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Districte Primer (Palou) Secció úniea en les escoles publiques

Joan Cladelles Atigelet
Propíetarí

Districte Segon (abans primer) Primera secció, Pla^a Consti^
tució, 26 i segona secció, Josep Umbert, 31

Modest Gual Pou

Ramoii Montanyá Guasch

Comerciant

Comerciant

Vicents Tabemer López
Obrer

Districte Tercer (abans segon) Primera secció, Prfm, 79
i segona secció, Escoles Pereanton

Esteve Camillo Mustarós - Marian Gibert Cabnija
Propietari

Industrial

-^

Francesc Aymerich Galvany
Comerciant

Andreu Busquets Pelissier
Industrial

K

'

-

-

I Districte Quart (abans tercer) Primera secció, Corro, 43, Biblioteca i segona secció, Pla^a de les Olles, 5

Josep Valls Riera

Pere Colomé Boté

Comerciant

Comerciant

Francesc Bofill Garrida
Comerciant i propietari
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POLÍTICA

POLÍTICA al llan?ar-se a la palestra, saluda a la premsa
éranoUerina i a tots els periódics de Catalunya <íue Uuiten per
la causa de la Democracia i de la Llibertat.

Programa electoral? Programa administratiu?
Inqüestionablement que, temps era
temps —d'aixó aviat fará vuit anys— calia
en tota campanya política que s'emprengués, que tots els elements que hi prenguessin part i causa disposessiti de sengles
i densos programes per tal de presentar-se
prou camuflats, i poder d'aquesta manera
captar-se la necessária simpatía que es traduís en vots el dia de la consagració a les
urne^. Aleshores, considerem prou bé que
aix5 era l'article de primera necessitat i indiscutible per tal de resoldre, si es que així
es resolia, i satisfer l'apeténcia del eos elec'
toral que en aquests casos, es compren,
cerca sempre els mirallets enganyadors per
deixar-se agafar incaut.
Aquests son els casos que podriem repetir al recordar totes les campanyes electorals que havem viscut, perqué en tots hi
véiem els programes administratius elo'
qüentíssims, i de tots també, ben poca cosa
n'havem vista de realitzada. 1 aquest és el
cas també que condensa tots els altres, el
deis homes de la Dictadura que detentaren
el poder per fer exclusivament administració, escombrant al seu pas, segons ells, la
POLÍTICA perqué, deien, per fer administrado no cal pas fer política. I aixó no pot
pas ésser, i les proves son els resultats que
tots veiem d'aquests vuit anys d'administració sense voler fer política, d'aquests vuit
anys de regimentado del nostre poblé, eminentment administrativa.
Hem de confessar que mai haviem trobat prou solta en aquelles afirmacions deis
dictadors i dictadorets, que tendien a voler
fer creure que en realitat, ells feien administrado i no feien política. I bé: qué vol dir
fer política, a fi de comptes? Quin valor té
aquest mot? Quina significado?
Correntment hem vist aplicat al mot
POLÍTICA — així, en majúscula — la equi-
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valencia que diu: «ART DE BEN GOVERNAR ELS POBLES». Aleshores, qué? El
bon governament deis pobles, que vol dir
fer política, no és sinónim de ben administrar els pobles? Francament, costava molt
poc resoldre totes aqüestes preguntes que
inevitablement ens feiem quan parlaven els
dictadors i dictadorets, i que per altra part
ja teníem cura especialíssima en valorar
justament les seues páranles, per aquella
necessitat ególatra que sentien i que no era
altra cosa el no voler fer política, sino justificar amb les seves páranles l'abséncia total
de control i de fiscalització per tal de qué
ells podessin maniobrar mes a pleret, mes
segurs de la seva inmunitat.
Casos tristament lamentables per la
nostra hisenda municipal, sense necessitat
de recorrer a casos general de tots sapiguts,
poden servir de cites irrefusables que corroboren exactament 90 que estem dient, com
és, entre altres: l'erecdó del monument que
enlletgeix la nostra ciutat; la contractació
del empréstit amb les corresponents comissions percebudes per algú; el servei de dietes; el servei de taxis; la correspondencia,
etc., etc., els quals, bon punt fets públics,
tothom podrá jutjar de quina manera també
a la nostra ciutat es pretenia fer administració sense fer política.
Es davant per davant dones, d'aquests
resultats, que nosaltres ens empenyem a
llan?ar-nos a la palestra sota l'advocació
d'aquest mot POLÍTICA, tot donant-U la
seva equivalencia justa i per mantenir-la
valentment, o per dir-ho mes ciar, per revaloritzar-lo i fer que amb el nostre esfor? es
situí en el lloc que li correspon, I és per
aixó, que enfront de la Iluíta que s'aveina
diem: Programa electoral? Programa admi-

