
REDACCIÓ ADMINIsTRAdO:
«> CENTRE CATAI-A
de Castelló d'Empúries

PReUS DE SuBscRIr'cIÕ:
Castelló, 1'75 ptes. trimestre

Fora, 2'OO ' id.

Número molt, 15 cèntimu

Setmanari del "Centre Catalã" de Gastelló d'Empúries

Defensor de les idealitats d'Estat Cata/à

ANY!




CASTELLÓ D'EMPÚRIES, 4 DE JULIOL DE 1931




NÚM. 6

CLARORS

La relia ha rernogut ia terra
erina i eis sembradors han
Ilençal la Ilevor redemptora.

" Lentament es va fent el

U




Fermesa i esperança, que tota
cosa és dificil al comeriçar-la.

U Anem avançant en la via santa,
inexorablement victoriosa.

U El nostre fervor aixecarà ona
des. Heu capit la immensa va
lor revolucionaria que teniu
cada ú de vosaltres,patriotes?

" Doncs que cada ú faci co que
li pertany.

U Ara la responsabilitat de la sort
de la Pàtria és de cada ú de
nosaltres.

U Cada ú a la seva lema; cada ú,
ferm al seu Iloc.

U No cal impacientar-se; prou va
garà exercir la màxima ener
gia.

I Hem obtingut ja una victoria.
Hem let definitiva una aflr
maciO.

" Amunt eis cors, patriotes de la
eterna Catalunya.

E5 propi de la personalitat del geni la
valor de resistir contra una força doble
ment més forta, la valor de sacrificar la
vida per quelcoin invisible i de creure que
aquest sacriflci pot portar alguna utilitat,
la valor de girar respatila a co segur, i de
liencar-se a mil atraccions desconegudes.

Un poble que no té aquesta valor, es
converteix en un poble miserable; esta des
tinat a morir, perqué solament subsisfeixen
les nacions que volen susbsistir.

HARALD NIEI.sEN

Som alia on crem




Qnan Francesc Macià era un

simple perseguit exiliat, eis separa
tistes, oficialment, eren només

aquelis qualits centenars dhoines

que el seguiren en ia gesta de Prats
de Mo116 i algun que altre Compte
o Badia. Pera, sigui com vulgui,
allavors es reconeixia que n'hi ha
via alguns.

Avui que tot el poble de Catalii

nya segueix a Maci, no hi lia sepa
ratistes; almenys aixís ho afirmen

personalitats de dintre i fora de ca-




su; ni tan sois, segons sembla, i transigencia (que no admetem)

aquelis centenars d'abans.
É5 que Macià ha cicixat d'ésser

Macià? No ho cregucu. Macia, no-
ble clue ha estat sempre, ha fet ho
nor al qualiíicatiu d'apôstoi que en
tantes ocasions li lia estat donat,

perdonant, comho feren sempre eis

apistols de Crist, com ho léu sem

1)1C el mateix Grist, les injuries re
budes (leis seus enemics, i ha posat
tota la seva bona voluntat al servei
del benestar de tots eis pobles
ibèrics.




* *1
Eis separatistes catalans dEs

tat Català» que subsistim, maigrat
tot cl que es digui, axnb eis matei
:xos principis integres d'abans, no

podem fer-nos ress6, ni acceptar
acjuesta fraseologia emprada pci fia
niant I)altit dEsquerra, avui fort per
obra i gricia d'aqucil aimbol que
propugnava l'independència total de

Catalunya corn una necessitat digni
ficadora dc ia nostra terra, que no
és lo matcix que dir que els separa
tistes ens en sentíem pci mer fet de
existir a Espanya una Monarquia
oiigàrquica, imfecte i crudel, que
trepitjava eis anheis i la voluntat del

pobie espauyol, d'aquesta Espanya
artificiosa i insubstancial que té corn
a Credo, en Repiíblica o sense Re~

pública, absorvir, dominar i ésser
insensible a les causes justes.




La nostra convivencia ami) Es

panva, diguem-lio ciar, té d'ésser a
base d'una confederacid de pobles
ibrics. I que si l'harmonia i la cor
dialitat tenen d'inspirar eis nostres
actes, no resuhi falsa la conseqin
cia de la concepció Iliberal i huma
na que tenim del mot germanor.

Cermanor vol dir, al nostre en
tendre, amor i ilibertat. I aquesta
ilibertat que la volem íntegra per ia
nostra terra, perdonin eis federalis
tes de darrera fornada, no la velem
amb ia Repib1ica Federal.

Una de les inoltes coses que
venen a testimoniar i donar valor a
la nostra aflrmaci6 tan concreta, és

que mentres el nostre cabdili,i amb
ell eis altres homes escuilits plebis
citiriarnent pci poble catalii, usen
el lèxic lionrat i noble de germanor




i'Espanya sencera, per boca d'ai

guns deis seus homes representatius
ens tracta despectivanieiit i amena

ça imposar-nos amb la seva força
nutnèrica el conceple que cus tencu
de la l!ibcrtat.

Quedem, dones, en que el sepa-
ratisme no lia deixat d'existir. Eis

separatistes catalans d'Estat Cata
la» som allà matcix on èrcm.

Ara bé: Quan Mauià s'haurui do
nat compte d'aixô, quan eis fets ii
hauran demostrat una vegada inés

que Catalunya no pot pactar noble
ment amb Espanya sense exposar
la seva personalitat, A,Iaci.'t tornara
a ésser, o millor dit, continuara
essent el Macill de sempre; l'intran

sigent, el que nosaitres varem se
cundar a Prats (le Moll e] separa
tista.

