres del miserable successor de Felip
Y, sembla proposer-los per un homenat
ge, ponderant &s sotia merits en lo que
respecto a política monetaria.

Acaba smb una crida a tothom dient
així: clieus eel el noatro ponsament, el
nostre pr)grama. L'exposem lleial ment,
amb la olaretat ¡ franquees d'una con
vioció arrelada. Amb oil ens presentem a
demanar ele sufragis al poble.

Per sort no hi ha necessitat de reco
manar-los. El veritable poble és el que
tornara a donar-los-hi el seu merescut,
puig ja sap discernir entre aquella que
han pactat amb tirane impúdica, contri
buInt a la beta i escarni dele principie
que elle dejen representar i eis que per
l'assoliment d'aqueste principie han so
fert persecucions, a'han vat exilata i con
fiscate ele seus bens i tota mena de tor
tures.

El resultat de tot aix es comena "
vesilumbrar en l'horitzô, apareix un nou
sol radiant que ha d'ésser en dia bou pro
per el de la nostra llibertat i redempció
ben complerta.




MONJOI

De MGULLMNM

Al bonio i alegre poble d'Aguilana va
celebrar-se amb veritable esplendor i en
tusiasme una d'aquelies festee que eis que
tenon la sort d'assistir-hi recorden ainb
gust durant ilarg tempa.

Acordat per I'Ajuntament Republic'a,
donar el nom de Plaga de la República
a la Piaça del poble i a dos carrera eis
noma de Francesa Macia i de Galen ¡
Garcia Hernàndez, es reuniren totes les
autoritate i acompanyades de tot el po
ble es dirigiren ais hoes on devien cele
brar-se les tres ceremonies reepectives.
A l'arribar la comitiva a la Plaga i des
prós d'haver sigut ilegida per el secretan
de I'Ajuntament Facto en que constava




dit acord, el senyor Alcalde dona la pa
raula a l'Alculde de Casteltó SL'. Bordas
de la Cuesta que ospreasament convidat
per a far-ho estava encarregat de pro
nunciar el discure. L'entusiasme que pro
voca a la multitut el pariament del se
nyor Bordas fon ilnponent. Més una ve
gada les seves paraules fóren ofegades
pela aplaudimonts i per eis visques a ia
República i a Catalunya.

Interrompuda ia festa per la pluja I
maigrat que tot el poble aguentava a pau
term, los autoritats deoidiren continuar
la trasiladant-se al Saló Toatre del Cen-
tro La Concórdia. Arribata allí el form
patriota Sr. Bordas de ia Cueste Leu no
vament ús de ia paraula I explicà elo
qüentment el simbolismo i el significat
d'aqueli canvi de nome i a la vegada teu
una interaesantíseima relació histórica de
les gestes del Gran i admirat Naoib. amb
qui digué havia conipartit I'exili i les
tasques de preparar lo que avui comen
cem a conseguir per a Catalunya i per la
República. A l'acabar ele seus bells par
laments i entre mig de grans aplaudi
meats el Sr. Bordas va ósEor felicitat vi
vament por totes les autoritata d'Aguila
na, les quais pot ben dir-se qua han de
agraIr li el btillant resultat que obtingué
tan simpática festa que fou, i no vol-
dríem engnyar-noa, el preludi de la ger
manor i de l'entusiasme que per la nos
Ira causa tent es de dositjai' que el poble
d'Agullana mantingui d'una manera de
finitiva.




El Corresponsal.




la primera vila de Catalunya que tindih
escrite en catalli ele nonis de tots eIs seus
carrers i pieces.

Felicitem ais nostres bons arnica de
h'Ajuntament.




Aquesta setmana ha quedat etabierta
la palanca que faltava des de tot el temps
de la Dictadura, per a poguer atravessar
el riu Muge en el punt dit Pus de Sant
Pere, lo que fariu que tots eis treballadora
i viananta que fins ara es veien obligate a
for la grossa volta quo significa Vanar
a passar per el Pont Nou, puguin anar a
les soves ocupacione mós càmodement i,
sobre tot, smb un guany de temps consi
derable.