nislratiu? POLÍTICA, que vol dir: ART DE
BEN GOVERNAR ELS POBLES.

POLÍTICA

A " L a Gralla" es juga net
Una vegada mes i segurament no pas la dañera —segons perdmi o no Vestal d'inconsciencia del nostre
poblé i la passivitat deis nostres ciutadans— ens plau de posar a la considerado pública un altre cas d'escándol, un altre delicie perpetrat des de les planes d'aquesta premsa infecte, misérrima i ^ranollerina.
<La Gralla>, que fou infantada per tal de defensor a casa nostra tot alió que és hontadament indefensable per mitja de les fórmales hipócrites i tortuoses, ha acomplert al pea de la.lletra la seoa baixa missió
Abans de la Dictadura, durant la Dictadura i després de la Dictadura, ha sigut la premsa deis dictadors que
emparada anib la capa d'un fals granollerisme, ha estat el mes ferm puntal de totes les oligarquies que la fatalitat ha establert a casa nostra.
«La Gralla* no es un períódic de combat; el que lluita s'exposa a rebre, i els homes que constitueixen el
eos serafic de la seva redacció, no son homes de empentes sino d'estómac; els plau mes la posició cómoda i
confortable de l'home tomdquet, que I'inconformisme del rebel «La Gralla» no tira roes. Llepa. Pero a Qranollers, hi ha mes geoeruts de les llepades de *La Gralla», que de les pedrés del Congost.
No obstant, entre els grallistes que encara paguen deu rals el trimestre —que son afide comptes els que
teñen mes dret a reclamar-ne llur paternitat— desplanáis o dormilegues, encara hi ha bones persones; algunes
d'elles fins han arribat a colaborar-hi, i un d'aquets, és el Dr. Montaña, qui amb la dignitat que sempre el caracteritza ha portal l'afer ais tribunals de justicia i es de creare que abans de tres setmanes será publicada la rectificació per ell tan justament exigida.
Entre els homes que coincideixen políticament amb Amador Garrell, no pot haver-n'hi cap de la categoría
cívica del nostre amic el Dr. En Francesc Montaña.
Honora avui les planes de POLÍTICA aquest treball degut a Fautoritzada ploma de^l J)r. Montanyá.
Ell fou Torigen de l'incídent a qué fa referencia la
nota que encap<pala aquesta página.
El refús de que fou objecte per part del Director de «La Gralla» l'ha posat a les nostres mans, i
ens en alegrem; car ell pot ésser la contesta adequada a u n ^ fulles aparegudes el dilluns proppassat i sígnades pels Srs. Manuel Pagés, Josep Boix,
Josep Marimón, Josep Jonch, Jaume Estrada, Enríe
Puchades i Genis Valls. Els homes de «Lluita»,
Precisament Els H o m e s de "Lluita".

