CIUTADANIA

La nostra protesta
Considerem un deurer de la mes elemental ciutadania fer constar la nostra
mes ferma protesta al atropell comès en la
venerable persona, del capdill de l'Estat
Català, En Francesc Macià.
[{es podem afeigir al que ja han dit
amb la mes santa indignació, els periòdics
de Barcelona i molt particularment els valents setmanaris «La Rambla» i «1/Opinió», aixis com els publicats per l'amic
Carrasco a «La Publicitat», «La NÜU» i
«Sohdaridad Obrera*.
No sabem afeigir-lii res mes, pro si
donar nostre nies entussiasla adhesió a
la creuada de dignificació ciutadana i
creiem ens acompanyen tots els homes de
la nostra viia, gelosos de la seva dignitat.
F. F. R.

Lliçons de Civisme
Entrem novament a la lluita amb
mes dalit que mai.
Els anys tètrics de la passada dictadura han obrat el miracle de la
purificació, difinició i afermament
dels nostres ideals de sempre.
Pensem avui, de la mateixa forma
que pensàvem als divuit anys, amb el
guany de haver enfortit els nostres
convenciments.
Amb aquest temps de reflexió i
quietut, passats, hem tret la conseqüència de la absoluta necessitat de
desvetllar en la conciencia del poble,
els sentiments de cultura i ciutadania;
i el convenciment també alhora, de
la indiscutible inadebtibilitat del nostre Pais amb el règim actual.
Hem vist amb evidencia que'l nostse poble no tindrà llibertat, no veurà
l'imperi de la justícia, no floreixerà
amb ufana la seva cultura, ni les seCiutadania. 5/10/1930. Pàgina 4

ves indústries, comerç i agricultura
entrenin amb una època de prosperitat ni grandesa, menties la nostra
Pàtria vaigi lligada amb el Estat monàrquic i centralitzador actual.
No podem ésser homes lliures,
mentres un sol pugui disposar de nostres vides, dignitat i hisendes.
Heus-ací la lliçó trista de la dictadura.
Heus ací el llevat que'ns ha deixat
i amb el que venim a la lluita.
VoK-m un desvetllament absolut
de la ciutadania popular.
Volem la absoluta divulgació de
una cultura general i sens perjudicis
de cap mena.
Sabem que el dia qu'els homes tinguin una formació cultural ben difinida i una noció de civisme ben forta,
mai mes serà possible una altra dictadura miserable.
Entenem que no serà feta justícia,
ni donada la pauta de civisme qu'el
poble necessita com a principi de la
seva amancipació, mentres no siguin
exigides responsabilitats a tots els
que pirateijaren amb la seva col-loboració amb la dictadura passada.
Creiem que per una elemental satisfacció del civisme popular, cal tenir exposats a la vergonya de les futures generacions- per a llur vergonya eterna - d nom dels qu'en cada
localitat sigueren la policia indígena
de la mateixa, i feren de deletors i
executadors dels seus germans de raça, amb ia imfamant col·laboració de
\Ï, mateixa.
Diem, finalment, que mentres no
siguin punyits els que tan deshonestament actuaren amb la vida pública
dels anys de la passada dictadura, la
nostra cultura i el nostre civisme al
avenir serà molt discutit i malparat.
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