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AL TOMBAR L'ANY
Ellmoment polític

A l'hora que els potentats i els feliços de la terra, oblidats de tot,—fins de la pròpia abjecció—liben
a la glòria d'Hermès les perfumades escumejants
begudes i, amb el dringar dels tallats cristalls, saluden l'any que comença ubriagant-se en el torb sensual de la disbauxa grassa i espesa, NOSALTRES,
corpresos ben altrameut per la solemnitat de l'hora,
volem també alçar amb les dues mans la nostra copa buida, com el càlzer d'una litúrgia nova. Tràgiques, les hores, destil·len gota a gota la essència de
la dolor universal, amarga fel entre les fels amargues.
Amb un magne gast de superació, libem amb ella,
treballadors de Catalum al

Quan alguna ploma maliciosa havia afalagat la insania de
la genteta amb sensacionais inspeccions municipals que havien
rie conduir a presiti als malversation ile cabals fillies, s'obren de lut a bat les portes de lu presó per engolir ta riuada
d'una rfffidors gué Iti entren amb el rap alt, nei el cor i/erma
la voluntat, ciutadans honrais que Kan caigut sota el peí dur
de «la lieh per llur aiUiessió a uns ideals. Solament a Barcelona han estat empresonats els Srs. Matons, Duran Reynals, .Marti iïsteve. Bremun. Kscolà, Tusquets, Barbey i
Ti'ius.
Des ae Its nostres planes hem combatut en algun moment la
política defensada per i ¡M Publicitat» i seguim a igual distancia del ideari burgès, magre i monotonie del col·lega.
Per això mateix volem expressar ara al seu director empresonat. AV Marti Ksteve la nostra simpatia al cintada i al poli
tic perseguit per la justicia dels homes.
Per les comarques catalanes, són incontables els encartais
en processos per delictes politics i tancats dintre reixes. En
RotHà Sol, conceller de la Mancomunitat de Catalunya is al
Castell de Lleida.
Snn també a la presti els companys, Casals, Carroñé, Alcántara, leandre Mas, Vallejo, Feliu i Codina, Ràfols, Nadal,
Artigues i altres,
La llista feixuga dels presos per delictes polítics i socials va
extenent-se encara.
Cap paraula inútil.

Pels que treballen i sofreixen.

Pels que pensen amb dolor.
Pels perseguits i pels vençuts,
Pels ignorats i pels menyspreuats.
Pels que coneixen la divina joia de patir pels altres
Pels que són beíats pels mateixos que volen redimir.
Pels que són fidels a l'Ideal.
Pels pobres d'esperit que viuen en les tenebres de
la ignorància.
Pels que han caigut generosament per aplanarnos el camí.
Pels que cauran en les lluites noves.
Pels que, en la negror de la nit, serven encesa una
llàntia a l'Impossible.
Pels rebels, pels heterodoxes, pels herois.
Pels HOMES1
I a tu, company, que tens entre reixes esclau el
cos miserable mentre una ala de rebeldia i una altra
d'abnegació s'emporten el teu esperit indòmit pel
Atzur Immortal, a tu, i a la teva companya abandonada, i a la teva mare velleta, i a les teves germanes
que ploren, i als teus fills que demaden pa, amb tota
la efusió del nostre dolorit cor de germà, et diem emodonadament:»
-ANY NOU, VIDA NOVA1

Altres Aos companys o lo presó
K Is nostres volguts amics, Manuel Alcantara Gusart company de redacció, i el Dr. Cosme Rofes, constant col·laborador,
han• tvtat rmvretonals ner,ordre governativa Vo hem de dir
amb quina emoció rebêrem aquesta nova i amb guin tentimeni
la comuniquem avui als nostres lectors.
Dies d'angoixa són els actuals. 1 dies de prova també. Ara
més que mai cal serenitat perjudicar els esdeveniments i per
no deixar-se arrossegar pel pessimisme. El» companys Aleàn
tara i Rofes i els demés empresonats sabran dur la seva dignitat d'homes civilment integres flns allà on les circumstàncies ho exegeixin. N'estem segurs.
Tanmateix, JUSTÍCIA SOCIAL, al lloc dt sempre, /a voti
per a llur prompta Uiberació.

Als nostres collnborQdors

Disminuida la nostra redacció per la baixa dels companys
empresonats hem restat sense llur valuosa col·laboració.
Altrament, pel nostre an/tel de confeccionar un Número Extraordinari digne de l'interès benèvol dels nostres amics, ens
trobem a darrera hora que el treball acumulat rebassa amb
fort escreix la capacitat de les nostres nuit pàgines i així hem
de guardar per edicions pròximes, amb fort sentiment, articles i dibuixos del més alt interès.
Per afer lloc al major nombre de col·laboradors hem començat sacrificant els articles escrits pels companys de redacció.
Sis nostres, companys escriptors i artistes sabrau excusarnos. Ho demanem especialment a la il·lustre escriptora Sara
Llorens de Serra: Per haver-nos arribat amb retrac no podrem publicar fins dissabte vinent el seu magnifie article.

Perquè som socialistes
Cal només donar una mirada
pel món, per compendre que per
tots indrets hi ha plantejats
greus problemes la solució dels
quals està fora del abast de la
classe capitalista, detentadora
del poder i de les riqueses de
tots els païssos.
Això equival a dir que mentre subsisteixi l'organització social present no hi haurà en el
món un moment de pau entre
els homes, doncs aquests problemes no poden ésser solucionats més que per l'abolició dels
privilegis de que disfruten els
elements improductors.
Més qui ha de realitzar aquesta magna obra d'equitat i de
justicia?
No seran pas els partits polítics burgesos els que la intentin,
ni serà cap institució ni organisme dels infinits que subsisteixen patrocinats pels governs
o per la burgesia.
Aquesta ha de ser obra del
Socialisme, que aspira a aconseguir la igualtat econòmica, la
supresió del salari i la desaparició total i absoluta de tota mena de privilegis, fent de la humanitat, en lluita constant i perpètua, producte de les passions
desfermades dels actuals directors, un organisme harmònic en
el qual els interessos de home a
home no estiguin en pugna, on
ningú pugui apropiar-se el producte de l'esforç d'altri i on la
activitat i el saber tinguin per

únics objectius l'obtenir nous
perfeccionaments i noves invencions en el camp de la tècnica que vinguin a fer la vida més
bella i més enlairada per lots els
éssers humans.
Tal es, en síntesis, l'aspiració
del socialisme, convençuts que
la burgesia i totes les institucions per ella patrocinades estan incapacitades per a obrir a
la humanitat nous horitzons que
l'apartin del materialisme brutal
en que es mou, entenem que el
deure de tots els obrers i de tots
els que sentin anhels de llibertat i de justícia, està en abraçar
el socialisme com a única esperança de salvació del poble,
treballant resoltament per la seva implantació en el món.
Des de que Karies Marx va
fer del socialisme un cos de
doctrina i un mètode de combat, els escriptors a sou de la
burgesia venen repetint un dia
i altre dia que el socialisme ha
fracassat per tot i que els seus
principis estan completament
desacreditats.
No obstant, el socialisme va
sumant incessantment nous adeptes, formant a diari noves
legions en tots els païssos i
constituint la única esperança
de redempció dels homes.
Per tenir aquesia esperança
arrelada, som socialistes.
J, Comaposada

KARL MARX

LLOSA VOTIVA
SIA PER VOS AQUEST ANY NOU, CARÍSSIM,
AUBA SERENA D'UN BELL JORN DE GLORIA,
PÒRTIC FRONTAL D'iNCOMMOVIBLE TEMPLE,
PLÀCID AUGURI.'
SACRA QaiETUT EN EL REDÓS PACÍFIC
L'ANIMA VOSTRA COM UN BÀLSAM OMPLI;
PRODIGUES VESSIN SOBRE VOS LES HORES
OMBRA I ROPICIA.

GABRIEL ALOMAR.

El problema de In producció
Abans d'ésser legislada la jorN'hi ha hagut prou amb una
nada de les vuit hores, l'Oficina investigació de l'organització
Internacional del Treball feu un del treball i amb l'aplicació en
raonat estudi del desenrotlla- la branca de la indústria intement de la producció en les més ressada^ dels més avançats meimportants indústries de les dis moderns del maquinisme,
principals nacions.
per a que poc temps després
En el dit estudi, que fou pu- s'hagi pogut arribar al tipus de
blicat i adreçat a tots els orga- producció d'abans.
nismes, polítics i econòmics del
Inspirant-se en tot això i en
món, es demostrava mitjançant un sentit humà i progressiu, fou
estadístiques i gràfics i amb la com va donar-se compliment a
opinió dels directors competents la aspiració del proletariat inde grans empreses, que en totes ternacional en la seva demanda,
les indústries en que ha estat de la jornada de vuit hores
escursada la jornada de treball, Aquesta reforma està considela minva de la producció ha si- rada com la més important de
gut tan sols transitòria.
totes les legislades fins avui, i

.Vo tolem esmentar res de l'obra, prou coneguda, del amic
Alcatara, per tractar se d'un dels nostres, d'un company de redacció. Raons semblants aturen la nostra ploma per parlar de
l'amic Rofes. Tota l'intensa obra social realitzada pel municipi de Montgat pot dir-se que es deu a la seva iniciativa. SI
seu apostolat cívic de cada dia U ha atret la vetòració dels
humils i el respecte deis poderosos. Un germà dels pobres, un
pare dels orfans, un amic dels desvalguts, aquest es el nostre
company empresonat.

en la nostra terra eátavâ reservat a un . aguilot representatiu
de la '.plutocracia catalana, el
qualificar-la de inoportuna.
Pot dir'Sefltiè d'ençà qye la
llei fou feta, no ha deixat d'estar en perill. El capitalisme internacional no ha deixat de
conspirar un sol moment per a
enderrocar-la. Un jorn amb l'escusa de minvar l'enlairat preu
dels queviures, un altre amb la
de cercar solució a la crisis de
la producció, després parlant de
l'exemple d'Alemanya, no passa
dia que no sigui minada la concessió que fou feta als treballadors del món.
Es veritat que la economia del
món està desballestada, però ho
està, no per la implantació de
les vuit hores en totes les indústries, sinó per la guerra última
en que per assolir la victòria
cada Estat trasbalsà la producció del seu país. El nostre ha
sigut un dels pocs que podia haver fet una veritable revolució
en la seva indústria, per la gran
demanda que experimentà amb
motiu de la guerra. Malgrat
d'això tothom sap el que han
fet els productors del nostre
país. Descomptades algunes empreses importants de la fihtura,
teixits i de la metal·lúrgia, ben
poques han renovat l'utillatje i
avui la producció és feta amb
una trentena d'anys d'eiiderrerament. Es comprèn que una indústria així hagi de tenir per sòcol un aranzel immoral, i que
els productors picarien sorollosament de mans si pogués ésser
presa per l'Estat alguna disposi-