I allavors, tot aqucil pol)le que
devant del Palau de la Generalitat

l'aplaudia l'eiideni dc la proclama-
ció de la RepiThlica Catalana, quaii
Macia l'invitava a lluitar fins a la
mort, si calia, per la ilibertat de

Catalunya, tot aqueli pobie que
avui no t boca mes que per loar i
dcfensar FAvi, que será?




El nostre sornni ni àxim és que
continuii al seu costat dcfensant-lo
i defensant anil) ell a Catalunya
lliuie.

L'inic que podem afirmar, és

que a nosalires, ais separatistes ca
talans d'Estat Catalit», ens trobarii
en el matcix plan en clue varem

quedar quan sembià que ens deixa
va... no! Quan ens cl varen prendre.

JOSEL' MÀRL1S
i Exit.i GIBERT

Les dones han de comprendre que en
la vida social deis pobies hi tenen deures,
el compliment deis quais no pot excusar.

Quan eis pobles estroben commoguts
per ideais grans i generosos, és quan ia
dona lia de vessar-hi les seves frucluoses
activifats. No lia d'oblidar mai, la dona,
que ella és deu de vida i d'amor i que per
aixà el seu esperit és element indispensa
ble de ia vida de ia Nació. Ella que és to
ta amor, que estima de nina, de doncella i
que estima més encara i se sacrifica quan
és mare, no pot restar indiferent eafront
deis aconteixements sociais que van direc
tainent a modificar la vida deis po bies.

DR. MARTÍ i JULIA




Catalunya, per segona vegada
ha pariat, i amb veu més forta i més
clara encara que el dotze d'abril ha
indical ais SeUS homes clegits el que
vol obtenir i el que d'elis espera.

eis Rvantquardistes

de les idees

EI pdnsawent l1uI1L, aquesta força mis
tcriosa que, enclosa dius les cèllules (lei
cerveli, lia ci'eat les ms belles coses i les
itids glans coriccpcions d'cnçi que el ni6n
es iiioii, en tots eis segles i en totes les
edais lia piipiiat sempre per a modificar
l'ordre estattiIt (le les coses, en b de les
niultituds que formen la Ilitinanilat des
heretadu.

Com en el cas hhlic del Cènesi, l'lio
n-ic, prcscntint sempre que el medi en cjti
OJOrna, o sigui la Societ,t on s'hi enfilen

eis podeis scctaris (lIie .lrimcixcfl el n6n,
no es p'° peifecte, a eriib1ança dc l'Om
nipotent que, descontent de la seva gran
obra, voign destruir-la en un moment, en
nioments dc ljellíssi ma foil ia concelicix
tani b el rnagllc projecte de la rcdcrnpció
dc la I iuniatiitat per liiitjL de la construc
eió d'una nova Societat ns iiuiuana i nus
perfecta.

Aquesis homes superiors, vivint una
vida dolorosa perqI1; senten nis que flui-
gtí les iiiIiui-ancs injustcics i la fain i set
dc j ustícia que eis amara l'tnima, són eis
que al)OUS eis dejen licrctgcs I avui bojos i
savis per(1uè anìb el cur ai)rafldal, pci vi
víssim foe (IC liIflOF al ptoIsino, porten a
cap, en iuiornents dc lebre creadora, les
grans gestes d'allibcració.

S6n eis heralds de les idees que auth el
cor encès lid agrat foe dc la rebeldia, es
rcvolteii ijriosanicnt contra tot jou i contra
tota hei injusta.

Encara que facin com el savi glee (IC la
ilegendu que, tot caminant de cara al ccl
per veurc eis deus de I'Olimp, va catire en
un pon. Així ajucsts homes que estiulea
la Fiurnanitat son eis avantguardistes de
les idees: sOn eis que, cavalcant en el car
ro del Progrs, parlen d'una manera elo
quent i magnuica de c,-,o que vcuen inés
enllà de la trista realitat que envolta les
muitituds inconscients de la Iluinanitat
tota.

S6n eis iierois de l'ldcal que, amb l'iini
ma transfigurada. tant prediquen al desert
corn ais peixos, les idees que bullen en cl
seu cerveli, tot fent eis impossibles per fer
vibrar l'uinima adormida de les multituds.

Són eis eterns lluitadors pegant al vent
que, encar que es ve-in abandonats i sen
tin ferir les seves oIdes amb les rialies de
befa i d'escarni de les multituds que pre
tenen redimir, no desrijaien mai, ni de
vant de res, i donen la seva sang i la seva
vida en profit deis ideals que prediquen
perquè saben que sera a força i el turment
que farui germinar la llavor, escampada
prèdigament per, les seves paraules i doc-
t3rines.