Els homes de "Lluita"
Era de preveure que, un cop caiguda la primera
dictadura, aquells elements heterogénis, castráis de
tot idealisme, que, procedents de tots els partits,
acudíren a les seves pletóriques mamelles com les
mosques a la mel i hi serviren de suport durant set
anys consecutius, cercarien prompte un nou camp
on desenvolupar Uurs activitats periodistiques i
Uurs especulacions polítiques i financieres.
Uns d'ells, sense cap mena de pudor, en un
poblé on tanmateix tots ens coneixem, el tercer dia
del régim berengueriá arreconaven ja tot el bagatge
de la política jerezana i esborraven de bell nou,
amb acompanyament de crits histérics, l'emblema
de les quatre barres, les doctrines cambonianes i el
programa incommovible de l'autonomia mes o
menys integral.
Les envestides vingudes de diferents costats
féren enmudir, quant menys provisionalment, els
mes significats i mes impacients.
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Uns altres, avergonyits potser de llur concubinatge amb els elements despótics i ultrareaccionaris que per assalt s'havien apoderat del pais, o temerosos de les responsabilitats que de llur col'laboració es deriven, que el poblé excitat podria immediatament fer efectives sense passar per trámits
burocrátics ni expedients dilatoris, romangueren
uns mesos en l'ostracisme, escoltant la radio o Uegint els clássics, esperant que les hores mes violentes de la tempesta ciutadana apaivaguessin.
Avui aquell pudor inicial o aquella por instintiva, que els havien aconsellat l'inhibició han desaparegut. I arreconant decididament aquell Dios,
P a t r i a y Rey, tantes voltes repetit i venerat; deixant aquell espanyolisme de masculinitat i pandereta que tant va portar-se aleshores; tancant amb
pany i clau aquell monarquisme rastrer d'Unions
Patriótiques, romeries, homenatges, benediccions i
jornades régies, com unes noves verges violades es
planten a la via pública amb un gorro frigi enfonsat
fins a les orelles, amb una bandereta catalana a
cada má i com la cosa mes natural del món pareixen o defequen «El Demócrata».
Un «Demócrata» amb el léxic de sempre pero
amb una disfressa adaptada a les circumstáncies
actuáis; un «Demócrata» amb catalanització integral de les seves quatre planes i amb una feble capa
de republicanisme vergonyantj un «Demócrata»
amb un programa estantís de rebotiga o de taula
de café pero amb un nom de combat; "Lluita".
Lluita... ¿perqué?
Lluita... ¿per qui?
Lluita per a refer els quadres disgregats de la
Unió Patriótica?
Lluita per a constituir o reconstituir un nucH
dinástic a la nostra ciutat?

POLÍTICA
Ens mereixeria el respecte que mal hem regatejat a radversari que defensa un ideal enfront de nosaltres.
"Lluita", pero, no és ni aixó.
"Llttita"! es la guerra agrá, subterránia contra
tot lo que representa idealismej es la defensa d'aquella política personalista, absorvent i monopolitzadora que ja abans de 1923 havia clavat les seves
urpes sobre totes les corporacions i entitats de
GranoUers, fins a l'extrem de conseguir barrar totes les portes de tots els locáis al honorable diputat
Francesc Magia, qui, per adrecpar la paraula al poblé tingiíé que fer-ho, en plena intemperie, des de el
centre d'un camp de fot-ball abandonat; és la defensa tácita i vergonyant d'aquells que durant els 7
anys de la primera dictadura ocuparen indegudament tots els carrees públics atorgant-se concessions, distribuint-se mercés, decidint empréstits,
sospenent juntes, pagant, amb cabals del poblé,
homenatges, monuments, banquets i expedicions,
desbatejant i rebatejant carrers i places, sense teñir
per res en compte ni la voluntat ni els sentiments
deis ciutadans, segurs a la bestreta de l'impunitat
que els concedía el régim imperant de la for^a bruta sobre el dret i la legalitat; es Timpunisme descarat, vestit de premsa d'opinió o després d'haver-Íes
ofegades totes, parlant de catalanisme després d'aver arrencat d'un carrer el nom de Doctor Robert
per a posar-hi el de Francisco Torras, parlant de
República després d'haver passat set anys de panxa