ció referent a la jornada de treball.
Mentrestant, ja fan el possible
per a > que: aquesta última sigui
una ficció, mitjançant les hores
exíraordinàries.
Però és que no es pot intensificar la producció sens anar a
l'esgotament físic de l'home convertit en màquina?
L'aplicació del modern maquinisme a totes les indústries,
l'organització cientifica del treball, fent que aquest es faci tan
atractiu com sigui posible al
factor humà, la utilització de
fitxes de cost, la redució d'aquest
mitjançant la standardització,
una raonada organització de
compres als llocs n'origen de
les matèries que han d'ésser
transformades, anant a la supressió d'intermediaris inútils,
una acurada organització compíable i altres aspectes de la
qüestió que podriem fer constar,
tots ells poden contribuir a una
major producció, que abans de
la guerra malgrat de la jornada
de vuit hores.
Però contra tot això hi ha
l'egoisme i el rutinarisme dels
mals anomenats productors.
I és també per això mateix
que tot home que no tingui cegada la raó pels interessos
creats, ha de convenir amb nosaltres que el socialisme i la organització de la producció feta
a base cooperatistaéssols el que
podrà fer que la indùstria i el
comerç d'avui—que no tenen altre finalitat que el guany—passin a ésser el compliment d'un
servei de la societat.
J, Darán i Guardia,
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Revista Internacional. - Balanç de l'any 1923
Dos fets Importantissima assenyalen ci començament i Iti fi de l'any
IDA!. En els primers dica ut) l'any,
francesos i belgues ocupaven la conca dui Uuhr T Europa es carregava,
d'enguiiies i malestars; en els dairers
dies de l'any; Alemanya reprèn le»
neve« relacions directos amb Yrança i
Bèlgica, oí trevall en el Ruhr torna a
normalit/ar-se i apunte« en l'horitzó
ICH primeres lluïssors de bonança.
Centenar »le mort« i ferits; milers
d'empresonats i milers de llars desfetes; la producció i la riquesa d'una
regio activa i prospora suspeses i esclafades, veutt-aquí el balani; de la política d'agressió de França i Bèlgica i
de ta inútil reasistencia passiva d'Alemanva. l.es dugués parts han cedit,
particulurment la debil-Alemanya.
Però ningú no'n« podrà demostrar
d'uuu manera, objectiva l pràctica els
beneficis du França i Bèlgica resultant« d'aquesta aventura la qual en
la niés favorable de les hipótesis pot
oferir com a màxima aveutatja la debilitaeió del adversari a costa de la
pròpia.
Hem de dir, però, mie tal corn estan
avui estructurades, Franca 1 Bèlgica
d'una part, i Alemanya, de l'altra, no
hi caben altres termes de transacció i
arranjament del difícil problema de
lea reparacions. Franca i Belgica estan malaltes i llur malaltia no ha sigut causada, Hiñó »gravada, per la
guerra. França necessita nu sanejament radien I de les seves finances i
ile la seva politica colonial. Kl capitalisme francés no ha evolucionat com
calia i resta desarticulat i tímid des
do q ic Anglaterra i Nord-America 1
han iuutiliv/.at el camp de les seves
esp enlacions, L'eufoir/.ainont de la
economia russa lia acabat de desorientar-lo, i, únicament, una sablai enérgica improvitxacló de metròpoli, podria donar direcció i organització a
les forces capitalist«« i llevar-li la
tortura ile la propia defensa que es la
obsessió dels organismes depauperats. Dissortadament per la Franca
burgesa i capitalista, no hi ha en l'escenari polític de la gloriosa nació homes capaços d'una tan gran empresa.
Tenim molts motius per a creure que
el centralisme és una de les causes
d'aquesta esterilitat.
Bèlgica és senzillament la germana
de Franca. Mancada de motius fonamentals per a existir corn a nació, té
ile més el core de la divisió cada dia
més accentuada do la seva població
walona i flamenca. La colònia del
Congo li sobra i li fa nosa, i 11 manca
valor per a disposar-ne negudament.
i'n cooern Intel·ligent i previsor liquidaria aquella extensa possessió en
benefici de l'aniinonaració del deute
que és avui per avui la seva més gran
engunia i cu que cal remeiar amo tota urgència.
.'Ucmuuya. vigorosa encara i més
compenetrada cada dia amb la seva
difícil situació, té la seva vida i el seu
pervenir vinculats amb el triomf de
la seva democràcia. Si aquesta logra
reduiries forces reaccionaries, Alemanya se salvarà facin el que vulguin Franca i Bèlgica. Aixís ho creu
Anglaterra i per això fauna política
apart de les seves antigues aliades.
Kl paper d'Anglaterra es de no deixar
arrivar el drama a situacions desesradcs i insolubles. Estiv bé el cèrcol
que s'ha fet al voltant d'Alemanya, i
amb això Anglaterra creu que pot
dormir segura. Ara cal que Alemanya s'aixequi, perquè, sense ella,
tampoc es concebeix Europa.
L'any li«! ha deixat gairebé inalterada la preppiideràncta dels elements conservadors en aquests països, si exceptuem Anglatera la qual
segueix la seva normal evolució vers
el Socialisme. Bonar Law I Baldwin,
homes %le comprensió i de tacte, ban
hagut tie couvence'rs des del poder
que la vella nació s'obstinava en conservar se cternalmout jove. L'esforç

d'acomodació i d'adaptació es méa feixuc a Anglaterra que a cap altra lloc
car tot reposa ullí sobre bases més sòlides. Però la llibertat il·lumina les
consciències i la evolució es desplega
sense altre dany sensible que la extirpació de l'oxcluBslvlsme atàvic
caeterltzat per un Internacionalisme
que no coneixia. Han passat centujies llargues durant les .quals Angluterja ha influenciat el món. Ara es el
món que envaeix la Oran Bretanya,
la qual, per primera volta se gent superada í rendida.
Rússia declina vers una composició
raonable de democràcia socialista i
economia burgesa. L'any 1933 senyala una etapa decisiva eii la fixació de
la latitut ponderable. La Federació de
les Repúbliques soviètiques, les concoMtona atorgades a diferents grups
capitalistes extrangers. La represa de
la exportació activa i metòdica, el reconeixement de qualgues formes de
Eropietat territorial a extrangers, tot
i creure que les masses obreres de
Rússia han après a desdoblar les funcions de govern i a combinar l'aplicació dels nous principis amb el corrent iumediat de la vidu. Es un altre
esfpoç d'adaptació per l'istil del que
esmentàvem, no mes que si a Anglaterra prepara l'adveniment del Socialisme, a Rússia consolida el triomf de
la Revolució de 1911.
Al proper Orient, l'any 1923, ha infantai la República otomana després
de la laboriosa conferencia de Lausaua. Ha enderrocat i liqüi lat el govern
do Stambulisky a Bulgaria, la nació
balcànica de més fortes inquietili» espirituais. Ha mantingut la 0recia en
convulsions revolucionaries i l'ha deixada en camí d'assolir la seva pau interna mitjansaut un canvi de règim i
el retorn de Venizelos.
A l'Orient llunyà, Xina afirma la
seva vocació de viure lliure de intromissions extrauger'es i afiança les seves institucions republicanes. E' Japó, colpit per la catastrofe sismica del
primer de Setembre, demostra el seu
vigor indomable, començant la reconstrucció de Yokohama i Tokio
amb un progecte gegantí que posarà aquestes ciutats a una altura molt
ART
superior a l'anterior als terratrèmols.
li'Indoxlna dóna senyals d'un despertament polític que trascendéis a millorat en el curs del 1923, res superij fiqui la seva adhessió a la nova Interl'Arxipièlag malai 1 q »e algun dia pot la satisfacció de poder consignar què nacional per a que aquesta, investida
preocupar a França. I a la índia els ha sigut un any excepcionalment a- de la indispensable autoritat, cridi,
extremistes obtenen una victorià fortunat en senyalar un període de un nou Congrés internacional, faci
electoral molt extensa 1 un dels seus pau i de respecte per a la vida humana. una completa declaració de principis
líders. Cas, es cridat a assumir el po- Fins els tribunals pooulars s'hau sen- 1 actuï decididament com a lligam i
der a la provincià de Bengala.
tit inclinats a la benignitat: si un jü- ; guià de totes les forces proletàries de
A America, la mort de Mr. Harding, rat absolia a Conradi, un altre jurai la terra.
La Tercera Internacional o Internapresident dels Kstats Units, ha ac- ha absolt a Oermaine Berton. SI el
centuat encara més la politica d'a- govern dels Soviets conmutava la pe- ^ clonal Comunista de Moscou haurà de
partament dels diversos conflictes na capital al bisbe Chieplac per la qv /pendre uìia actitut decidida i sumareuropeus derivats de la guerra. Mr. cadena perpètua, el govern d'Espa- 86j sense reserves, a la unió mondial
Coolídge, el president actual, encar- nya concedia la mateixa gràcia al; de les forces socialistes. El comunlsna la tendència predominant en a- caporal Sanchez Barroso, cap dels qfo¿ jae està en plena .liquidació a tots els
qnoll pais d'esborrar el rastre de la blevftts de Màlaga. I cap any l'amnis- països d'Europa i Amèrica. El prinpolítica romàntica i generosa de tia del 14 de juliol a França havia tin* .'cipi bàsic de la política socialista—caMr. Wilson. A Mèxic, desprès de qua- gut una tan gran extensió que afa- pacitació del prolelariat mitjançant la
tre anys de pau i d'un treball eficaç voria, com la darrera a 4690 eondemp» participació constant en les lluites ci,de organització del pals sobre bases nats, entre ells Marty, un dels marí* vils i democràtiques—recupera a tot
socialitzants. els antagonismes de dos ners de la flota francesa que aixeca- arreu els seus prestigis i guanya tocandidats a la Presidència de la Re- ren la bandera comunista al Mar Ne- tes les consciències. Familiaritzats
"amb les Justificades impaciències
pública, Calles i Huerta, clouen l'any gre!
d'esperits lleials i ben germans del
amb un esclat revolucionari que úninostre, som els primers en reconèicament l'autoritat moral del presixer que la visió total del vastissim
dent Obregon pot conseguir l'apagar
L'any 1923 es caracteritza per la .problema que planteja a la humanitat
sinó abatre. Xile i l'Argentina inicien una política d'economies i Brazil tendència predominant en tot el món el triomf del socialisme resta sovint
pert el cèlebre polític Ruy Barbosa.
rocialista a l'ajustament i consolida-,! alterada per la necessitat urgent de
Durant l'any 1923 no hi ha hagut ció de les forces proletàries. Verifica-! remoure ses seculars que arriven a
cap nova guerra internacional i ben da la fusió dels independents 1 social Inspirar una repugnancia i un odi inpocs conflictes interns que hagin fet demòcrates d'Alemanya, la creació: vencibles. Però volem viure de realivessar sang humana. L'epopeia del d'una Internacional única havia ven- tats i 110 volem exposar els nostres
Sfnn Fein a Irlanda ha thigut durant çut el principal obstacle. Per això en principis a contingències de lluita i
aquest any una llànguida n. Les revo- el Congrés celebrat a Hamburg el menys a triomfs fàcils o casuals. El
luciona comunistes d'Alemanya i el mes de març darrer fou tasca relati- socialisme neix i ha de néixer normoviment separatista rhenià han tin- vament fàcil la de fondre en una sola malment. No pot anticipar-se, ni imgut poca importància. La revolució la segona Internacional i la Interna- provitzar-se. Cosa impossible fora reagro-comunista de Bulgaria va èsser cional de Viena i obtenir ensems l'ad- tornar el fetus a la matriu i cosa exviolenta, però breu. 1 el pronuncia- hessló, en principi, de diversos par- posada i prrillosa el aubjertar-lo a una,
ment del coronel Metaxas a Macedònia tits locals o nacionals que no s'ha- Incubació artificial o a un exercici
fou un simple simulacre militar. Si vlen sumat a l'una ni a l'altra. Manca, prematur.
Els que mirem a Rússia no amb un
l'aspecte general polític del món ha es clar, que cada partit nacional rati-

Socialisme

LA BALADA DEL CAMÍ
Al Mestre Gabriel Alomar
OA vagabons,
jo no sé què tenen les vostres cançons!
Quan de ma finestra T esguard llenço enllà
í vos veig passar,
amarats de soi, pel mig del camí,
fondes enyorances d'an goig que se'n va
sento com tremolen per dintre de mi,
tal com si amb vosaltres fos la primavera
que també fugis per la carretera...

Som de l'Ideal ardits vagdbons:
Mentre enlaire dancen les constel·lacions,
amb les passes fermes, els nostres talons
vibren com l'argent de dos esperons,
som de l'Ideal ardits vagabons.
Quan els torbs regolfen entre les cingleres,
dels feltres calats, les plomes lleugeres
han flotat al vent com unes crineres.
Amb la mà abastem les fruites primeres
quan els torbs regolfen entre les cingleres.
Sota la inclemència del vel mai alçat,
hem gaudit la joia i l'encant sobtat
de creuar per pobles de nom ignorat.
I en totes les aigües ens hem batejat,
sold la inclemència del vel mai alçat.
Ciutat de l'ensomni, on te deus alçar?
—Sabem la llargària dels jorns sense pa.
Ciutat de l'ensomni, on tens els jardins?
—Venim blancs de pols de tots els camins.
Ciutat de l'ensomni, on són tos portals?
—Portem claró als ulls de tots els cimals.

Ciutat de l'ensomni, on són tos carrers?
—Amb sang nostra sagnen tots els esbarzers.
Ciutat de l'ensomni, on tens els palaus?
—Hem deixat cançons per tots els afraus.
Ciutat de l'ensomni, on ta euritmis plasmes?
—Sabem la frisança de tots els espasmes.
Ciutat de l'ensomni, on són tos imperis?
—Hem retut en lluita a tots els misteris.
Oh Ciutat somniada, vulguens acullirl
—El nostre puny s'alça qavant del desti!

No remembrera, metre passem,
les boques rojes que deixem.
De més ardentes en veurem
i besarem
pels nous camins que passarem.