Suvuon Mtjó
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PLANA 2

Cal estiír les brides

Sempre hem dc scutr-nos Ni-
tal ;i us pr-ro t.t e l prese i t iio flieLi t
I iiÓ:; que- mui cal pe usa r e u Cu -

ta1 u(1'LL ; 1 " hora tie l(s expansions
HUlE) eIH tLlLftS geriittu: it' Et;ri1t

ja viudrit, i vjttdi;t aviit l-,1 4
vúlen

Nosaltres t(HhiUh till r
soldre que a niigú n.s que- a

(;uttLluI1yu afecta i que per tuii t é
lit uo3tra voltiutul. la title dt
resoldr'1. \quPsta voluntut uostra
la vol uutAt d t.utu I u uy u , pot
ésser que UVUI j e,turm (0UsU
¡flU(IIL S eIS llo1ne4 repi ciit ti US
ttC"LIIltlS ho liuguesiii estut eii 110111
d'!;s'I'AT (A'I'AL. Seguraueut
que el veIlt!rttt.1e 1;rtsiItiat (It' a
Gciiralitat de Cutaluuya ciiiartt
fóra u vui el president de I u 1ti!Ú
blica Catalaua wrqw uquells
hOIICS haur "1ii (1tft'usa t la. llostiR
1t[)C1btiCIL duç?ara qu( })(J nix() flU

liagucs estut possible seguir ktiiib
tu u tu couc(')rd LU. aiii b Es l 11 1 eu iii

segucixen cstuut-tii eis politics
d'ara.

Eis politics que avui estun a
redors dot President Sr. Macut cai

que vagin amb coinpte ¡ que pen
sin eu la grau respousuhilitat que
tenet) i en la que s'els j prepuru
per les dt'rivaeious que pugulu
produir-se de resultes ile l'upiobu
ciO de l'ESi'AT[ti' de Ciitulunya
a les CORTS ESP.NYOLES.

14'ES'I'ATUT SC111I)rI' que sigui
fet de cara a Catalunya erit uc

ceptut per eis esjunyüis. Que
pensiti dones uquests hoincs qii
alIt a Madrid deuran dcíciisar- lo,
ia grai' responsabilitat que pesa
damunt seu ¡mix que si el cas es

preseuta, Imuran de saber (ternos
trar el seu revoiufliouurisnle i

posar-lo ai servei de les Ilibertats
de Catalunya, tal corn eis hi per
toca for-ho tunt per couvieciú de

que deu sser aixi, corn per corn
prornis i per doeôrum puix hem
de suposar que no per altra cosa
s'iiau posat sota el cabdillatge
d'Eu Fraucesc Macia




Pensin que si venia, nO ja una
negució a aprobar lo, sino una
sencilla discueiõ per a regateijar
l'edciteia del nostre Estutut (car
aixô sois ja seria ferir nos en la
nostra diguitat de patriotes aqests
homes reproseutatius d'avui mer
ces al norn gloriós d'1-'.n Macia en
bona part, han de posar se tot
seguit devant del pobie cata iii i en
front si calgu del Govern de
Madrid, altrarnent, fõren traidors
a Catalunya i a tots eis que tenim
per cabdili Eu Francese Macia per
que en ell s'euearua ia Ilibertat
total i plena de Catalunya, duna
Catalunya aitament iliberal i pro
fundament democatica I social.

S. SCNVOL




TRAMtTNTANA

De la
passada

lluíta electoral

)eLIdaIncnt ill foriiiat s

¡ alit U1i1 zits J' l(F-I1O alii-

111 ( ¡II (] It t' (1 LI 1L111 I tot

¿[(l I I('st ¡)('rio(Ie (I(' canlj)a
fixa 'I('(tOt[I It's aLIt()rilats

()IIIj)('l enis (k' (..as1('IIu

(lIIII!)I'L1i( tio han Ilegal
ni posat obstacles 4.1 11111(Yti

pvr a celebrar a la iiustra

\ ila tola I11('Ila (I LCt('S (It'

J )t(




stais. luflC5. coin al

11-11 11,1Ita I In-tit iflt:('rI's (le 1(r

('(')rrcr (jile a alguns eleC)
S (le III 'jLIrrFa 1e1)t1-

l)Ii(tIIt (It' (ti ¿ilti I'.,'L (l(_' li

(1hhhhla II saIlr('s taitibe ens

lionoreni (IC lorina r-iie

J)art, seis negues e1 penis

jer a celebrar (LU L[CtC

I)lie a (astcIl.

A totes les cut itats. afilies i

CO1flJ)flVS «ideais que sliau jute

ressat per la salut (lei nostre volgut
COM1 IflV i rol lahorador, el corat

js i fri-rn patriota En Jau inc Comp
te. teriiin Ia atisfacci (Ic (lu-los

que les fendes de punval (IC po
dali que reh en el tcatnc dOlot
estali vii excelent camí de curacio i

permetent al nOsE re arnie dedicar
st' a les seves habituais ocupacions.




Esperem (111C la nostra satisfac
ci6 per poder doiiar tan bona nova,
sera compartida peis que la Ile-

ge ix iii.

Duratit aqtiests (lies de Iluita
electoral que han acabat amb la
bnillantissima victJria de les candi
datiires cl-, I'Esqucrra Republicana
de Catalunya, tots eis Centres dc

Dependents (le Comerç i dlnddstria
i tots eis Sindicats de Dependents
dc Catalunya, entre altres eis (IC
Sabadell, Terrassa, Manresa. Mata
r6, Vilafranca del Panadts, etc. re
beren una lletra firmada pci Presi
dent deis esmentats sindicats senyor
J. Sicart el text dei qual ens corn

plaveni en copiar eu el nostre set
manan per tractar-se de la persona
del nostre volgut Alcalde i diputat
electe per la circunscripció de Bar
celona, En Bordas de ia Cuesta.