Per a que hi meditin una mica aquella
homes que, per la raó que sigui, encara
avui no han romput declaradamont smb
eis homes de la Monarquia i smb eis que
a Catalunya eis sostingueren i defensaron
fins el dia 14 d'abril, volem recordar-los
Iii el trtgio estaI de comptes que fon pu
blicat, fa poe, per el diari La Tierra rete
rent a lo que costiL la gosta d'Anual:

Morts, 11500. - Fonts, 875. - Preso
nora, 1500. Reconquesta: Morta, 1800.
Farta, 6500. Total de baixes, 22,175.

4*4
Enguany a Castelló la sega alia por

tat a termo feiiçmen sense que ia tra
mirntana fee de les soves, coin desgracia
dament sol for cada any.

Diumengo passat, en viatje d'estudi
estigueren a Casteiló, ele obrers i depeti
dents alumnos de les escolas d'Arte i Ofi-

Un aRre accident d'auth en el ja triste- cis del Ateneu Social Democràtic de Giro
ment célebre "baden" de la carre- na, acompanyats de Ilurs professors.
tera de Fiueres a Castelló:




A Aranjuez va mont-hi, diumenge
passet, el gran artista de la pintura i
aplaudidíssim i colebrat escriptor en San
tiago Rossinyúl.

Catalunya ha pardut en ell un deis
seus fills quo I'honoraven. L'Art queda
mancat d'na deis seus miliore represen
tante.

Adrocem a la saya família el nostre
sincer condoi.

Diumenge al matí, un auto particular
que venia de França i es dirigia a Roses, a
I'arribar en el punt indicat I degut a la ma
la construcció del cbaden esmentat, va
fer un salt tan sobtat que eis seus ocu
pants, donant de cap contra el sostre de
lauto, sofriren fendes que eis obliga a en
trar a Castelló per ásser carats a la farmà
cia del Sr. Moner.

Fa poc temps que en aqueli mateix hoc
i per la mateixa causa, va produir-se un
gren accident, en el qual quedaren ferits
de gravetat tres passatgers d'un altre auto.

No podria el Sr. lnginyer encarregat de
¡'irispecció d'aquesta carretera, fer lo ne
cessari per a que desapareixés aquell
cbaden destinat solament a produir des~
gràcies?

Ho esperem confiadament, tota vegada
que la sola raó que podia motivar ia seva
existência era evitar que aqueli punt de
carretera fos trencat cada vegada que es
produla una ¡nundació del riu Muga.

Com deu saber molt bé el Sr. Inginyer
a qui dirigim aquest prec, des de fa dos
mesos el terraplè de defensa del riu Muga
que en aquell punt estava obert, ha estat
tancat, amb lo qual aquehi peril! ha desa
parescut.




mercat de Castelló

GRANS.-Blat, de 28 a 30 ptes. quar
tera. - Moresc, de 25 ¡ mitja a 26 i mitja
ptes. quarters. Civada, de 13 a 14 pease
tos quartera. - Urdi, de 15 a 17 peasetes
quartera.

FORRATGES.-AIfals, de 3 a 4 pes
setes quinta. - Herbs granada, de 3'25 a
4 ptes. quinta. -Palia, de 1'50 a 2 posse
tea quinta.

AVIRAM.-Galiines, de 16 a 20 pos
setes parei!. - Pollastres, de 15 a 20 pos
sotes parou. -ConiliB, de 8 a 16 ptas. pa
reli. - Oques, de 10 a 12 ptes. una.
Anece, de 11 a 12 ptos. pareil. -Oua de
2'40 a 2'50 ptes. dotzena.

NOTICIARI

Sabem que la eomissió espeeial que
nOmen I'Ajiintament de ia nostra vila
per a formular el dictamen relatiti a can-
viar eis nome d'alguns dela nostres car
rera i per a ter la rotulaci6 deis mateixos
en la nostra liengua vernacle, té ja ulti
mat el seu dicthmen i que, en una de les
properes sessions que celebri l'Ajunta
mont, es prendrà Yacord que fará que
Castelló d'Empúries sigui probablement




Es ven una ACA gran, pura
raga, 5 any, enganzada o
sola.

Informes en aquesta Administració.

Café del Comerç

d'en Josep Farrero Viader

Castelló d'Empúries

lmpremta dB . CASEI.l.AS, - (elvantes, 14, Figueras
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