Quan la nit és negra sobre del camí,
quan la nit és negra sota del destí,
s'ovira perduda en la llunyania
la llum solitària, d'alguna masia
0 bé d'uns pastojs la foguera humil...
Oh llum qui convides al viure tranquill
Defallint a voltes, t'havem beneït
tremolant incerta al mig de la nit.
Les porugues passes vers tu hem adreçat
amagant l'espasa que ens duia al combat.
Llar hospitalària que ens calmes els frets:
Vols empresonar-nos entre tes parets!
Amb ton ambent tebi, ofegar voldries
aquestes que ens mouen santes rebeldies.
Braó nostre, torna davant del perill,
que és la pau que ens brindes dilusiu fetilll
1 ens mengem tes sopes de pa de mestali
ja empunyant la creu del brunyit metall.

mesura possible les resolucions dels
gobernanta sense, però, compartir
llur responsabilitat.
En aquestes condicions el plebiscit
popular ha sigut resoltament favorable al socialisme en les eleccions generals d'Austria i de Gran Bretanya.
En eleccions parcials ois sufragis
obrers han donat també victòries molt
significatives als socialistes a Franca,
Suissa, Holanda, Canadà, Argentina 1
Australià. No pot quedar sense esment l'esclatant triomf de la candidatura socialista a Madrid el 29 d'Abril
passat. Els comunistes, on canvi, han
sufert sensibles derrotes en eleccions
parcials i no han conseguii fer reexir
un sol de llurs candidats eu les eleccions generals d'Àustria í de Oran
Bretanya. Resulta doncs evident que
el proletariat internacional ha decidit
adoptar les tàctiques socialistes entenent quo «on les que ofereixen resultats més pràctics en la lluita per al
triomf del gran ideal.
En els diferents congressos celebrats en el decurs de l'uny, el socialisme ha demostrat una robustosa i
nua ufanor encoratjadores. Demés del
Congrés d'Harnburg—en el qual hi
havien trenta nacions representades i
pot considerar-se el mes important
esdeveniment do l'any 1923~-va celebrar-se pel febrer el Congrés do Lillo
en el qual va demostrar-se que el Partit socialista era la força política orgauit/ada de França que contava amb
efectius més considerables; el Congrés del Partit socialista argentí celebrat a primers d'Octubre a Mar del
Plata, va deixar la sensació de que els
obrers d'aquell país constituiu« ja una
poderosa força do goberu; el Congrés
socialista de Miia, de primers de novembre, indica la rapidesa sorprenent
amb que ha pogut refer-se el socialisme italià després de tun amargues
probes; i el Congrés de dones socialistes de Bèlgica palesa oi treball de
saturació que ha pogut realitzar el socialisme a travers du guerres, persecucii,ns i l l u i t e s ile iota mena.
Si le* forçós politiques socialistes
de tot el món hau continuat nodrintse i consolidant-se, els efectius de les
organitzacions sindicals han sofert
durant l'any 1923 una minva, molt
considerable particularment a Anglaesperit afinat do critica sinó amb l'a- terra, Alemanya, Italià, França, Suèmorós neguit de veure reeixir aquell cia i Polònia. Les causes d'aquesta
esforç gegant d'un poble martre i baixa en el nombre d'obrers sindicats
d'uns directors intel·lig'Mits i hàbils, son múltiples i no poden essor tractahem observat com decreixia sensible- des en temies generals. Si a un país
ment durant l'au 18a) oí prestigi d'un és la manca de treball, a un altre sou
mot que sempre ha estat en contra- dissensions locals i capdillatjes nodicció amb les essències del socialis- cius. Si qualque cosa de comú tenen
me. La paraula «dictadura» s'esborra les baixes sofertes pela organismes
lentament del llenguatge dols homes obrers es la de representar una depulliures i particularment del lèxic dols ració natural i exponíanla. Molts que
homes que guien la gran Federació estrenyíen les rengles quan havien
soviètica. En son lloc els conceptes de produir-se incessantment noves
«cooperació», «capacitació», «eficà- peticions i havien d'obtenir-se noves
cia», tenen un só més escaient, í les aventatges, deserten are del compamases proletaries d'Europa les escol- nyerisme i dels deures sindicals i, alten amb major complaença. Rússia, gunsd'ells, fins so sumen a la reacció.
com ja hem dit abans, se situa, s'aEntenem que es un comentari comjusta. Li costarà molt d« trovar el pletament imparcial dir que malgrat
perfecte equilibri. Entre tant, bo es les pèrdues numèriques, l'any lí*23
que trovi els termes d'armonia que no ha sigut un mal any per a les orhan de fer de la sova acció i la nostra ganitzacions obreres internacionals, i
una sola i indisoluble.
que la Federació d'Amsterdam farà
Perquè la participació directa en el un bou balanç sentint-se més forta,
governament dels estats ha rebut a- més cohesionada i més apte per a l'acquest any la darrera executòria de ció. En realitat, quan l'any es comeninutilitat. El gabinet socialista de çava, tots els que observem atentaBrauting va dimitir el dia (í d'abril a ment els moviments socialistes obrers
causa del conflicte dels obrers sense a travers dels diferents païsss, no tefeina. Es tracta d'elements de prime- nlem pas motius per n creure que en
ra calitat: Brauting es un socialista fer el resum de l'any 1923 poguéssim
de clara visió i un dol homes més ben donar nua nota d'optimisme la qual
preparats per a assumir funcions de perquè no es basa en lets estridents o
poder, i Suècia es u'n dels pnissos de clamorosos és precisament per coque
més forta cultura i que compta amb és més segura, més real i més efectiuna burgesia i un proletariat alta- va. No registrem grans victòries, pasment experts i conscients. El fracàs sades, però fem més: constatem'el fet
del minisieri Brantiug a Suècia ósla do que les forces estan més ben predarrera lliçó què'ns calia apondré per parades i compten amb millors elea mantenir-nos en la convicció de, que ments per a obtenir victòries futures.
el socialisme, per ara, ha de quedarse on hi oposició i ha de influir en la
M. Serra i Moret

No ens deixem ; commoure per ton esguard tendre:
De nostres sandàlies espolsem ta cendra,
rabegem l'esperit al sol del matí,
apartem la neu per veure el camí; '
i emprenem la marxa sota l'ample cel
cantant-nos a l'ànima un novell anhel.
I altra xolta lliures d'aquest enjou teu
ni ens girem enrera per dar-te un adéu.
Oh la eterna ruta coberta de neu!
Aquests càntics nostres han de fer-te breu.

/ escolto enllà d'enllà, les bohèmies cançons.
Retrunyen dintre de l'ànima, floreixen il·lusions...
Oh vagabons!...

Allí on vam néixer no sabem,
ni tenim pàtria ni en volem.
Nostra llar siga allà on siguem!
Riem, cantem!
/ quan se perd al lluny la inquieta nota alada,
com veig ma cambra sola
i freda i desolada!...
I mentre a T horitzó ma fantasia vola,
aneu descapdellant la eterna caminada,
darrera la pesada
carreta que grinyola.
Oh vagabons,
quina força tenen les vostres cançons!...
Obro la porta d'una revolada:
—Oh avui quin cel més clar!
Allí hi ha la casa on hi viu la amada,
—tant me fa.
Emprenc coratjós la ruta ignorada:

ni sé cap on va

ni penso amb demà.
Oh avui quin cel més clar!

J. de
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Campanyes de JUSTICIA SOCIAL per la dignificació de la Ciutat
LA VIDA A LES BARRAQUES DE BARCELONA : : QÜESTIONS D'HIGIEHE SOCIAL
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UNA VISTA DE

"BARRA COPOL1S"

Fot. Morera

Els punyents articles del nostre company Dr. Mira, sobre les
tràgiques condicions en que han de viure milers d'ésser humans,
»ciutadans» de Barcelona, entafurats en infectes banaques i
en tenebrosos covals que les bèsties no voldrien per estable,
han concitai un moviment d'opinió: Cal acabar amb la vergonya que en el mateix clos de la Ciutat, cap i casal de Catalunya, visquin morint innúmeres famílies, pitjor que no devia
viure l'home dels temps prehistòrics.
El nostre company fa una crida als anomenats «elements
intel·lectuals». En bon hora; però nosaltres confiem tan poc
com ell en l'eficàcia del ressò que pugui trobar la seva veu.

només es fes això correríem el risc de que molts habitants
actuals dels pobles veïns (Badalona, Hospitalet, etc.) penetressin en la nostra urb per tal d'aprofitar l'avinentesa
que se'ls oferia de trobar lloguers a bon preu. Perquè,
no cal oblidar que són molts i molts els milers de persones que vivint fóra de Barcelona tenen els seus interessos i la seva feina dintre de la ciutat. Es més, l'exemple
de la sort que els actuals barraquenys tindrien si això es
fes, determinaria la immediata vinguda a la nostra població de nous contingents de murcians, cartageners, etc.,
que ara es troben bon xic deturats per les dolentes noves
que els comuniquen els seus paisans catalanitzats.
S'imposa doncs, d'una banda, limitar implacablement
la corrent immigratòria. De falira, acomodar de la millor manera possible els productes de Ïa mateixa que ja
han adquirit—per dir-ho aixW-carta de naturalesa entre
nosaltres. Com? de quina manera? Senyors elements intel·lectuals de Barcelona: JUSTÍCIA SOCIAL obre una
enquesta per tal de trobar solucions a n'aquest angoixant
problema de la habitació. Tots indistintament, qualsevulgue que siguin les vostres ídeçs polítiques, religioses, etc.,
esteu obligats a aportar el vostre concurs. lo, particularment adreço des d'aquestes pàgines un prec insistent als
meus mestres i amics: els Drs, Gallart, Pi Suñer, Salvat
Navarro i Sayé per a que sífttin ells qui primer responguin a la crida i ens il·lustrin amb la seva opinió autoritzada. Un triple deure els obliga a fer-ho com a metges,
com a ciutadans de Barceloni i com a homes posseïdors
d'una positiva vàlua científica i d'una alta representació
social. Però conjuntament requerim l'ajuda dels nostres
arquitectes, dels nostres sociòlegs, dels nostres pensadors... de tots aquells que íimguin quelcom per a dir i no
hagin caigut encara en l'encapsulament social—signe degeneratiu—tan freqüent, per lissort en el nostre país.
Dr. E. Mira
(1) Veglnt-se els números 4 y 8 de JUSTÍCIA oci*l.

—

m^ ^«^f. "&#
ÍAV CARREK DI; "MRKACOPOUS"

Fot Morera,

Els nostres organismes polítics i administratius, davant del perill, han acotat el cap sota l'ala com l'austruc fent semblant d ignorar el fet brutal de l'existència d'una malaltia que ataca a més
del 25 per cent dels habitants de les grans ciutats, i aquella mentrestant ha seguit extenent-se prosseguint la seva obra destructora,
aniquilant individvus, i famílies, amenaçant el pervindre de la
raça.
L'Estat espanyol inicià la lluita establint un reglament i creant
el burocràtic cos d'Higuiene de la prostitució. No volem avui extendre'ns en comentaris que resultarien interminables. Venim exclusivament a publicar dues instructives gràfiques. La primera representa la corba del tant per cent de malalts visitats per sífilis en
un dispsensari mixte on hom visita un promig de 3.000 malalts cada any. La segona marca el tant per cent de venerians en el propi
dispensari.
Gràfic II.—Percentatge de venerians.

No quedarà en el cor del poble que s'ha commogut per tots els
cataclismes llunyans i ha dut el seu auxili a les víctimes de
totes les catàstrofes—als «sense alberg» de França, als famolencs de Rússia, als infants d'Alemanya, als sinistrais del Japó...
—una engruna d'activa pietat pels nosties infeliços conciutadans?
Per ellst pels nostres germans empresonats i per les seves
famílies abandonades diem al poble treballador:

BARRACÒPOLIS
III
Las fotografies d'aquesta pàgina serveixen per a cloure d'un mode gràfic la descripció que hem intentat fer en
els dos articles anteriors (1) de la vida a les barraques de
Barcelona.
Només cal fixar-se en l'alçada dels forats d'entrada
de les coves que en una d'elles s'endevinen: només cal
considerar amb un xic d'atenció les cares de la quitxalla
que en una altre s'exhibeix, per a compendre—malgrat
que el paper esborri pudorosament la anèmia i mil altres
signes de la seva depauperació orgànica—que no hem
exagerat res en les nostres manifestacions. I bé: no es
tracta ara d'insistir sobre el fet escandalós de que en un
país soi-disant civilitzat sigui això permès, tolerat i inclus
aparentment ignorat per la massa dels seus habitants.
No es tracta tampoc d'esbrinar les causes que han determinat aquest estat de coses, solament aprofitable, i desaprofitat, per la «Societat d'atracció de Forasters» la qual
—n'estem segurs—tindria un gran èxit a Anglaterra i a
Amèrica—reproduint en un prospecte unes quantes fotos
semblants a les que avui publiquem. Es tracta, únicament, per que això és ço que realment interessa a tots
els homes de bona voluntat, de trobar solucions al mal.
I bé; jo confesso des d'ara la meva incapacitat. No es
cregui que el problema pugui resoldre's construintjuns
quants'milers de cases'higièniques i realment|barates^ Si
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PER VIURE EN UN CAU TAMBÉ ES PA6A LLOeUER

Pot. Morera

El PROBLEMA DE LA SÍFILIS
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No vull treure'n conclusions. Cal però que fem una remarca
important. Des de 19.19 s'han obert diferents dispensaris exclusivament per venerians i sifilítics. En 1919 començà a regir el Reglament de la prostitució i començà a actuar el Cos d'Higiene contra el qual en ocasions diverses hem aixecat la veu acusant-lo de
col·laborar a la corrupció de menors, de protegir l'arcaboteria i el
tràfec de blanques, d'encoratjar l'existència del bordell.
En quant a llurs efectes sanitaris, les gràfiques parlan per nosaltres.
Dr. Muntanya