Barcelona, 23 jung 1931.

Sindical de Dependents de Sabadell.

Distingil amic i company: En
les properes eleccions, a la candida
tura d'Esquerra Republicana de Ca

talunya es presenta un deis homes

que anys enrera havia treballat més

per la dependencia. Vuil referir-me
al company Josep Bordas de la
Cuesta.

Des de la presidencia del Cen
tre Autonomista de Dependents de
Barcelona valer una tasca exemplar.

Allunyat des de fa alguns anys
de les directives de la nostra orga
nilzació, per l'exili imposat per les
nefastes dictadures, no per aixà ii
han descuidai eis nostres problemes;
car coneix coin nosaltres, militants
actuais, les nostres lluites i reivindi
cacionS.

Tinc la seguretat que, si la pro
víncia l'elegeix, tindrem, eis depen
dents, el nos/re diputat i, no tinc
tarnpoc cap duble, que ha d'ésser el

portaveu i defensor deis nos/res pro
blernes.




Jo, com a home de partit, si us

hagués de reco manar una candida
tura, ho faria per la totalital de la

presentada per l'Esquerra i Unió So
cialista de Catalunya; pero si ha
d'ésser una extorsió, voteu el nos/re
company Josep Bordas, ex-president
del Centre i identi/cat en absolut
amb eis nos/res dalers i
reivindica-donsi propugnador deis nos/res
the/s com a ciutadans i com a de

pendents.
Es ia primera vegada que faig

una recomenació política als homes
de la nos/ra organització, i penso
que seré ates per tractar-se dun de
pendent.

Amic i company, votcu al com
pany Bordas i feu que eis nostres

companys el votin per bé de la nos
tra organttzació.

Gràcies per endavant i maneu
ai vos/re company




I. Ricart Sala

Anil) niotiu dIuiver estat in
cRs en ia candidatura dEsquerra
Republicana (le Catalunya per la

circumscripcid de Barcelona, el se
nvon Bordas de la Cuesta, slaii
crenat, entre ell i el Sr. Puig Puja
des de Figucres, les segicnts lleti-es:

El Diputat a I
Gen,aralitat de CataIuria
pel Districte de Fgueres

Sr. J. Bordas de la Cuesta

Castelló

Sr. meu i amic: Uns mots sin
cers i cordials per a felicitar-lo de la
inclusió del seu nom a la candidatu
ra de les Esquerres Catalanes per
Barcelona, desitjant que el seu triomf




consagri la suprernàcia de la nos/ra
agrupació política.

Li estreny la tiza fervososarneni
el seu afIm. servidor i anzic.

Puig Pujades

Figueres, 19- VI-31

Alcalde de
Castelió d'Empiiries

Sr. En Puig Pujades

Figueres

Molt Sr. meu i amic: Arribat
de Vich trobo a casa la seva amable
felicitació per haver es/at inclàs el
inca noin a la candidatura de les
Esquerres Catalanes per Barcelona.

Agraeixo en el que vai ia seva
aten ció i tumbé el seu desig de que
el meu triomf consagri la supremàcia
de la nos/ra agrupació política.

Afectuosarnent li es/reny la má
el seu amic i servidor.

J. Bordas de ia Cuesta

Castelló d'Emnpúries, 30 jung 1931

Gout a prova (le la irressistible
corrent delltlsiasrne ({Lie, les can
clidattircs (l'ES(jtlerra lteptIl)licana
havien desperiat arreu de Catalu
nya, i sobre tot l'adniiracid i l'ainor

que sent el riostre polle per el seu

giorids snil)o1 vivent En Fraticçsc
lacià, voleni publicar, rcspect:ant i

tot la seva ortografia, titia ¡letra es
crita per una noia Wins '14 any's,
filia d'una masia del terme (le Gurh
( flhtlfliC (le pi-op de Vich), i que
va portar-ia a les oficines eicctorals
de 1'Esquerra Republicana dc Vich,

)regauL se li indiqués a quilla ini

premt1 podría fee-Ia imprimir, pa
gant eis gastos ella i tunes seves
amigues, a li (le Ler propaganda
electoral en el seu polue el dia de
les cleccioris.

« Voteu eis esquerres.

Catalans, a arrivat el momen
desitjat de provamos... Catalana que
se ofegava per la opresio d uns trai
dors, a de mostrarse agraida Vers el
Venerable Vellet que Va saver lii
ver/amos. Pobre Avi. que fugin en
terres es/ranas perseguit corn a mal
factor Vuscava ospitalitat que espa
ña li negava, y ara que tan a sofert,
no ems mostrarem pas sorts, sen/in
la seva Vea de gran Patriarca, Es
poses, Mares, influiu en eis cors de
vos/res Marts ¡fills, ¡culos compen
¿re el gran deute que tenim penden
ay el venarable Macia, i que per de
mos/rarli el nos/re agraimen, per ve
de catalunya i de tots el catalans,
demaneulos de tot cor com jo os ¿e
mano que el dia ele las aleccions yo
tin per les esquerres de Catatalunya
Regublicana.




Rosa Fajula.»



El notre volgut alcalde En
Bordas de la Cuesta que, com és
sftbut, anavu a la lluita electoral
de diumenge passat formant part
de la candidatura d'Esquerru Re

publicana "o la prviueia de Bar
celona i que juntaineut amb eis
seus compunys de enudidutura ha
resultat clegit per uua majoria de
vots abrumadora, després d'uns
dies de lluita electoral passats a
les comarques vigataucs, que eren
les que li liuvien sigue designades
va retornar dilluns en el darrer

exprés a aquesta vila.