a térra davant l'ídol coronat; es l'anyorament d'aquell clos d'Ü. M. N. tant malparat suara amb els
esdeveníments que van succeint-se.
Per uiía besonya cóm aqueixa nó calen frases,
ni firmes, ni homes.
N'hi ha prou amb dísposar de quatre pessetes
per a pagar l'impremta i saber conreuar la baixa insidia, l'atac personal, la calumnia groUera, el potí
escándalos i xantagista, sempre, aixó sí, sota la
máscara incivil cobarda i repugaant de l'anonimat.
En els moments presents tan decisius per el
pervíndre de la patria, si hom es república vé obligat a dedicar les seves energies a altres combats i
contra altres adversaris i quant hom no n'és, lo
millor que pot fer es deixar-se d'equilibris i arrencar-se la careta sense esperar que sia el poblé indígnat el que li arrenqui amb una violencia potser
excessiva.
Sois lamentem, i de tot cor, que darrera áqueUes caretes grotesques de pseudo autonomistes
d'esquerra, darrera aquell anonimát tan incivil i
trist, hi hagi granoUerins amics nostres que voldriem poder respectar amb la mateixa mesura amb
qué els estimem i apreciem.
F. MONTANYÁ
Un n o m q u e cal recordar:

Claudí de Boét i Bigas

'«aMaldo», van ésser satisfetes TaoF 1929.
m m M perfecíaBHfflt la lostícía tm imperava al repartir els dlners del Poblé, pels bonies de la
empleáis moolclpals. També poí constatarse el trade de favor
maiors, al costal deis de condicid mes hmníl =^=^^^=^^
D. Claudi de Boét, secretan .
D. Lluís Corbeta, interventor .
D. Nicoiau Godina, oficial major
D. Caries Puigrodón, dipositari

D.
D.
D,
D.
D.
D.

Joan Canal, oficial segon ,
Joan Massó, altre .
Francesc Sala, oficial primer
Antoni Cot, oficial tercer ,
Rafael Ribo, altre .
Manuel J. Raspall, arquitecte

D.
D,
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
D
D.
D.
D.

Josep Grau, auxiliar obres .
Jaume Bach, agutzil .
Antoni puinart, altre .
Pere Riera, conserge .
Román Aregay, ordenanza .
Pere Roura, encarregat defunció
Esteve Garrell, temporer
Josep Rodríguez, altre.
Josep Gómez, quefe .
Joaquím Catafal, sub-quefe.
Pau Lope, cabo
. . . .
Joan Estrada, altre
Joaquím Coll, guardia.
Bernabé Soligó, altre .
Sebastiá Xifré, altre
Jesús Royo, altre.
Atanasi Gómez, altre .

875
58333
550
291'66
383'33
33333
450
333*33
33333
33333
250
75
50
25
50
25
50
50
100
75
60
60
50
50
50
50
50
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Josep Miret, altre
Julia Guínart, altre
. . . .
Onofre Castellet, encarregat brigada .
Manuel Palanqués, recaptador .
Sever Sabatés, altre . . . .
Alexandre Estrada, altre
Gregori de Oña, altre auxiliar ,
Sabí Giménez, «sereno» C. C. .
.
Eusebi Molins, peo brigada
.
.
Ramón Bosch, altre .
Francesc Oliveras, altre
. . .
Josep Pascual, altre .
.
.
.
Manuel Farrés, altre .
.
.
.
Narcís Barnils, altre . . . .
Pere Giménez, altre . . . .
P e r e Y e g u é , d i r e c t o r d e 2.^ e n senyan^a
.
.
.
.
Josep Rovira, professor 2." ensenyampa
Lluís Mejan,
»
»
»
Antoni Savall,
»
»
»
Manuel Masjuan, auxiliar administrador de 2." ensenyanpa
. . .
Salvador Badosa, porter bedell .

Al Secretan, per a distribuir a organistnes oficiáis de Barcelona
Son en total .

50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
350
100
125
100
75
50

450'00
.

7386'64

Impremía Cucurella : Corro, 9 : Teléfon 24 : GranoUers