La sífilis i les infeccions venèfianes constitueixen una de les
causes morbides que més intensament amenacen la vida dels po- ""?"*mrf"~
bles moderns. Llur extremada difusió i llur acció perniciosa sobre («/4¿4M
la reprodncció de l'espècie, sobre la mortalitat infantil i sobre el \ *, *VJ*V
contingent de morbilità! i de mortalitat general, preocupen avui a !*" ,-<?.
sociòlegs, metges, estadistes i governants de tots els païssos de la
terra.
Un gran moviment de lluita, iniciat per una forta campanya de
t,V^... .K. ,«>..,. .
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Gràfic I.—Percentatge de sifilítics.
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premsa, té lloc des de mitjans de la gran guerra. Els Estats Units,
Anglaterra i eïs-païssos del Nord d'Europa, són a la avantguarda,
seguits d'aprop per Bèlgica, França i Alemanya. Arreu, per mitjans diversos, editant llibres, repartint fulles, cel·lebrant congressos, donant conferències, multiplicant els dispensaris públics, abaratint els [tractaments, combatent el xarlatanisme, hom procura
aixecar una barrera ferma i segura per aturar els incessants progressos d'aquelles terribles plagues. I l'èxit de la creuada no s'ha
ret esperar. Les estadístiques acusen una baixa constant d'aqueixes afeccions a tots els Estats, especialment als Estats Units, Anglaterra, Suècia i Dinamarca.
A Catalunya, la infecció veneriana, per més que pretenguem ignorar-la borrant el seu nom del lèxic de la gran premsa, ha penetrat amb la mateixa intensitat qae en les demés contrades de la
terra civilitzada i enfront d'ella so ha trobat més que silenci general, fals pudor, prejudicis estúplts que han permès una major i cada dia nés intensa propagació del mal.
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Comet dão

d'en Nareís Hicart al trescar, sense
prevenció, un diu i nitre dia per la
meva terra, hagi produit el son fruit,
Per * an llibre que
aquest llibro De poble en poble, fruit
no veurà la llntn
agr(Hlol<; d'un excursionista poc proL'dhjt'ctivitut eitipurditnesu, dintre vingut, que sense adonar-se'n s'ha
l;i «e.'vu prwwtó, dintre la seva nete- trovat que la ploma començava a escriure i no pasava sense haver dit
dat di> caíres, t ú, iiiiiiiiíadti, uau so
fTt'tti traidoria. l''a corn h« vespes: moltes coses que s'han d'estimar més
iiui·ii, de vi'gmloa, per a collir un bri per la bona voluntat amb que han sid'herba « una malva florida i robeu, g-ut escrites que no pas per la galade sobte, una tibiada que us deixa un nura de dir i la seva valor intrínseca.
En Hicart sap—com dig-ué Mistral—
dolor persistent. Però l'objectivitat
empordanesa no té tanta barroeria, fa que el trescar penosament pels cims,
les coses més cunçoiieranioiit. Kla a punta de dia, i cantar, els cabells al
ulla, absorts, ao us arnareu del palsat- vent, el pit nu 1 el gest airóa, és un
je,quo vìi puiietrnnt amb maiiyagrueria plaer esquigit, sobre tot quan la madintre vostre i .s'arrapa quietament a tinada es freda i el rou us aviva les
ilintru'I cor, i ja podou anar-von-en— il·lusions, I ell tresca penosament per
ja podeu cíirrur! atnitireu Bonipre la les pàgines del llibre i canta amb els
mehiuffiu de Iti vostre feblesa contras- cabells esbullats i el pit nu de rastres
tant amb cl paisàtje fort. Perú aquesta literari«, ple d'il·lusió ou la matinada
melangia no seriï paw tèrbola, tindrà de la seva. seusabilitat, un xic esquerun xic do serenor de col ventojat i ile pa, encara. La voluntat, però, és pomar blava. 1 això us donara ali! i sen- derosa i ell ha viscut pels corrióla; ha
tireu, per aquesta gràcia, desitjós menjat als hostals; ha saltat els marirresistibles de. donar forma a los im- ges dels camps i berenat al races
pressions que, stilisi! que ns en hagueu d'nua feixa a les hores del retorn, en
adonat, lian anat creixent a dintre que la melangia es més viva en ela
vostre, l'erxò hi han, a l'Kinpordà, homes lles coses. I això és prou per a
tants de bergants, tanta ile música, justificar un llibre que com De poble
tants do poetes, encara que no hagin en poble, s'ha escrit per no perdre un
itinerari, més que per a cap altra
fwerit u itti una soia ratlla.
Kos té d'estrany, doncs, que un cosa....
E. Isern Dalmau.
temperament impressionable com el

Armènia l el seu poeta representatiu
Armènia continua martiritzada pels seus opresors, i si be les
cancelleries europees, per desentendre's de tan angoixós problema, reconegueren a Armènia com un estat independent, el que
realment han fet amb ella ha estat abandonar-la a les seves pròpies
forces, ben escasses per cert. Però la vitalitat d'aqueix poble admirable resisteix tota mena de vexacions i de jous. La nació entera
es redreça contra les orbes ires de l'opressor, lluitant una vegada
més en nom dels seus furs i de la lliure disposició dels pobles.
Una lliga internacional Filoarmènia s'acaba de crear amb fi d'unir, en una acció comuna, els armenis dispersos per Occident i
bon nombre de personalitats eminents del pensament europeu, a fi
d'accelerar la solució satisfactòria del problema armeni, tan estretament lligat amb la sempre renovada i complicada qüestió d'Orient. Es d'esperar que les cancelleries tindran compte de les seves suggestions i informacions.
Un poble màrtir com Armènia no podia deixar de tenir poetes que
sublimessin el seu martiri. I s'han distingit en aquest aspecte Bedros
Turiàn, Crusciak Chiobanian i Hrand Nazariantz. Bredos Turiàn,
el poeta de la dolor i de la desesperació, és considerat com el Leopardi oriental. Malgrat el seu pessimisme, sos cants s'han vulgaritzat molt entre el poble, sobretot després de la seva mort. Crusciak
Chiobanian ha estat l'apòstol de les reivindicacions armènies a
Paris, on s'han publicat vàries de les seves obres poètiques, traduïdes al francès. A la capital francesa, el poeta Chiobanian assolí interessar a la causa armènia figures com les d'Anatole France,
que ha prologat un dels seus llibres, Ernest Lavisse, Denys Cochin
i Victor Bèrard, els quals han seguit les petjades del gran estadista
anglès Glasdtone, qui, com és sabut, fou el gran campió de la independència d'Armènia.
L'altre poeta de qui hem fet menció, Hrand Nazariantz, és, avui
dia, el més gran cantor del seu malaurat dais i una de les més robustes i interessants personalitats de la lírica hodierna. Nasqué a
Consfantinoble, en terra d'eixili, en 1880, i actualment, després de
llares sojorns a França i a Anglaterra, s'ha refugiat en una petita
ciutat italiana a les vores de l'Adriàtic, de cara al seu Orient meravellós, i des d'allà fa irradiar pe] món el seu verb i la seva esperança. Des d'allà ha llençat vàries crides demanant ajud pel seu
pais, havent creat un grup, «Claror» d'Armènia, d'acord amb Henri Barbusse, el fundador del grup «Claror» de Paris.
L'obra poètica de Hrand Nazariantz, abundosa, profunda, tendeix tota ella a assolir el que podriem anomenar l'absolut poètic.
La seva poesia s'eleva pel damunt del món, amb volada sideral,
sense perdre mai de vista les realitats humanes, tràgiques i esperançadores alhora. El critic armeni Simeó Eremian ha escrit que
en la lira de Nazariantz hi vibra una ànima suggestiva i rebel, adoradora de la veritat, a la qual es complau en revestir d'una delitosa
boira matutina. Gian Prieto Lucini el gran critic italià, mort en
1914, deia que la poesia de Nazariantz tenia un «quid» singular i
inconfundible, tant pel seu to com per la seva sensibilitat, completament nous per als occidentals.
L'obra de Hrand Nazariantz ha passat les fronteres del seu país
mercès a les traduccions italianas d'Enrico Cardile, Umberto 2anotti, Fernando Russo, Mario Garea i Cesarino Giardini. Han estudiat la seva obra Giuseppe Cortella Gelardi, qui ha escrit un penetrant i definitiu estudi, no solament de les dues darreres obres
del mestre, «L'Espill» i «Vahakn!», sinó de l'esperit misíícament
elegiac, però humanament rebel que anima tota la poesia nazarianziana; i Massino Galione, a qui devem un doble estudi de Barbusse i Nazariantz.
Per terminar aquesta senzilla referència sobre el poeta d'Arnia, n'hi haurà prou en transcriure quelcom del que Alfons Maseras ha escrit sobre Nazariantz. «Somnis de noble rebelió, els seus;
somnis de singular valor, d'amplia visió i ardentes colors, per la
figuració de les quals el poeta tradueix, no solament la dolor del
seu poble, sinó la dolor universal. Però en mig d'aquesta dolor,
brolla sempre l'esperança. Nazariantz canta la tragèdia de la seva
raça, exalta la sang de la seva raça i els déus de la seva raça. I ho
fa amb tanta virtud i potència, que el símbol tràgic d'un poble es
converteix en símbol humà. De l'esperit de l'orient, Europa sols
n'ha pogut assimilar uu parell d'idees perfectament definides: la
fatalitat i la resignació; i un parell de sentiments una mica distints:
la sensualitat í la venjança. L'Orient, però, es una deu inexhaurible
de suggestions ideològiques i de sensibilitat. Amb la seva obra vària i multiforme, exquisitivament profunda i musical, Hrand Nazeriantz Irenca la diga que impedia el contacte de les aigües de
dos occeans. En ella es fonen l'Orient i l'Occident en un sol esperit, essencialment humà. I per virtud d'aquesta venturosa fusió, és
avui dia Nazariantz un dels pocs es.perits moderns, que servant
el seu orientalisme en tota puriíat, triomfa en la literatura europea,
i és per aquesta assimilitat, amb la seva art novíssima a l'ensems,
amb la seva força rítmica i vibrant, amb el seu enyor, amb la seva
passió, amb la seva violència de conquesta, i amb la seva anhelant
aspiració a tot el que és etern».

ISSI

heterodoxes
El deshonor

MIGDIA AL

PORT (Dibuix de NMola)

El Nadal dels minaires
f
Quina rosada que ha plogut dels ce/s/
pluja de llum que fa la terra flonja,
els minaires Than vist com una esponja
mullada i xopa de c/at>or d'estels.
—Pugeu a flor de terra a fer les paus,
0 vells minaires, presoners de guzrra;
sortiu d'aquesta tomí>$ que us enterra!—
—Hi pesen massa llosçs de palaus;
pels esguards avesat^ jila tenebra
és massa tendra aquest^llum de gebre
1 el cel d'aquesta nit éy massa blanc.
Ja pujarem la nit iants^cops promesa:
cada palau serà una.píra encesa
i cada estel un degotiç-de sang.

>' • •

—De quantes maneres poden
deshonrar-se els homes?
—De molies més de les que
vos podríeu pensar.
—Coneixeu vos més maneres
de deshonrar-se de les que sabem?
—Hi ha homes tan abjectes i
gloriosos, que àdhuc saben deshonrar-se fent allò que es diu
el bé.
—Quina fantasia!
—L'únic inconvenient és, gue
llavors, fan una cosa pitjor encara: deshonren el mateix Be i
al mateix Mal—després de deshonrar tot el que els volta.
—Exagereu.
—Teniu ben serè l'esguard?
Doncs mireu Europa. De 1914
ençà, aquests homes deshonráis
i deshonorants, deshonor ador s,
infecten tots els càrrecs i les
ideals famílies. L'atzar maravellós és, no trobar-ne un a cada
cantonada.
BRAND.

VENTURA GASSOL.

À continuació donem la traducció catalana d'una de les poesies
més humanament sentides de Nazariantz:

Es trista cosa tíiorir en-l'exili
Es trista cosa morir en l'exili
quan el cor s'absenta per camins deserts.
Es trista cosa morir en l'exili
si fadics i febres us han deixat las.
La pluja, a l'hora baixa,
cau en els vells carrers,
flagella els vidres i puny el cor,
puny el cor amb sos laments.
0 germai Trista i terrible cosa,
retornar devers l'ombra quan hom es trava, abatut
1 abandonat en els camins de l'exili!
Trista cose és fitar, amb els ulls enllorats,
els palpebres immòbils de la Mort
i sentir-se llanguir l'ànima
i, en eix llanguiment, morir.
És trista cosa, germà, partir sol
a l'escomesa fosca del Mal,
En la partença plora, llòbrega í insistent,
la pluja damunt dels vidres.
Vet-aquí la barca que va a la deriva,
malmesa per tots els vents;
la barca que no emmena Amor
ni en les angoixes del naufragi!
Es trista cosa, germà, llavors que la tarda plora,
sentir-se fos en la tenebra,
i ésser una cosa inútil
retuda per tots els fats,
mentre arriba la nit orfa d'estels....
Plou.... Com és trist morir en l'exili....
HRAND NAZARIANTZ
A. M. trad.

Confiem que els nostres lectors es faran càrrec del
esforç que realitza JUSTÍCIA SOCIAL substituint a
darrera hora els articles suprimits per la censura,
amb nou orlilnal aprovat pel censor.

Notul·les
L'Amor

àmfores i plats de totes èpoques, els
uns sencers i els altres a troços.
I com a símbol de llibertat té a tothora les portes obertes i és la casa de
cites dels gats del veinat.

Oh Cupidell, el fill d'AIrodital deixa
que et posi al cim del cor; i diguesme el
El Molí
company i el déu'. No vulguis que m'e(Cromo)
namori, Cupidell, i llença per mi la teva
Anem d'excursió. Arreu xiscles de
sageta bella a una de les roeues ami- falzies; arreu fresses del vent. Acalorat,
gues, a qualsevol, la que més t'agradil
jo em tombo envers el pla, i m'esgarrifo
de la buidor del Vallès.
L'Escola
Un inmens prat vert clã. Tres arbres
Uns bancs cercats com el cervells de
vert fosc. Ginesta, en un angle. En altre,
l'idiota. Una tarima vella com
blat i roselles. A la dreta un tose camí
Unes parets enderrocades com; ,el gust amb roderes, transitat per una dona. I
artistic de les multituds. Un sostre bu- al fons un molí.
fat com nissaga bèllica. Uns mapes i
cartells esparracats com novel·les del
Pierrot í Colombina
pobre Xavier de Montepin, Un mestre
(Vano}
rònec com l'àuima que aguanta al bon
Es va ennegrint, com l'ànima en pena.
burgès. Uns davantals d'alumnes apeL'espai ple de clarors esdevé roig, rogisdaçats com una monarquia qualsevol. sim' i fantàstic, com la besada d'una
Mireu la rutina; s'esplica el mestre,
verge. I el sol se'n va a donar una volgairebé orb, i els deixebles no l'escolta, deixant per tot la fosquetat. S'alça
ten,—Canta un canari.
la lluna d'esguart fumeta.