Sabtida la seva arribada, ben

poque.s liores foren prous perqué
la poblució eu massa es trusiladés
u la carretera per saludar-lo i

vitorQjur-lo.
A l'eutrada de la Vila es vejé

obiigat a baixar de l'auto que el
con(iuia per a saludar a les auto-
ritats municipais i judiciais que,
corporativtment, havien anut a
rebre'I. Després de rebrer les feli
citacious de totes elles i d'estrè

uycr un seus ti de maus que se li

aliargaveu, a peu i aCOmpaU3'at
de les autorituts i do tot el poble
que no nesuv d'aplaudir i vito

rejar al diputat electe per a Cata-




viiinut




ag-

lunya, a l'Avi Mucii, a les esque.
rres republicanes i a la Ilibertat
de Cataiuuyu, es dirigi a casa
seva onl'esperava la seva familia.

Arribat allí i des del balcó va

dirigir un breu parlament a la

gernació que omplia de gom a

gom el carrer per agrair la rebuda

que se li tributava, i per a senya
lar el veritable signifleat de la
victOria obtinguda per les esque
rres republicanes arreu de casa
nostra. 1 acaba convidant al poble
a vitorejar amnb el! al gran cabdill
Macia, a Catalunya plena de lii
bertat, i a Castelló catalanissim i
repu Ii licá.




Uun sorollosa ovació i uns vis

ques pleus de fe i d'entusiasme

ciogueren aq uell acte, demostra
cio viva (le la satisfacció amb que
Castelló ha rebut la nova del
friomí electoral de la candidatura

d'esquerra republicana i sobre tot
del nostre volgut Sr. Bordas de la
Cuesta.

Volem tots eis homes germans, pero no
volem uns homes dominant ais altres. Vo
(em eis pobies pacijics i germans, pero no
podem tolerar la sotmissió ¡un pobie a
un altre pobie.

fv\ [. D I I f\ I_ I J

Grist ensaugrantat, penseu que el
iiostre Jaunie Conipte, per obra i

l)csprs de i'ateinptat (I'Olot al
nostre geruià (li' causa Jaume

Coinpie, jo voidria acoblar al meu
entoru nu bou estol (le dones oioti
ties per parlar-los-ui, no de l'esde

viugut, perqu' l'afer ha restat jus
taun'tit aclarit, sino per provocar
cii elles patriotes ineditacions sobre

a(Jnest lamentable let.
¡leu comes un greu mancament

al no aixecar ni una petira protesta
per aquest acte dc salvatgisine que
macuii eis vostres carrcrs i el vos
tre hospital amb ia sang ms gene
rosa i pura que despris del memo
rable 1914 &lia vessat per la causa
de Catalunya. Jo vu1! creure, que
en el precis moment de Fagressi6,
no Coneixicu al suposat autor de la
causa de Carral, i cli en aquel! ins
tant, corn el Crist, hauria pogut ex
clamar: Perdônals, Catalunya; no
saben el que fan!' Per, i desprts?
recoiieiuda la víctima, perquC no
lieu excusat el vOstre error? Vosal
tres, dones olotines, no teniu flors
en eis vostres jardins per perfumar
amb elles eis agravis inferits a la
Patria? Vosaltres que sou creients i
us enterniu enfront l'irnatge del




PLANA 3

A UNA MARE

CATALANñ

Entre eIs contes de fades i fo

ilets, és un deure eu tu, oh mare
catalana, barrejar-Iii les miarra

cious histúriques que hun de for
mar e! trernp patriota del teu fill

i han d'ésser corn l'aliment quo
tidii de la seva ttnimu Ensr'nya
al teu fill la religiÓ, pero no
t'oblidis d'enseijyar-li a estimar

la pátria; sense aixO t'exposuries
a crear un covard pauxa-content,
jio cree que el teu orgul! de ma
re desitjá veure aquest petit in
fant let un home ardit, emnprene
dor i vulent com alguusja en té

Catalunya. Eu les teves mans i
en les teves ensenyances s'hi tro.
ba el materia! pels fonaments de
la reacio d'aquest éaser. Ais que

puguin dubtar-ne, jo eis hi die:
«Donen-me un infant que no co

negui res encara, deixeu que pu
gui jo breçar-lo entre eis meus

braços durant eis seus primers
anys, ensenyar-li a cantar can

cons de la terra, i explicar-ii
l'histOria de Catalunya i em com

prometo a retornur-vos-el fet un
heroi.

Encara et diré mós, oh mare
catalana; per posar al món ca
delis amb sang d'eselau, no val
la pena de que ofereixis duraut
tants mesos, ni malgastis la suva
maternal del teu cos en alunen
tar concepcious vergouyoses!

Pero no, ja t'ho lie dii; aquest

petit troç bategant del teu cor,
sera un home més de profit en eis
destins de ia Patria situ lio vols.

En articles anteriors ja t'ex

plicava com devies preparar Pen

senyament patriota del teu fill.
Escolta'm ara: El teu infant ja
cooeix rhistôria d'lndibii i Man
doni; sap qué significa un poble
lliure i que vol dir ésser heroi.

