
SANG JOVÀ '3 
pera la pau del mon? Sigueu !a mes centrcUsada, 
os ít (lir, la mes governada, la mos enraotllada a 
I' obuiliencia, la mes làcil de ser movilisada, em-
pro taiubó la meuys capaç dd conduirse per si 
luiíicixa i la que menys s' adapta a la llibertat, 
l'ru.si voleu ésser un poble ben poble, travalla-
dor, pacitic i lliure no teniu de ferne rea d' un po-
Urr fijrt. 

Fraccionéulo pera debilitarlo. Axó sembla tan 
lleuger que cuasi ningú s' atreveix a escriurho, i, 
110 obstant, hem vist, veiem encar, intelligenciea 
ili'·tingides ques ' empenyen en la persecussió del 
insoluble problema de donar per base a les insti-
tucions constitucionals i a les garanties parlamen-
ifiries el rógimen administratiu del primer impe-
ri, revisat i no millorat per el segon. 

Si i Municipi no es amo do si mateix s' auer-
veix i s' atrofia. Per la seva individualitat, es 
converteix ab una circunscripció administrativa, 
eu el darrer grau gerarquic, en quelcom menys 
im' un guardià municipal. Aquest es 1' estat pre 
sent de les coses. L'impuls, la vida, arriban al 
Municipi, no de dintre, sinó desde íora. Aixis viu 
Iioc, i una vida pobre i servil. Al mandatari hi ha 
que culpar. 

Ter el ensemps el notabilíssira publicista Euge 
ni Tenot deia: 

Estóni convensuts de que la França deu buscar 
entre la centralisació unitària monóniuica o jaco-
bina, i la federació d' estats soberàus itiii fornia 
II 't'i,<)riijiitil, que realisi la llibertat republicana 
conciliant I' unitat política de la (tatria francesa, 
íib la varietat i llibertat dels llurs grupos comu-
nals i |irovincial. 

1, liualment. I' llustre Naquet, no fa molt escri-
via parlant del sistema federatiu suís: «Heusaquí 
un sistema de gobern que nosaltres hem tingut la 
torpesa de no adoptar en França. De aquesta ma-
nera tindríem un poder segur, amo de les accions, 
millor apoiat en el poble i que no estaria reduit, 
per la forsa mateixa de les coses, a mai acabades 
intrigues pera sostíndrers o pera poder arrancar 
un vot de confiança.» 

I diguin els conveins: si es demostra que a la 
ccntralisadora França, de la que copiem lo mes 
dolent, de la (luc tenim cruenta onfermetat so-
cial, de la que guardóm la üloxera, els frares, les 
monges i demés ordres relligioses, que per no po-
sarse al ordre expulsaren d' allà, de qui conser-
vóni la tradició revolucionaria, pró no ia llibertat, 
doncs be o malament la gosem o abusem millor 
els espanyols; persisteix viu 1' esperit autònom, 
dcmuiil quin deu sentarse la pau interior de les 
nacions i aürmarse la tranquilitat dels pobles 
r;podém dir encar que 1' autonomia sols es desit-
jada pels terrers morts? 

(jQue hi diran els autóm ites?. Tenen la paraula. 
MONTLÍMIT. 

PRO-PRESOS 
Es ben simpàtica la campanya pro prenos que 

d' uns quants dies en aquesta part ve fentse en 
molts periòdics i en la tribuna pública de tota Ca-
talunya i lins de per tota Espanya, i del modo ((ue 
liH sigut acullida, demostra que ha entrat ben de 
plé en el cor del poble lliberal. 

/Pro presos! iíermós mot, car ell és la veu del 
poble qui vol ana amnistia pels empresonats ab 

motiu dels successos del juliol passat; és el clam 
que vol retornar a les mares els seus íills; a les es-
poses i ullets, r espòs i 'i pare; és el crit de lliber-
tat per treure d' entre reixes a una munió d' ho-
mens, qui tal volta, molts d' ells són ignocents, 
victimes de baixes delacions portades a cap pera 
satisfer perversos instints; és el clam de clemèn-
cia, pera tots aquells qui inconscientment practi-
caren actes, que si bé son reprobables, no ho són 
tant, tractantse de homes sense instrucció, a 'Is 
quals, falsos redemptors el havían anat inculcant 
idees de revolució mal enteses. 

A n' aquesta campanya hi cooperan tots els 
homes qui senten ànsies de llibertat i amor pel po-
ble; empro, com se veu sempre, \a,gen( de bé, molts 
catòlics, son els qui fermament s' hi oposen. jQui-
na vergonya i quanta hipocresia! Ells qui diuen 
practicar les doctrines de Crist, d' aquell Crist qui 
sols predicava obra de pau i amor, qui Uns a 
1' hora de la seva mort perdonava als seus butxins! 
Aout és r amor que tenen als homes germans 
seus, aquesta gent? Aont son els bons sentiments 
que practicant la lé catòlica haurien de posseir? 
Terque, quin es 1' home que no s' enterneix de-
vant la desgracia d' una família qui 's mort de mi-
sèria, por estar empresonat 1' únic qui podria 
guanyar el sustent pera tots? 

Feró, malgrat toc vostre desitj de que no 's don-
gui r amnistia als empresonats, de que s' apliquin 
els c<^8tics en son grau màxim, no lograreu que 
aixis siga, car el poble lliberal, els aieus, que i s 
dieu vosaltres, però que són els qui [iraciitiueu les 
doctrines d' amor i germanor, tro ballaran sempre 
fins haver lograt el perdó de tants desgraciats, 
tornant a una munió de famílies ia tranquilitat, 
i i sosteniment de que estan faltades. 

tíANu JovA s' hi adhereix ab tot cor a aquesta 
campanya, per ser ella campanya d' humils, qui 
volen que imperi I' amor a 1" humanitat. 

Catalans; homens de cor. coopereuhi tots! 
JOHN. 

DEL NATURAL 
Uns aficionats ai tourisme van a fer una ex-

cursió pels Firiueus pera fruir del magniüc es-
pectacle que ofereix el ptis per entre mitg de les 
d'estes nevades. Alguns kilómetrcs avaus d' arri-
var a Puigcerdà fineix la carretera ae 1' Estat. Fa 
üèu anys que està començat el tros que deu com-
pletaria fins a n aquella Vila; però un feni caci 
quisme, que té per puntal els ingressos que 's fan 
ab lo que "s recauda pera passar pel tros de ia 
particular que supleix a aquella, impideix qu' és 
tiri avant. 

Per vergonya d' Espanya, al peu mateix de la 
frontera francesa, la única carretera que per 
aquells indrets permet 1- entrada a nostre país, 
està conservada únicament per un dret de 8 pes-
setes per cada automòbil que hi passa, i altres no 
molt menors pera carruatges de menys impor-
tància. 

Però no fora tot el mal aquí si la carretera en 
qüestió esiés «n bones condicions de conservació. 
L.a carretera que us ocupa, està iutranzitable. 
Prova, que uo'hi pogué passar un automòbil de -iü 
caballs ab sis persones, ab tot i ésser de baixada. 
Tal fou aixis, que pera tornar no 's vegé altra so-
lució que anar a passar per França, en recerca de 
ia carretera de Figueres. 