El Port
(Aiguafort)
Sota un cel de plom, un mariner borratxo retorna al vaixell, fent rodolar
una taronga; deia, diu: «Mossegaré el
subsòl, i iré a vendre chyclets a l'índostà.:>

El Jardí de l'Arqueólec
A] Dr. Ignasi Melé
Voldria que totes les coses respiressin la intimitat del jardí del meu amic
l'arqueòleg.
Veu's-aci un jardi ben arranjat però
en desordre. Les flors són belles i flairoses; els arbres, fruiters. 1 per tot arreu
hi trobareu maons i testos i capitells í

Un jardi a l'anglesa, al fons, i al mig
un brollador (el brollador que de tan
romàntic se'ns ha tornat clàssic)—Es va
alçant la lluna d'esguard fumeta. Les
aigües del brollador ara són vert-blau.
—A primer terme, uns pòrtics i un banc
a son redós.
Una bella música desperta el silenci
(no hi pot mancar aquesta música en
el paisatge del ventall.) Es Canjestoltes. I agafats per la cintura venen, molt
a pleret, una parella: Pierrot i Colombina. Pierrot, blanc, net, amb botons negres i un coll flongissim que l'amoina;
Colombina, tota polida, tota coqueta, i
també blanca. Es paren, es miren i es
besen.

J. Roure i Torrent

Nit fosca de Nadal
A fosep M." de Sucre
Nit nadalenca d'aquest any
que ens has ferit amb una esgarrifançal...
L'hivern, en la fosco, i amb pas estrany,
malagradós i resolut avança.
En la gelor nevada del carni
els pobres troba espellifats i frèvols
i una almoina demanen al butxi
que, sense cor, els guaita amb ulls malèvols.
Les alzines de vora del camí,
orfes de llum, de cants i de fullatge,
prou els pobres voldrien protegí,
però és nuós i ossos el llur brancatge.
I, contenint un esgarip selvatge,
al cel aixequen llur sorrut brancam;
i, en la quietud somorta del paisatge,
tampoc ningú no exala ni un sol clam.
Més que mai les estrelles brillen altes;
on és aquella que brillà a l'Orient?
'L'albiraran les ànimes malaltes
del món dels pobres en llur foll turment?
No baixarà a la terra la llum pia
de les regions auríferes astrals
i no es farà j amai claror de dia
per als humils esclaus de tants de mals?
Ail qua la nit és freda i corgelant-se
els pobres penen en la fosquedat,
i l'hivern resolut crudel avança
sense un bri de cremor d'humanitat!

Joan Malagwrriga
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Les condicions de lo revolució sociol
En la recerca de les condicions en les quais deu
realitzar-se és on deu concentrar-se l'esforç dels que
pretenen participar en una civilització científica i abordar el problema de la transformació social amb coneixements sociològics,
ERNEST POISSON.
La Revolució Social és una qüestió de ciència, no de
violència
COLINS.
Es fàcil cosa teoritzar idil licament sobre la Societat
Futura i més fàcil encara exaltar les ànime? simples evocant ia eterna «imminència» de la Revolució Social. Però
no ho és tant, mostrar un camí raonable per anar d'aquesta a aqutlla.
DR. ACHACHIA.

J. JAURÈS

"W

La Salutació del Vell Mestre
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Per a conseguir la
opinió i influir en Tacciò dels governs, l'Internacionalisme ha
d'ésser constructiu.
E.-D. MOREL.

Què fas pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteniment de la premsa socialista i obrerista?

Nàpols, 24 desembre.
En aqueixes hores d'angoixa, tan per Itàlia
com per Espanya, m'he sentit corprès per aqueixes veus amigues de JUSTÍCIA SOCIAL, que
han vingut a esperonar l'ànima de somniador i
el cor d'idealista que poden haver-hi en mi.
Vagin, per a JUSTÍCIA SOCIAL, per a la
nostra JUSTÍCIA SOCIAL, tots els meus millors desitjós. Desitjós de fraternitat i d'amor.
Desitjós de lliberació pels treballadors del món
enter, esclavitzats pel capitalisme.
Aquesta és la paraula de passió i de fé que
un cor socialista us envia des de la divina i
adoiable Itàlia, fent vots fervorosos per al
triomf de la causa comú i per a l'èxit complet
d'aqueix noble setmanari.
ROBERTO MARVASI.
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V. ADLEK

Els amics d'Itàlia

LA INTERNACIONAL

Amb una emoció fondisima ha arribat a les nostres mans la lletra de l'admirat
company Charles Malato que transcribim a continuació, deixant-la en la llengua
original. Sabem, com ell fa remarcar, a allò que ens obliga el títol del nostre periòdic i confiem poder-lo mantenir dignament, encoratjats per l'amical afecte dels
camarades tot el món.

Redaction de la JUSTÍCIA SOCIAL
Chers camarades,
Vostre journal porte un beau titre. Un titre qui
promet et qui oblige; un titre qui n'enferme pas les
esprits dans un dogme étroit mais qui résume nos
profondes aspirations.
Puisse-t-il, dans la grande ville de travail et de
pensée qu'est Barcelone; dans la vivante région qu'est
la Catalogne, justement fière de ses traditions de démocratie et liberté, oeuvrer efficacement pour la fin
des tyrannies de tout ordre: politiques, économiques,
morales.
Puisse par l'énergique effort des individus conscients la justice sociale se réaliser enfin, concrétée
dans de faites tangibles et non point seulement proclamée dans de belles phrases sonores et chantantes!
Bien fraternellement a vous, chers camarades.

A. BEBEL
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Treballador!
Signes digne de la teva condició humanal
Com a home, t'has de sentir
ciutadà i laborar amb el socialisme per l'adveniment d'una
societat millor.
Com a productor, t'has d'aplegar dins les organitzacions
obreres, i treballar pel millorament immediat dels teus germans.

Les divisions socials,
que subjuguen innombrables poblacions al
benestar d'uns quants,
són responsables de
Tordre inique que condemna les democràcies a la mort.
ANATOLE FRANCE.
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"La Internacional"

"La Internacional"

Amunt, els damnats de la terrai
Amunt, els forçats de la fami
La guerra pel dret és vençuda,
s'acosta el bell temps de la pau,
Del passat damnen les misèries,
Esclaus aixequeu vostres cors!
La terra serà tota nostra
i el sol lluirà per tothom.

Arriba los pobres del mundo,
en pie los esclavos sin pan;
y alcémonos todos al grito
de viva la Internacional.
Rompamos al punto las trabas
que impiden al proletario
el triunfo de su bien. Si!
Cambiemos el mundo de fase
hundiendo el imperio burgués.

Debout! les damnés de la terre!
Debout! les forçats de la faim!
La raison tonne en son cratère,
C'est l'éruption de la fin.
Du passé, faisons table rase,
Foule esclave, debout, debout!
Le monde va changer de base,
Nous ne somnes rien, soyons tout!

Wacht auf, Vedammte dieser Erde,
Die stets man noch zum Hungern zwingt!
r
Das Recht, wie Glut im Kraterherde,
Nun mit Mach zum Durchbruch dringt.
Reinen Tisch macht nit dem Bedränger!
Heer der Sklaven, wache auf!
Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger,
Alles zu werden, strömt zu Häuf!

Es la lluita darrera,
apleguem-nos, germans!
La Internacional, siga
la pàtria dels humans!

Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alcen los pueblos con valor
por La Internacional.

C'est la lutte finale,
Groupons-nous et demain
L'Internationale
Sera le genre humain.

Völker, hört die Signale!
Auf, zum letzten Gefecht!
Die Internationale
Erkämpf das Menschenrecht!

Folietons de JUSTICIA SOCIAL
5 gener 1924

Converses d'Art
UH alerti le ML...
El meu amic, el llibre, me va dir:
Es sapigut que l'origen històric de l'Art
obeeix a una raó d'utilitat com és la realització d'una suposició religiosa (magia)
segons la qual l'home primitiu podia dominar als animals que li eren necessaris, mitjançant la representació (pintura,
yravat) de llurs figures. Però, també se
sab que prompte, degut al desenrotllament cultural de la Humanitat el desig
d'embellir, d'enjoiar la vida, es fa predominant; i és el sentiment de la Beutat, d'aparició involuntària i perfectament popular, la potent i veritable causa del desenrotllament de l'Art en totes les seves
manifestacions.
J succeeix que malgrat la causa de l'origen del dret i la causa del desenrotllament de l'Art són, en qualques moments,
paral·leles— principalment en els homes
primitius—en tant que U Humanitat avan-

ça, la causa de l'origen de l'Art desapareix o evoluciona (es transforma) embeguda per la causa del desenrotllament de
l'Art, el sentiment de la Beutat, el qual,
per fi, tot ho domina, la vida pràctica
com la religiosa 1, palesament, la intellectual.
Aquesta causa sentimental—la del desenrotllament de l'Art—és la que, quan
l'artista, en períodes enlairats d'Art, és
dominador de la tècnica i posseeix una
estètica completa, origina veritables creacions, i transforma a l'artista en semi-deu,
héroe —en el sentit alegòric del mot—inponent a les seves obres veritable trascendencia espiritual, tanta que, en els
esmentats períodes de màxima cultura,
l'artista, mitjançant un treball analític i
una depuració del gust, segons l'estudi
d'allò que la vida ens dóna. s'atrevirà inclòs, a esmenar la Natura, produint obrestipus, manifestacions materialitzades d'una idea superior a la que existeix. Llavors, l'artista voreja la Divinitat; i seria
un Deu, si hom tingués la possibilitat de
donar vida veritable a les seves creacions.
Així, l'Art, mantinguda la seva vida i
ocasionat el seu desenrotllament per lo
més íntim i delicat del nostre esperit que
és el sentiment, és un efecte, millor dit,
una manifestació de la Beutat universal,
que presideix i regula amb bondat sobirana i invencible força—invencible per
la seva dolçor i per què no ens adonem
dels camins per on arriba—totes les activitats de l'esperit, més completament
quan més depurat és. I com l'Art existeix
en oosaltm i al damunt de nosaltres—

per aquslla mateixa causa del seu desenrotllament—i és, per això, una força innegable que ens pot millorar lo que és
donat a millorament i transformar en bo
lo que és dolent—justament en l'ordre
sentimenatl, que és lo més potent ( humà
del nostre esperit—podem dir que l'Art
pot millorar a la Humanitat.
I sí pot millorar l'home, de perfecció
en perfecció, podria arribar al màxim
perfeccionament humà, a l'alliberament?
Podria ésser l'Art, com fill de la Beutat,
l'alliberador de l'home?
Vegem-ho,

"L'Internationale"

A veure, els pensadors què ens diuen.
Els savis observen: "Malgrat els descobriments dels secrets de la Natura, malgrat les invencions, els savis no fan més
que augmentar el coneixement de noves
lleis que ens regulen i dominen, o col·laborar amb la Natura com humils artisans;
però, mai vèncer a aquesta, doncs que
les seves forces resten senceres i potents".
Després, els filòsofs i els moralistes, afegeixen: "La lliberació és la posessió de la
Veritat i la Bondat; però la Veritat i la
Bondat, potser, no les posseirà mai en
absolut la intel·ligència humana; i com
que en el present moment solament posseïm una part de la Veritat i la Bondat,
1 per a veure-ho més completament solament el nostre ànim pot lliurar-nos
comparem la seva actuació i resultats circumstancialment".
amb els d'altres idées-forces que regulen
Venen aleshores els polítics i afirmen:
la Humanitat. Comparem, doncs, l'acció i "El nostre sistema és l'únic viable, per tal
efecte de les nostres idees nascudes de la que respon a les necessitats actuals i loRaó i la Creencia, amb l'acció i efectes cals; tot és transitori, el pervindrc hom
de les Idees nascudes de l'Art, fill de la no el coneix".
Beutat.
Els homes de religió diuen: "La mort
Diuen els pessimistes que la vida hu- és la nostra lliberació; després tot ho posmana és "la darrera flor de la Natura, 1 seirem"'
la intel·ligència és la darrera ffor de la viUna esclavitut resignada en un trànzit
da; per això, doncs, la Natura imposa el animós vers lo desconegut? Solament aseu domini a l'home". I afegeixen: "mal- quest estat pot ésser la nostra vida? No
grat que la Ciència i la Filosofìa, la Mo- hi ha res en nosaltres que ens pugui alliral, la Política i la Religió tracten de des- berar?
lliurar l'home d'aquell poder, no ho fan,
Talment sembla; puix que, inclus allò
tot lo més l'esmortueixen, dissimulen o que es més lliurador de la Ciència, la Firetarden, puix que són filles totes de la losofia, la Moral, la Política, i la Religió,
vida humana i a la fi les cegues forces de tot, ensemps, tracta de imposar-se, en
la Natura, s'imposen a la seva obra que nom de la Raó, amb veritables exèrcits
és l'home".
d'idées, organitzats 1 escometedors, agruCap cosa, doncs, podem fer? Som es- pats en mètodes, regles, disciplines, dogclaus de la vida?
mes.... Què més? Tot, conseqüentment,