Segurament que en el fons del
seu corja començu a bategarl'hi
el hraÓ de! mascle i desitja ésser
aviat gran per imitar-los. Oh do
na, no siguis mai feble enfront
les expansions herOiques dl teu
lilt! No li digais mai «Ai no, fill
meu! que podrien matar-te!»




Catalunya no t'exigeix un cor

gràcia d'uns qunilts satí1its del crim

refugiats a casa vostra, en aquell
lamentable instant, es trans-
formà en el Grist de la Pátria,
befat i bruta!ment agredit; i creuà
els vostres carrers regalimant sang
aiiib l'adniirable sereititat d'un
rnLrtir roma, i si Grist al seu pas
trohh unes dones pietoses i una Ve
rônica que gcncrosarncni el plattyc
ren i animaren, jo no sé si el nos
tre heroi tingué aquest consol per
mans de cap de vosaltres. En aquell
instant, l'esperit sagrat de Catalu
uya, enfront son fill predilecte col

pit per mans fratricides, segura-t,
insiuLliL una rnalcdicció defi-

nitiva que contingué la sang he
rica vcssada per vostres carrers;
i al prCU d'aquesta sang fon resca
tada la vostra terra de la maledicció

pairal.
Nosaltres mateixos, actualment,

per no odiar el vostre nom, tenim
devocar abans la terra emporprada
amb la sang del nostre germt, i es
timar-vos, perquè amb ella han
restat santificades les mans deis
vostres homes, les pedres deis vos
tres carrers, i per ella, sois per ella,
us perdonem sincerament el gran
mal que volieu fer-nos.

M&iu DEL C.




teus fills entre canecos pero sí vol

respectis silenciosunient la flama
del seu sentiment patriota, i que
tu sostinguis la tevtL dignitat de
dona forta a li de que el teu fill
no tingui d'avergonyir-se mai

d'anomenar-te mure. Et confesso

que una de les emocious més vi
ves experimentudes per mi u! lie

gir l'Iuistôria d 'ludibil i landoni

fou ia gosta de la muller de Muu
doui, que trobant-se al costat del
seu marit eiifrout de! Senut RomO.

quan aiuest proposava a Mandoni

jures acatarnent a la dominaciÕ
romana si volia Osser judultat (le
la pena de mort, i Mandoni per
un instant dubtO. tot esguardammt
la seva muller i el till que ella es

trenyia en eis seus braços; conta
l'histOriu, que ella, al adonar-se

de la fluetuació del seu marit, te
merossa d'esdevenir l'esposa d'un

covard, (lesprés d 'bayer-ho estat
d'uii heroi, acau d'oreila li digué:
Si així ViSqUÓSSiS, t'avorriria!..» i

Maidoni mon com li pertocava i
la seva esposa piorEi ia seva mort

pero amU el cap alt i el cor l!iuro
de la vergonya (le conviure amb
un traidor a 1-lerda.

Si l'hora arribava tingues pre
sent que aquest seria el teu deure,
oh dona catalana!

M.' DEL CARME NICOLAU

31,vagé$

Es lleva conformat i amb bon/iomia,

que no l'enganya la flonjor del Ilit,
la minestra i les emes aparia
i al trebail s'encamina decklit.

Igual quan Nora és espien dent i pia
com quan el temps és rigurós i humit
roman al l,-oç d'ençà que naix el dia

fins que el volten les ombres de la nit.

Per un soipler del món no sentfretura
el seu cor in/anti, que es transfigura
enfront del solc que copsa ses suors,
ni el seufroni recremat ques'itlumina

just quan s'atansa l'hora vespertina
qu'el retorna a la llar deis seus amors

JOSEP GJBERNAU

És un mal dirigent qui no té confiança
en si rnateix i desconeix el nombre i el va-
ler de les forces qu. vol dirigir. Fàcilmenf,
al trobar-se devant del més petit obstacle,

de marbre, ni que li !liuris eis perdelcontrol delcervellidelsnervjs.








PLANA 4

La paradoxa
actual

Heus aquí que a Iendemn k

plantada la Republica, cs nostres

politics s'han trubat amb el proble
ma niés trascendental de I'histuria

pulíttca moderna del nostre poble, o
sia cl de la estructuradO dc t'cst:it

espanyol. I diem espanyol, davant
l'elírnera vida que tingué hi Republi
ca Catalana i el seu continuat enca
denarnent dintre l'urbita d l'estat

espanyol.
Ainb la proclainació de la Repú

blica Catalana, i amb la seva ante
laciO el reste dc la Peninsula, havien

quedat ressolts eis nostres seculars
atiheis de Ilibertat ¡ independencia.
Mes quan tots cus dispostvcin a
fruir ¡ gustar les delicies de la nos
Ira llibertat sorgeix el famús pacte
de Sant Sebasilit, punt virolent I neu

rulgic de ia política actual peninsu
lar, i devaut acords pressos per se

nyors que, dubtem portessin aUra

represcutació que no los la seva

prOpia, i, pressionats pci centralismc
castelht, eis homes de la Gencralitat
es veiereu obligats a claudicar (si no
de fet, de forma), per fer honor a lo

pactat.
Auth aquesta política d'estira i

arronsa que d'ençL un mes és pritc
tica entre la Generalitat ¡ Madrid, el

govern central ha concedit a Catalu

nya perquè aixi deu estar paclal (?),
el dret de donar-se una legislaciú o
estatut, per la qual ileurit regir-se,
havent-lo de sometre a un plebiscit
o aprobació nacional, per portar-lo
després a rectificar a una Assaiiiblea
aliena eIs destius del nostre poble.

