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CIVISME I C U L T U R A

DEL MOMENT
Fa bo de veure aquesta fermeutor d'idees que ai reu ;il randa._
Qui tingui iüt que l'obra del Directori fou eixorca, no està pas acei tat.
Els set anys de to; cosa abstinència covaren ànsies de democràcia jamai
amb tanta fogositat sentides.
La podada que hom va af ctuar en el camp de les llibertats públiques,
no fou endebades; hi portat grossa tanyada, prometedora d'abundosa florida.
(Jal sols que hom cuidi la planta, perquè la fruita no es malmeti.
Aquesta és la nostra feina. La feina de tots els homes de bona voluntat
que frisem per un demà més digne, en que els governs i lleis siguin més generoses, i els xocs de classe -inevitables- esdevinguin en un pla més humà.
Nosaltres, per la nostra joventut i les nostres ideologies tenim el deure
de vetllar i>er a que no s'esfumin aquests moments de tanta riquesa esperitual,
portant el nostre concurs, per modesi que sia, a l'obra comuna de deixondinient social; cuidant que les colectivitats de les viles i pobles no devallin novament letergades a la veu del curenderisme caciquil, i altra volta els nostres
districtes rurals siguin els baluai ds ae totes les desferres i de tots els massells.
Els pobles petits són els més propensos a condoi mir-se i anul·lar amb
llur mansuetud l'esforç altruista de les grans poblacions on al contacte dels
molts se formen els bullidors d'ideals.
Es per això d'una grandiossitat aclaparadora la responsabilitat dels
Pobles d'esquifit contingent, i és presisament per tot això el nostrecrit d'alerta.
Vivim uns moments tan unies, que la nostra generació, jamai els havia
assolit, i cal que tots aquells que anhelem una existència amb menys sobresalts
i tnés concòrdia, sapiguem encaminar nostre esfors, (en que sia per .diferents
viaranys) envers un ri principal i únic deixant-nos de recels i ciasificacions exc
esivament partidistes.
Es l'hora d'aguardar per més avant totes les qüestions de detall per a
tots a una implantar i consolidar un régimen verament de Justícia, estable i
democràtic
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