"Die Internationale"

Ciència, Filosofia, Moral, Política 1 Religió, batallen per a uniformar l'Humanitat, per abatre l'individuu, l'home independent, lliure, I encadenar-lo al grup
corresponent.

ponen amb sentiment de pietat i gratitud,
pel seu valor indubtable, puix que dintre
de mi, tot té mèrit, fins lo més pobre i
humil. Us lliuro de la abulia, puix que
fent néixer ideals de perfeccionament,
eduqueu el vostre cos per a semblar-vos
»* *
al que és bell í eduqueu l'ànima, fins a
Vetaquí que l'Art, fill de la Beutat, diu: conreuar-la delicadament, per que cap
"Quan els homes volen que un conjunt matíç ni espurna de la meva mare, la Beude regles s'Imposin (académisme) en el tat, quedi sense encantar-vos. Els lliuro
meu camp de creacions, jo m'angoixo i de les ambicions materials, puix que en
perdo la meva força; doncs, jo solament I mi els esperits il·luminats posseeixen, sepuc viure del sentiment, que és un en ca- , gons desig, lo millor i més preuat, i enda home i per això soc múltiple, infinit ' cara ho donen als seus germans, en les
en les meves manifestacions, al deixar en formoses creacions de la seva fantasia.
absoluta llibertat a l'artista; que això és Mireu, doncs, que lliuro l'home de les
en mi el més ric i el que més beutat em pitjors xacres socials."
dóna. Jo no tracto de dominar a l'indiDesitjeu més? Veniu a mi i trencarem
viduu, i menys d'uniformar la Humanitat. les lleis de la Natura, que en la creació
Mireu els meus fills, els veritacles artistes, artística tot hi cap; i esmenarem la cega
i veureu que són consellers dolcíssims, ordenació de lo existent, creant meraveque a cadascú donen el que més li ar- lles que mai podrà fer la potent, però famonitza. Jo no dtíno tristor; al contrari, tal Natura. Vingueu amb mi, els que teniu
us faig més falaguera la vida i gracies a nobles ànsies de lluita i crearem el "món
mi, sols a mi, la vida no és solament deu- humà" front a front del "món natural",
re i treball. Mireu que jo us deslliuro de superior a aquest, puix que serà fill de la
l'egoisme i uneixo a tots els homes—rics vostra fantasia i aquesta no té cap límit
I pobres, intel·ligents i ignorants, en una ni impossibilitat. Vingueu amb mi, I tots
emoció, gaudint la qual es reconeixen els ensems en mi, que es meva tota força i
meus germans, matant, acallant, malgrat tot poder per a fer-vos semi-deus; homes
siga per un instant, els seus baixos inte- lliures. Jo soc el vostre alliberador".
ressos, les seves túrpides ambicions, els
Però
seus instints de venjança. Mireu, doncs,
que jo lliuro l'home de l'home."
Dr. J. Amorós
"1 encara més hi faig. Us lliuro de l'orgull, puix que us faig veure espurnes de
Beutat inclòs en els sers més nombrosos,
i a aquests desgraciats, servint-vos per a
contrastar les beutats ideals, ets corres-
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De l'Història dels grans moviments revolucionaris
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EL GRAVAT EN EL SEGLE XIVe

LA MISSIÓ DE L'ESPERIT
No podem jaquir en el silenci
les greus paraules de Georges
Duhanel, pronunciades darrerament en una de les reunions
mensuals del Pen Club londinen«:: «Crec que s'està preparant una nova i odiosa Edad
Mitjana i que ens cal témer un
d'aquests períodes de barbàrie
moral i material durant els quals
l'home de seny, desesperat, no
té altre remei que el de tancarse en la soletat per salvar, al
menys, amb el seu treball, algunes miques de civilització».
Georges Duhamel pressent an
esdevenidor immediat molt negre. No compartim el seu pessimisme, per bé que ens Fexpliquem. Ens l'expliquem perquè,
realment, l'espectacle que ofereix el món de la post-guerra és
inquietant i desencoratjador.
Una vegada més s'ha repetit
la gran lliçç de la història segons la qual el poble vençut imposa el seu esperit als vencedors. Què representava l'Alemanya del Kàiser i de Hidenburg? Els aliats ens ho repeteixen fins a la sacietat: Representava el cessarisme, l'autocràcia, la
intolerància, la negació de tota
llibertat tant per als pobles com
per als individus. Les potències
occidentals pretenien representar tot el contrari. I és possible
que alguns dels seus dirigents
estessin realment inspirats per
un sentit democràtic generós i
creguéssim de bona fe conduir
el món devers un esdevenidor
de llibertat política i de fraternitat humana. Però si l'esperit és
el que regeix el món, l'esperit
només l'imposen els fets. I els
fets han anat imbuint en els pobles que es deien lliberals i defensors de la llibertat, tots i cada un dels principis contra els
quals pretenien combatre. Ara
assistim al triomf d'aquests principis, triomf vergonyant i vergonyós, naturalment, però real,
palpable, a desgrat de la protesta continuada dels que en són
l'instrument o la joguina. Es
cert que de les ruines de l'imperialisme alemany han ressorgit
alguns pobles que tenien dret a
la llibertat. Així i tot, en aquests
mateixos pobles, l'esperit cessari i l'autocratisme es deixa sentir, reviscolat i envalentona! per
la victòria. Es el flux i reflux
lògic i natural dels grans Cdtaclismes.
Però no creiem que la lliçó
de la guerra sigui irremeiablement perduda. La guerra va posar els pobles a prova, demostrant fins on arriba la capacitat
de martiri de l'home. Però els
pobles han començat a capir
allò que és més important que
el mateix martiri, i és la causa
que va produir-la. Com diu Anatole France, no cal pas cercar
el mal de la guerra a la natura
essencial de l'home, sinó en el
seu encegament. A l'Edat Mitjana l'home era orb. La tenebra
on es submergia el feia caminar

COSES DITES,,,
L'Incendi de la Biblioteca

En un poema d'un gran poe/a
francès— Victor Hugo—hi és
descrita bellament una escena
colpidora, emocionant, plena
d'un sentit profunde...
Jo'n servo intacta Ja impressió
d'una lectura llunyana i us la
reportaré aquí tal com en
aquests moments se'm renovella, encara que les boires del
record puguin deformar-ne la
fidelitat. Es igual.
Imagineu la descripció d'una
revolta popular. La furia deh
oprimits esclata tumultuosa,
venjadora, implacable, i cega
i brutal com una força còsmica,
com un huragà desfermat.
Les turbes, esperonades pel
fibló secular de la miseria i del
dolor, com un monstre que trenca les cadenes, es llencen freneticament a l'obra de destrucció.
Son una allau furíenta i espaventable. Fan la justicia i fan
¡a injustícia. Ubriagades pel
desbordament passional i pel
esclat de la lluita, corren adele-

pel món com un automata, a
l'albir del senyor feudal que tenia en les seves mans els cordills que el feien moure. Però
l'esperit modern ha esvait aquella negror i ara l'home compren.
I ja no està en el poder de ningú fer-lo regressar a aquells
abismes de barbàrie i d'inconsciència.
Per això creiem que Georges
Duhamel exagera. Ara, que cal
no estar massa confiats. Davant
la repressió actual, <:al témer-u«
triomf massa perllongat de l'autocratism«. Cal estar previnguis
i no deixar que s'agombolin al
nostre damunt les tenebres que
amb tant d'esforços ha anat esvaint, de mica en mica, la humanitat. Com sempre, els cridats a vetllar per l'esdevenir del
món són, ara també, els que treballen i els que pensen; els que
sofreixen i els que estudien, els
que curen de la vida material
dels homes i els que aixamplen
llur vida espiritual, fressant-los
els camins de la joia i de la beutat. Els uns i els altres—disortats durant segles—fa ja temps
que s'han donat la mà. Abans
de realitzar-se aquesta unió, es
produia l'anomalia de que els
homes que a coses de l'esperit
es dedicaven, eren l'instrument
dels pitjors enemics de les llums
espirituals. Avui encara molts
d'aquests homes romanen encadenats als prejudicis socials i
als interessos de casta, desviantse, per tant, de la seva missióPerò a desgrat de tot, la consciència universal està desperta
i, vulgues que no, l'esperit ha
de respondre a les clamors dels
que treballen i dels que sofreixen, que tard o d'hora s'imposaràn, no pas per que siguin els
més, sinó perquè són els més
sans i els més dignes.
Georges Duhamel feu oir les
seves paraules pessimistes en
mig de l'atmosfera diàfana del
Pen Club londinenc. Hi desentonaven con un plany en mig
d'una festa de joia, car la finalitat mediata d'aquesta generosa
associació internacional és la de
agermanar l'esperit de tots els
pobles en una mútua comprensió d'amor i de respecte. John
Galsworthy, un dels seus membres més autoritzats, una de les
glòries del partit laborista anglès ha exposat clarament la
ideologia del Pen Club en cridar a tots els homes dedicats a
les tasques del pensament per a
que s'uneixin en un esforç suprem per conduir el món devers nous averanys en els que
no sigui possible el retorn de
noves guerres i noves injustícies. La crida de Galsworthy 'és
una prova eloqüent de que l'esperit modern ha comprès la seva missió. Contribuïm, doncs,
tots plegats, a què aquesta mis
sió tot just ara compresa, sigui
realitzada plenament.
Alfons Maseras
rades sense fre ni aturador, sense escoltar la veu dels capdills,
impotents per conduiries. Ho
trasbalsen tot, ho esfondren tot,
ho encenen iot... Tota la Ciutat
es una immensa foguera.
I arriben a la Biblioteca, i
tampoc es deturen...
Arriben a la Biblioteca i hi
posen foc pels quatre costats.
I quan ¡a catàstrofe ja està
consumada arriba el capdilí i
amb l'ànima adolorida i els ulls
plens de llàgrimes pel mal sense
remei, increpa i apostrofa durament al poble, als seus companys que brinquen i udolen,
sinistrament il·luminats per les
rojors de l'incendi:
—«Que heu fet miserables!...
Inquisidors del pensament!
No veieu que heu convertit
en cendres els més alts tresors
de l'esperit humà?»...
1 un dels incendiaris, qualsevol, el més espellifat i brut de
tots, se li encara amb un gran
gest de superbia i de rebeldia:
—«Què vols tu, arai Què botzinesl Per què ens increpes si
hem posat foc als ¡Ubres? No
veus que no sabem llegirí...»
Es horrible. Però per dessota
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1.—Un moviment que no s'apoü sobre
de la freda i eixuta apariencia
de les coses, en el fons del fons, un cos, sobre una classe, que no hagi tinaquells homes potser tenien raó gut fins llavors el poder, podrà dir-se rede posar foc als llibres. Els po- forma, una reforma més audaciosa, però
no obstant acordada benèvolament per
bres no sabien llegir.
Pensen-hi vosaltres, els que la classe dominant. Si es tracta d'una
per millor dominar al poble el lluita, podrà dir-se guerra civil, lluita de
partits, canvi de ministeris, però no serà
manteniu en la ignorància.
una revolució.
Rafael Campalans.
S.—Sense un ideal, sense una taula de
valors, el moviment serà només que un
alçament, una insurrecció, una algarada,
un motí facivolamcnt ofegable.
j 3,—Finalment, sense una transferència
Pot aspirar-se a la didie poder, serà uña conspiració, un comrecció del món en nom
plot contra la seguretat de l'Estat un
crim, amb sanció en tots els codis.
d'una idea viva capaç
Per a distingir revolució de totes les
d'ilnminar als caiguts,
formes que s'hi semblen, Michel Ralea,
no en nom d'un fet
piroposa la següent proposició:
"La revolució, és la conquesta del pobrutal.
dcr públic per una classe que no l'havia
G. A. BORGESSE.
mai abans posseït, per imposar al grup
nacional enter una nova mesura de valors."
Després insisteix d'una manera absolutament oportuna i justa sobre la révoluciÓ-programa, la revolució-mif/à, i la
revolucià-órgan. K. Marx diu que la única viable és aquesta última, perquè la reRevolució i cultura, són coses tan esvolució "no pot ésser feta sinó per la
tranyes l'una a l'altra, com evolució i bon
classe obrera arribada a un cert grau
sentit, saviesa i bona pràctica de la vida.
d'organització I de consciència de classe."
Què té que veure revolució amb cultura?
Però, per a imposar una nova mesura
—La revolució, no seria precisament el
de valors, cal saber quina és aquesta nocontrari de cultura?—La cultura seria
una cosa així tan desconsiderada envers va mesura pròpia que es vol imposar.—
L'ideal potser fora en no imposar-e cap.
els biològics interessos dels homes que
—Quina
seria la nova taula de manaexigís el consuetudinari, el tradicional, el
ments?—Els
manaments de fora?—O,
convingut trastorn propi de tota revolupotser hi haurien amadors romàntics de
ció que s'estimi, que es respecti a si mala revolució per la revolució?—Això seteixa?
ria
confondre mirerablement les belles
Es compatible cultura amb revolució?
—No li caldria, mes aviat a la revolució, arts amb les autèntiques revolucions.
Desacreditat i tot, aquest mot revolutota una caterva de valors ancestrais tració,
de vegades, fa goig. Quan menys no,
dicionals, un excés d'ànsies seculars, un
com
és bell de perspectiva i de valors en
imperatiu sentiment de canvi de postura
perspectiva!
— Però, tranquillisât, lector
sentimental?—Una revolució, no és un
benvolgut
i
discret—la mansuetut evanrecurs medical, lícit com qualsevulla algèlica
és
avui
en els gais cors. Ni tragètre, per a salvar la vida d'un poble—així
com una ventosa contra una flexió de dia, ni violència, ni noves valors, valen
pit, segons la terapèutica antiga—i que la nostra .calma actual "civilítzadíssima,,
ens perdonin nostra ignorància els met- i entusiasta.
Qui ha parlat de civilitzada revolució?
ges—i àdhuc els metges de llengua cata—No mai. Gràcil alegresa mediterrània.
lana?
Nostra modèstia, més enorme encara Qui ha parlat de revolució encara?—Inque la vanitat dels homes,—I més auda- feliç!—Cultura, cultura, aquella pràctica
ciosa—diu que totes aquestes preguntes cultura profunda, més gran que una renecessiten una resposta científica. Qui és volució. Això és cultura i revolució.
avui el que té la despreocupació suficient
Cristòfor de Domènec.
per a prescindir de la explicació científica, oral, cultural o poètica de les coses?
—L'explicació administrativa i vertical,
la deixarem en segon terme i per a una
altra bella ocasió.
Veiem doncs la que dóna Michel Ralea, docteur en droit, docteur es Lettres,
en el seu volum "L'Idée de Révolution
dans tes doctrines socialistes"—Étude sur
l'évolution de la tactique révolutionaire.
Proudhon, com el no menys cèlebre
—Préface de C. Bougie', professeur à la
Sorbonne. Recordem abans, que segons Fourier—del qual ja hem parlat en
K. Kautsbv: "Una revolució que no té aquesta secció—va nàixer a Besançon,
exit, no és una revolució", segons O. Ri- en 1809. D'humil familia, Proudhon,
chard, una revolució "és una transferèn- pogué seguir uns estudis elementals
cia d'autoritat." i, segons Fr. Engels, la mercès a un protector. La vida de
revolució "és un fet elemental, natural, Proudhon entre 1825 i 1836 és bona
regit per lleis físiques, i no per normes mica fóra dels motllos corrents. Sab
morals."—Voleu dir, propagandistes de molt de moltes coses diverses i sense
la cultura a tot estrop, que la cultura—la massa conexió unes amí les altres. Sab
cultura de l'home occidentalïtzantrse, no rhebreu, per exemple "4 [s'assaija en
la gramàtica comparada, prò és coparticipa d'aquests caràcters?
Diu Ralea: perquè el concepte de revo- rrector d'imprempta i, com un nòmada f a dues voltei dintre d'aquest tempt
lució sigui complet cal tenir en compte:

^ELÍHOMEJ
i D AVUI
Proudhon

LA PREMSA DEL SEGLE XVI
Entre la multitud de documents que han vist la llum des de
que els antics Estats germànics canviaren llur estructura, no són
pas els menys interessats els Fvgger-Zeitungen els quals representen probablement les primeres temptatives en matèria de publicació
regular de periòdics, entre els que han sigut salvats de destrucció.
Coneixem altres empreses similars com les d'aquells mercaders
reials, els Mèdici, i altres firmes mercantils de Itàlia, però no mes
qualques exemplars isolats d'aquells periòdics han sigut preservats i es troben repartits en diferents arxius i museus de tot el
mon,
La col·lecció Fugger es conserva íntegra i abraça el période
de 1568 a 1605. Victor Klarwill ha desenterrat aquests periòdics
de la Biblioteca imperial de Viena i el Ricola-Verlag, de la mateixa ciutat, ha reeditat alguns exemplars selectes.
El director i editor d'aquest periòdic era el compte Philip Edward Fugger, baró de Kirschbach i de Weissenborn. Ell era el gerent de la important casa de comerç i de banca dels germans Fugger a Augsburg, Baviera, i va néixer en 1546 i va morir en 1618,
l'any mateix que va començar la guerra dels trenta anys, la qual
va devastar i despoblar l'Alemanya. La familia Fugger de Augsburg tenia a Alemanya una posició semblant a la dels Mèdicis a Itàlia. En realitat la casa dels Fugger "era més important
que la del$ Medíeis i tenia sucursals en totes les grans ciutats
d'Europa, com, per exemple a Anvers, Colònia, Venècia, Lisboa,
Roma, Lió, Constantinoble, Viena i a Amèrica, a les colònies portugueses i espanyoles.
La casa Fugger, va arrivar a ésser una potència mercantil i els
seus propietaris, distingits amb el títol de comte pel rei d'Alemanya (aleshores emperador del Romà Imperi), varen concebir la
idea d'establir un servei permanent de publicació de noves per a
lo qual podien, utilitzar—i al mateix temps prestar-li un gran servei—el sistema de relacions i l'engranatge de representants que
tenien establert per tot el mon. Dotats de personal intel·ligent i
apte, el que primer era un intent de comunicació purament comercial esdevingué necessàriament un gran instrument de relació de
fets polítics per la directa relació que aquests tenien sobre tot afer
comercial. Cal tenir en compte també, que els Fugger no solzament eren els banquers de1 tots els princeps d'Alemanya, sinó també els prestamistes dels sobirans d'Itàlia, de Portugal i d'Espanya
i fins del mateix Papa, tenint, en aquestes operacions, esmerçada
una suma quantiosa que no baixava de 30 milions de guilders
(uns 15 milions de pessetes). La seva fortuna es calculava en tres
vegades aquesta suma.
La familia Fugger tenia un poder polític considerable. Està
provat que ells varen aportar el diner suficient per a comprar els
vots dels prínceps alemanys que col·locaren a Carles V en el tron
imperial. En la Biblioteca Imperial de Viena es conserva encara
una carta de Jacob Fugger dirigida en 1523 a Carles V mentre presidia les Corts de Valladolid, en la qual li diu: «Es ben sapigut i
no necessita cap argumentació, que la vostra Imperial majestat no
hauria sigut mai coronat sense la meva ajuda».
En 1568, el primer any de publicar-se el periòdic dels Fugger,
tenien corresponsals escampats arreu del món i llur mètode d^dquirir notícies, era molt semblant al que s'estila en la època nostra. S'interviuava a les autoritats, a l'alt clero, i als caps de les
guardes militars. Molts diplomàtics donaven notes oficioses respecte a llurs païssos i fins hi havien noves «de societat» en forma
molt semblant a l'actual.
Es publicaven dugués edicions, la «ordinària» i la «extraordinària». La ordinària era el quotidià de noticies i documents, i la
extraordinària era la publicació que servia per a propalar esdeveniments importants. La suscripció a la edició ordinària costava
25 guilders l'any—suma relativament important en aquella època.
El periòdic era manuscrit a l'obgecte de conservar el caràcter
particular de la publicació. Els copistes rebien 4 kreusers (uns 6
cèntims) per full. A vegades, per conveniències comercials, polítiques o religioses, la casa Fugger facilitava la seva informació internacional a Jeremies Crasser o al seu successor Jeremias Schifile els quals tenien una mena d'agència Havas o Reuter miggeval i
comunicaven per mitjà de la imprempta les noves que podien recullir a tot el centre i sud d'Europa.
Els Fugger tenien molt bons corresponsals als quals se'ls
exigia una informació verídica i comprovada. Com a bons comerciants, llur periòdic no tenia tendència política ni religiosa? determinada. Era, però un bon exponent de la cultura de la època. Els
avenços científics hi eran registrats, com aiximateix els viatges
d'exploració als païssos recentment descoberts? els conflictes militars i els motins nacionals o internacionals que els originaven, hi
eren molt assenyadament estudiats. Excel·lents gravats ni efen publicats per a major comprensió del lector, dels quals podemjdonarne una mostra representant la celebració d'un aute de fe a Espanya la qual cosa debia cridar poderosament l'atenció a l'Alemanya, agitada en aquella època per les noves corrents de la Reforma
protestant.
S.
el tom de França. En 1837, va publicar un Assaig de Gramàtica General.
EÌI 1838, després d'obtenir el premi
Suarà de r acadèmia de Besançon
s'eslabU a Parts, on publicà, un follet
sobre /'Utilité de la célébration du dimanche (1839), i en 1840, la primera de Its seves grans obres: Qu' est-ce
que la propriété?—a la gite seguí de
seguida la célèbre Lettre à M. Blanqui
sobre el mateix assumpte.
Col·locat a Lyon en una gran casa
de transports, li fou, llavors, ben còmode estudiar el comerç. Resultat de
les senes observacions vives, fou la seva gran obra d'economia politica «Le
Système dea contradictious économiques», (1846). En 1847, funda un
diari, le Représentant d u Peuple, que
després de la revolució de 1848, U
seni per a esdevenir un dels caps del
partit socialista. Les principals idees
les havia ja exposat en 1843, en una
obra de filosofia politica general titulada La Création de l'ordre dans
l'Humanité.
Fou diputat en l'Assemblaa Nacional. Les campanyes violentes des del
diari Le Peuple, li valgueren ires
auys de presó. Evadit de la presó, fou
capturat i amb la captura, s'esfondraren els grans projectes—Banc de
canvi i Banc del Poble—que ja tenia
en curt de realització. Empresonat i

tot continua dirigint Le Peuple i La
Voix du Peuple, publicant al mâîeîts
temps una pila d'obres entre les que
cal remembrar, «Les confessions d*un
révolutionnaire». A la presó començà
a redactar una obra en la que Proudhon tenia grans esperances: La
Révolution démontrée par le coup
d'État.
Una volta lliure, Preudkon, síowdonà la politica i fóu condemnat altra volta a tres anys de presó per la
seva obra: La Justice dans la Revolution et dans l'Eglise (1858).—Retirât
a Bruselks, escrivi La Guerre et la,
Paix, (1S61J la La Théorie de l'Impôt
en el mateix any, i un bell rengle
d'articles que l'obligaren 'a tornar a
França, mercès a l'amnistia de 1859.
No acaba aquí l'activitat d^aquest hörne. Quasi decrèpit publicà a Parit
en 1863, el seu famós llibre: Le Principe fédéraliste i al morir en 186S,
encara deixà una Mia mwió de manuscrits, entre els quals cal citar per
la seva importància la Théorie de la
Propriété, gué fou editada en 1866.
Una crítica seriosa i veritable sobre
Prondhon,no s'ha f et encara. L'a»tor célebre de la frases "la propietat
és un robatori*, sembla que mereiai
més atenció.
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Qüestions Sindicals Coopcratisme, Principis i doctrines
Divagacions »obre una qualificació

U CRISI DE 11»Utili OBRER I

"LA M A S S A »

Dilanii™ i lieti»

Deia un bon amic, qne assistint a una assemblea deliberant
es va sentir profundament indignat a l'oir qualificar de massa, amb to de doctoral despreci,
a la munió del poble anònim.
Es veritat, cal indignar-se; si
pensem un poc sobre aquesta
designació de massa, a l'ensems
que procurem esbrinar els motius que indueixen la majoria de
les vegades a que aixi la qualifiquin els seus detractors, trobem que en el fons dels que
llencen aquest mot, no hi ha altra cosa que un clam de impotència que posa de manifest l'evident fracàs dels que creient-se
ciselladors d'una nova vida en
la dinàmica social, han caigut
en el més sorollós dels descrèdits, amb la fallida de les seves
«invulneracles» receptes.
El concepte de massa, lloc comú que s'interpreta com a cosa informe, totalment anodina,
mancada de voluntat i d'horitzonts, sense una guspira d'idealitat que li obri les parpelles per
a albirar un món millor és el
que fa un hom s'indigni quan
és aplicat, amb manifesta injusticia, a munions de homes que
aplegats a l'entorn d'ideals, han
lluitat sempre per principis de
lliberació profundament altruistes.
I essent així, que n'estan de
lluny aquests pretendents a .educadors del poble, de la grandesa
ideal de les multituds, ells, els
eterns mestres en definicions de
principis acartronats, jamai podran compendre la riuada ideal
que brolla de l'ànima del poble.
La massa, aquesta massa; de
la que tan malament es parla,
no cap explicar el seu pensament; per això és possible que
suri el definidor, però, en el
subconscient de la seva vida
s'ha format el seu silaban i un
jorn podrà confegir el mot il·luminador del més profund despreci pels que mercadejaven
amb la seva ignescencia. Realment és d'un cinisme aclaparador la lliçó apresa pels paràsits
de les multituds; jamai confessen els seus errors més sempre
atribueixen els seus desacerts a
la eterna víctima, a la massa,
que no obstant i ésser flagelada
amb els més durs dicteris, respon sempre a la veu dels mentors plena d'entusiasme i propensa en tot moment al sacrifici. Homes dirigents d'esperit esclau són aquests que blinquen
l'espinada al davant d'ella afalagant-li les passions com el
vell vassall afalegava el senyor,
esperant la recompensa; mals
pastors, no trnen l'heroisme de
confessar els errors comesos i
s'escuden en allò que ells anomenen la incomprensió de la
massa.
Però, i que farem nosaltres
si un jorn repercuteixla nostra
veu en el cor de la multitud?
Si aixi fos, no sorgiria cap