Si tenim el dret de donar-nos una

legislació-com a poble lliure-, lo

que eis nostres legisladors hagin fet
no hem de portar-ho per cap raó a
fallar a cap assarnblca; all que el
nostre poble hagi acceplat i votat
com a bá, aixis ha de quedar.




1 si per el contrari, som encara
un poble esclau, vexat i encadenat a
les voluntats i destins d'altre poble
i ler-nos federar amb cli, és al propi
poble opressor a qui pertoca donar
nos una constitució, la Ilihertat.

Catalunya, colónia de l'estat es

panyol, per mandat d'aquest es do
naru una constituciÕ que, fallada per
un organisme superior (poble), hau
ri. de portar-la a rectificar a unes
constituents organisme inferior, ¡
tina vegada rectilicat I'estatut, s'obli

garã a Catalunya a federar-se, ini

portant-els-hi poc que aital federació

sigui convenient o no al pobie catalã

Barcelona, 7jwiy 1931.
DOMÉNEC SADELL

Es ven una ACA gran, pura
rasa, 5 anys, ganxada o
sola.

Informes en aquesta Administració.




TEAMUNTAN.

De FORTIA

'I Josep sordas de a Cuesta

De ponent, VLii1'U constant
inent, tufuses alenudes duu vent
ftixuc que eremuvu, qUe inureja
vu, uinb aqueli baI' de podrtdura
mo n;t rq u i eu.

Eis hone , ('IS d ji I n uavtn
u imposar-se; volieu I)uutlejur per

a9U(Stt S tufonades que
cuirt'guvcIi l'atmôsfera i tu feicu

irrespirable. Per co utrarrestu r
I ' i iitrein- ut pi.&s per cUs la 1ioiiti
(L deca bite I la 'I U per aq ue I I B011
BO de I rista ineuOria pioduí una
II ti s'o! u da negro: la dictadura. Ltt
dit1unt que fon portada per un

generals })utttius i corroinputs
COM la liilktt-ixti 111011111-quia.
Ai1ueUs homes donetes, que fóren
l'iust;-LILIleut (I'queIl ex-1(i ties

pOtie i desea rut, que volgu( tul lar
arruu la jove l)li111tt (le rcviitdica
ciO brotada u rreu de los terres

ibrij ues d'aquel I pobre borne que
ercia poder ofegar eis senti inents
i 1'idetijtut (ICiz homes de Cutal u
ii y u , posaren e u l)rittiCa ( Is seus

p1ati funestos i ben prompt fereit
sentir no eis seus detestables efec
tes. I eis homes de cor, eis d'ideul
eis que IeIlsuvetl , aquel is bornes
cotiscients i virus que aferrada
men t Iluitaveu per arreuca r ia
careta al despotismo, fóren arre
bassats de Ifs soves liar, separuts
de liurs fuiiílies, reciosos a la
ceIItt (Puna })ressÓ o eii'viats a
l'cx iii.




I allá liuny de casa nostra,
iluny de tots nosaltres, a l'exili
cotil a eatulit conscieut, corn orgu II
de Castellõ, junt amb eis homes
(le cor, anib eis homes veritables
hi tiuguérern Eu Josep Bordas de
ia Guestu

MÓS feixuga i ms negre ami
tornaut-se i'actuaeiÓ tirãuica d'a

quells dictatorets pantaiies que
tenien u tots eis pobles, el corres

poucut cacie que eis represeutava,
eons ertits eu una arrt'i m&s de la
dictadura per a reforçar-Ia i que
eren eis encarregats de fer sentir
a caria poble el pes de I'iujustíeia.

Pero, un sornriure optimista
re3pongué sempre a les stdiques
ofeuses que a diari ens inferien

aqnells homenots ineptes que
durant taut temps ens desgover
naren i era perquô el loe de i'ideul
era mantingut entre nosaitres.

Eis que ereit iluoy no ens ohii
daven, ni un sol moment deixaren
de lluitur per ['ideal, i nosaitres
ens sentirem optiaiistes, piens de
te en l'esperanç-idor demã, que
ens indicava en les seves lletres
en Bordas de la Gu?sta.

Arriba a fer-se l'ambient tan
feixue que fou impossib!e aguan-




tu r 1ut'; i "' u aquel i cci tn u tiegre
Iii apai-guÓ un raig de iinn, es

pariu de la vol ii ri tat sobira nu del

pobie, del SU frugi universal. de
les reivindicacions deis d rets de
l'hotne, de I euderroca nicut del

cactq Uj fliP , (le I u ptoeI tiinuejó de
la Republica i en eis itostres po
bies recorrent-los e perL'griuutge
i exiltuut la 1e eu 1 ' idea I u lar
gué l'exiliut deixart a enda Poble
una lluutiuitut, deixant u (Hdu fi
una iuteiisit enioeiú, lent que 1
(ICIL 1 tIe tots s 'u gr u pés a 1 'eu tOrn




5-
(Puna seuyeru que deja: Bordas
de la Guestu.

Quati el triomi de la voluntat
del poble ha sigut un fet, quail el

Pot)l e lia uiuiia t real riieu t, i es

parla d'mies curls constituents,
en eis nostres pobles es sentí un
inurniuri, repetiut-se el noin d'a
quell ei utadã custe I buí, rl 'u quell
home, leriu,En Bordas (le la Cuesta.

Per causes quo no vulem ara
a ut li tzar, p -ró que ens fe reii sen
tir molt que no poguóssim votar-lo

per la nostra cireumscripeiú giro
nina, ell ís presenta per la cir

cuiuscripció de Barcelona peru tots
esperem am b ãusia el proper denjã
quati u Madrid, per a deleusar eis
nostres drets, fui-ii sentir Ia seva
paraula sentencissa, plena de côn
VieCiô 1 (le lermeSu, Eu Boi das de
ia Cuesta uu veritubla diputat de
Catalunya.




M. PL:

La serenitai i la reflexió donen força
i porten al trio,nf.

La nerviositat i l'apetlqció a la força
bruta, lard o d'hora porten al fracas ¡ al
ridícul.

NOTICIARI

Divendres passat pronguc ron posse
sió (leis carrees de Justkia Municipal
per ais qu'!s h3vien estit elegita per su
fi-agi universal i per una grau quintitt
de vota, eis riostres bons arnica eis so
nyorS Antoni Monet' Gibert, Julge.-Joan
Pagés Ferran ,fulge suplent.-Cosme Qua
rs Vila, Fiscal.-Pere Coil Liuc, Fiscal
sapient.

Participcm de la satifacció amb quô
el poble castelioní ha vist el seu nomena
merit i felicitem eis no5Lres arnica per la
prova d confiança i d'estima que el seu
nomenarneitt representa.

Ss
Dimarts al vespre, amb un p!e a vea

sar deis que formen época, va celebrar
se al a'ó tetre Catalunya d'aquesta vila
un acte d'afimació catalana i republica
na que havia organitzit el «Centre Cata
la> smb motiu de trobar-se de nou entre
nosaltres el diputet electe per la cireuma
cripció de Bireelona i actual Alcalde de
la nostra vila el Sr. Bordas de la Cuesta.




Presentat psi Sr. Pariiau, prcsident
del Centre i regidor de l'ajuntament re
publi&i, el Sr. Bordas adreçà al públic,
que mteriairnent empienava l'espsiosa
sala, un deis seus vibrants parlamenta




l)L,n th3 Shtl 1 i ()'.Li-.i (l')iti iii 1 t;Lltahina
I'1)tt iia nfl . AcaL"t anib u a t-iiutu ex
plicació rbi pi-ogrania franeHu1uzt reno
vador (iii- es I)LP(11 defensii' I implen-
tr l'lqiierra llC1)Ubi(!flfle oieint al
na-11mont iII1)'Ittit1 qII ii I'&4)U t tieis sexis
o!actoi'S. EL s,u diurs, mentes \rgdes
interi-oiuput par graus nplaii'iinnts, fon
cO'Oflnt ulla iu3Cai)ui1le ovació, pro
va Y1i'S1 deis ontiinents que animen ais
tills (I'uqltestt vila i del gtit tIIfli) qii'
h.vion eeoltet a i'infadigabie Imitador
que 69 el nostro voigut arnie Sr. Bordas.

Lt Ftsta Major d'gt1nI1s' pi'omet
revestir Veritable un l)c)(':ln('ja , a jud i(l1L
Pat' eIs prepiratitts qn" des d'ít'u sabem
quo s'estan font.

Entre al tres OrquEstres qu ('oil Lt ibui
ran a l'expiendor do la inanixa, sabem
que ha otnt ji contractada le i'enoinona
d eobi L! Friu i I)1 de 'l'uI-rrusLt ,

Un dt'ls inillots eIlvelctR (lo Catalunya
sera int I le t en le P,:i dita ' Joe do la
Pilot3'.

I em-Ii en estudi in creació d'una
OOIiUSió (lo festos eneniregeda (lo la or
ginit'i.toió deis actw I fstig epaeial
mont en la part SJ)flrtiVa (lO b'uBFegura
tindi'un grim irnqot'L1neia.

Eis bons lluitadors, devant de l'cncmic
no temen i menys encara si cl consideren
d'infirna categoria.

TT7ercat de Castefló

DIA 30 DEJUNY
CEREALS: 131st, do 3() a :n 1)osRetos

qurtera. - Urdi, de 17 a 18. - Favos, de
'26 a 27. - Civade, do 11 a 12. Morese,
de 26 a 27. -

FARRA'I'GES: Aitfala, do 4 a 4'5()
ptes. eis 40 quilos. - lIerI)a granada, do
3'50 a 4. -Palla, do ()O a (X).

AVIRAM: GalUt e, de 16 a 20 pee
setes (l parell. - Pollastree, de 15 a 20.
()oni!tt, de 8 a 10. - Anees, (le It) a 12.
Oques, de 10 a 12 una. - Oiig, de 2'50 a
3 rlotzona.

Voicu comprar bo I a ben preu?
Aneu a cin

coroni A1bcd

Tend. de CoasbI

M { II i: { R I A Pielal [riola
VIDUA RIERA

Rebudes les darrers novetate de cami
ses, mercerie i géneres de punt. Visitou
la abana d'efectuar les vostrcs compres.

Carrer d'En J. Boi-das de la Cuesta
Castelló d'Empúries

Cafe del Comerç
d'en Josep Farrero Viader

Castelló d'En'ipúries

Iinprela e E. (ISELLAS. - (ervafites, 14, figuirIs
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