Folietons de JUSTICIA SOCIAL
5 Gener 1924

OROANITXACK) SINDICAL

Ics [omissions de (nltuia
dels Sindicats
Aquest assaig, que comencem de publicar
constitueix la ponència que sobre,
«L'obra de Cultura dels Sindicats» va
desenrotllar en el ple de l'Assemblea
Regional de la «C. N. del T,« - celebrada a la Barceloneta el 21 de desembre de 1921 — el nostre company
]. Halagué Baró del Sindicat del Ram
de la Fusta, essent aprovada in tots
els SPUS extrems. A desgrat del temps
passat des de que fou escrita, creiem
d'interès donar-la ara al públic sense
fer-hi cap modificació, per tal com,
malauradament, per les circunstancies que han trasbalsat aquests anys
darrers la vida de l'organització obrera, les generoses orientacions i els
belli projectes que s'hi assenyalen no
han «pasat gairebé d'això: orientació
i projectes

I

Fins ara els Sindicats obrers han estat absorbitr absolutament per la feina
de constitució. Els sindicats fins «Is més
potents, no han arribat mai pròpiament
constituïts. S'han vist contínuament

conflicte a la nostra consciència entre la propaganda i l'acció, puix no volem que se'ns
titlli de haver posat a les
nostres paraules l'agror virulenta d'aquest revolucionarisme
eixorc que tant mal ha fet al
nostre poble. No volem prometre el que no pot fer-se enganyant-nos a nosaltres mateixos.
Preferim que se'ns titlli de conservadors fent obra educativa
per a elevar les multituds a la
màxima capacitat, que no s'ens
assenyali com a gent que compta en el seu haver unes quantes
dates d'epilèpsia revolucionaria.
Ja han passat a l'historia aquells tòpics d'assenyalar la revolució a plac fixe, i cal que no
ens engresquin tampoc massa
en creure que el capitalisme està en plena desfeta i què, per
tant, ja és un fet imminent la
caiguda catastròfica que per
desgast s'havia d'operar en el
món burgès.
La etapa capitalista encara té
vigoroses arrels. No en va ha
constituit tot un període de civilització, i per a sustituir-lo, es
precís que els treballadors posseeixin plena consciència ciutadana a l'ensems que de classe,
puix no n'hi ha prou amb lluitar com a productors per millorar les condicions del treball si
no es fa també com a ciutadans,
en el ordre polític, per crear noves formes de vida.
La nostre missió és doble, ens
devem com a productors a les
corporacions professionals, però com a homes d'ideals ens
devem a la ciutat, que el seu
brugit espiritual espera sempre
el comú psforc de tots els ciutadans per a assolir un major
grau de perfecció.
Heus-aquí doncs la nostra
tasca; ella ha d'ésser un impuls
constant per a la cristal·lització
de la consciència socialista capacitant-nos per la obra de redempció que ens és encomanada. I fugirem de la estridència
per sistema, perquè gairebé
sempre, és un procediment que
fineix elevant a la categoria de;
dogma el que no passa d'ésser
topada circumstancial entre dos
criteris que es repeleixen. Si ens
equivoquem direm només que
no hem sapigut complir com calia la nostra missió, però, jamai
no atribuirem còmodament el
nostre fracàs a la clàssica incomprensió de la massa.
Manuel Escorsa

Fer causes ¡nòcpenôents ôe ia nostra voluntat ens c$ impossible publicar en aquest número cap article Ôel nostre estimat Gabriel
Alomar

El "lenedicite" del burgès

Les lliçons de

l'experiència
La situació eu què's troba la organització obrera de Catalunya, i especialment la de Barcelona, no pot ésser més crítica.
Aparentment,' sembla que la desfeta dels sindicats que composen la «C.
N. del T.» sigui el resultat de les
cruentes i sagnants repressions passades; mes hi ha altres causes que hi
han contribuit d'una manera decl»slva, i tal vegada han constituit el factor principal que ha causat la desfeta.
Fixem-nos bé amb aquestes causes, si
és que creiem que la organització
obrera té de complir una missió important í volem que la compleixi a satisfacció de tots. Des de Ilare temps
és conegut l'aforisme que diu: «la'
unió fa la força». Més tard n'ha surtít
un altre molt més expressiu encara,
que ha estat repetit arreu del món; és
aquest: «La Emancipació dels Treballadors ha de ésser obra dels Treballadors mateixos». Heus-aquí dos grans
pensaments que d'ésser verdaderament compresos podrien ésser el ba.sament d'una nova generació.
Però, malauradament, no ha sigut
així; la majoria dels obrers no els han
comprès mai, i els qua els han comprès í comptaven amb algún prestigi
dintre els organismes sindicals, en els
moments que era més necessari deseurotllar-los íntegrament i amb tota
puresa davant de les masses, s'han
oblidat de la essència dels mateixos,
i interpretant-los eom la immensa ma j
joría, s'han deixat arrossegar per
aquells mateixos als que devien dirigir i preparar per a formar una nova
societat. Es molt amarg tenir-ho de
confessar, però també seria covardia
callar-ho. Era un espectacle vergonyós; tots ho recordarem. Homes que
constantment parlaven de llibertat,
de cultura, de consciència col·lectiva
i d'altres coses per l'estil, anaven a
colles resseguint fàbriques í tallers,
commuant als treballadors—que no

en sabien rea d'aquella consciència
col·lectiva ni d'aquella cultura que
els altres predicaven—perquè ingressessin als sindicats, baix totes amenasses; i moltes vegades les amenasses es complien. I els sindicats sobreiXien de treballadors, í a cada sindicat
hi havia unes taules llargues on contínuament llargues cues d'obrers deixaven pessetes i més pessetes. I en
pocs mesos la totalitat d'obrers de
Barcelona tenia el seu carnet confederai 1 les pessetes havien ingressat
K milers dintre les caixes dels sindicats, i es deia per tot arreu que ja ho
teníem tot, què sols calia imposar condíeions a la burgesia i a les autoritats
perquè aquestes fossin acceptades, i
que era necessari plantejar conflictes
t més conflictes, demanar! exigir, per
que l'exèrcit dels sindicalistes quo a
darrera hora havien sigut portats als
sindicats, així ho reclamaven, i perquè els Sindicats, per ells, no servien
per altra cosa, i per molts dels que
ja hi eren abans tampoc.
No cal dir, que malgrat haver conseguii sindicar a tots els treballadors,
t comptar amb sumes fabuloses, l'unió
i la força no havien aparoscut dintre
els organismes obrers, i els sindicats
començaren a trontollar a les primeres empentes de les forces contràries
organitzades, i acabareu desfent-se
per molt temps. L'organització ubrera
sols era efectiva en els llibres de cott*«ació, i estava mancada d'aquell entusiasme que neix de la compenetració d'un ideal noble í el'levât, i que,
per lo tant, perdura a desgrat de totes les repressions.
Passaren dos anys després d'aquella
4t1mcl«. Alguns, alliçonats per la experiència, proclamaren la necessitat
de reorganitzar els sindicats, procurant esmenar els errors comesos amb
una conducta molt diferenta, i emprant altres tàctiques més racionals i
menys perilloses.

apretats per la massa creixent del seu la. Considerant que tothom té fixa la a que per una banda és d'urgent necesnombre; i sinó s'han vist sempre preo- mirada en les organitzacions obreres, sitat l'enlairar el nivell educatiu de les
cupats per a sostenir aquelles munions es fa precís recordar aquell crit de:—O joventuts obreres, per aixi fer-les ben
vistes arreu, a la vegada que amb l'afid'adherits; que no altra cosa és l'haver ara, o mail
nament espiritual que la educació aporSortadament,
l'obrerisme
s'ha
donat
d'estar contínuament sobre els seus associats. Entitat que es veu precisada a amplement compte de la imprecindible, ta, fer-los aptes per l'estudi i la comaquesta indescuídable atenció, no és de la inajornable precisió de sembrar prensió fonda i serena dels problemes
aquesta llevor de cultura, i vol dedicar- qne ens envolten, i que molts, amb tot
entitat constituida.
Per altra part, els homes que han fi- s'hi amb la fê que posa en totes les se- i predicar la seva solució, no la saben
gurat al front d'aquestes organitzacions, ves obres. En tenim la immediata prova veure í parlen tan sols per réflexe.
No em refereixo pas, naturalment, en
si bé pel sol fet de posar-s'hi )a són me- en la creació de comissions de cultura
parlar d'educació, a l'inculcació de rereixedors del titol d'amants de la cultu- en el sí dels sindicats.
De la fundació d'aquestes Comis- gles de bon tracte, sinó que en parlo en
ra, malgrat potser alguns desacorts, i
el sentit ample de la paraula. Això és,
tenir, cesa innegable, una idea ben pre- sions es del que avui ens ocuparem.
com a desenrotllament de les facultats
cisa de l'alta trascendencia de les funcions culturals, no hi han prestat pas j Les Comissions de Cuitarà dels Sin- morals i intel·lectuals i desvetllament
sempre l'atenció necessària.
i dicats han d'ésser organismes que tin- del sentiment de dignitat.
Si dono com a primordial per les
Segurament que això va ésser per no | guin al seu càrrec tres menes de funhaver-se donat compte, abstrets amb cions ben delimitades, i a les tres han «Comissions de Cultura» la tasca de
allò que estaven resolent, o sigui qües- de dedicar-hi per igual la seva atenció. conquesta i manteniment de l'opinió faSi una ha de ésser la educació de lá vorable envers els sindicats, es per opitió de cada dia, de l'importància que en
aquells moments i tot tenia per al po- joventut del sindicat respectiu, l'altra, nar que no hi ha ningú com elles, tan
la conquesta i manteniment de la con- indicat per fer-ho.
ble la cultura.
Es de creure que aquestes ComisTots deien que si, que era precís de fer fiança de l'opinió i la tercera, tot quan
aquesta feina però.... per més endavant. es refereix a l'instrucció de nostres in- sions, des dels seus primers actes, consAvui, apresa dolorosament una tremen- fants, al problema de l'escola pròpia- tituiran la nota simpàtica a fora dels
sindicats, per una part, i per altra, que
. da lliçó, veuen que és arribat aquell ment dit.
Tingui's ben entès que com a funció a elles hi acudirán els escullits, lo més
moment. Aquell plac que donaven de
més endavant, ja ha vençut. Indubtable- primera he parlat de la educació, i no selecte del camp obrer, i per tant serán,
sense esforç, les que representarán lo
ment, és hora de fer aquella feina que pas de la instrucció, per qual qüestió
més solit í eficàs dels sindicats mateisempre s'ajornava i que fins hi havia farem un estudi apart.
El donar aquests tres aspectes a la xos, als quals, si volen portar endavant
moments que era apartada com si semblés que prou temps hi hauria per fer- feina de les tais comissions, és atenent el seu programa i viure amb seguretat,

Un dels projectes que semblava que
s'anava & executar amb veritable entusiasme era el de ntiliteir els Sindicats com un mudi per a oxtendre la
cultura entro les files proletàries. Ks
parlava d'escoles, do biblioteques,
d'estadístiques, de centres d'estudis
socials, de conferencie.« i de moltes
altres coses, és a dir, es parlava precisament do per quelcom perquè aquell
segon aforisme qne esmentaven pogués començar a tenir activitat.
Però altra vegada sembla que la fatalitat ha enterbolit el cervell dels
que començaven a veure-hi clar, 1
avui aquells qne ostenten la representació de bon nombre dels oHements que integren la Confederació,
cegats altra vegada por les passions,
han perdut el sentit de realitat, impotents per a endegar l'organització vers altres camins més amples i
més segurs que els que s'han seguit
fins ara, no són capaços de fer altra
cosa que convertir els sindicats en
safarotxos on pretenen resoldre l'actual crisi del sindicalisme, llençantse contínuament conceptes injuriosos els uns als altres, i no consegniut
altra cosa que rebaixar la seva pròpia
dignitat devant de la opinió, i a l'ensems ferir de mort ti l'organització
quêtants esforços i tantes víctimes
ha costat per a mantenir-la.
Aquestos coses, passen, i solament
poden passar per In- criminosa indiferència dels que sabent qne són obrers
han viscut i viuen completament apartrts d'aquestes qüestions. Kl dia que
els productors de tots els estaments
socials determinin ocupar el lloc que
els correspon dintre les files proletàries aportant-hi llur espiritualitat i
intel·ligència, aleshores serà quan la
organització obrera començarà a tenir una veritable personalitat i constituirà una força organitzada. Què esperem tots per a cumplir el nostre
sagrat deure? No en tenim prou encara amb les lliçons rebudes? Ks que
considerem que viu més seguir iirrocegata vers l'abim pols que contínuament caminen mancats d'orientae'ó?
Cal meditar i pendro una resolució
ferma i decidida. Kls-moments s,óu
preciosos i el valor de la nostra decisalo ha d'estar on la consciència de tots.
F. Viladomat

Insistim sobre la necessitat de la
conjunció de totes les forces obreres 1
sindicals per a arribar a la consecució del nostre front únic socialista.
Cal repetir que nosaltres aquest qualificatiu l'apliquem genèricament a
tots ela que treballen pel principi d«
hi socialització de la riquesa i l'abollció de les classes 1 constituir la classa
única de productors, per damunt dels
antagonismes, més aviat potser de
raça quo de principis, entre En Marx
i Kn Bakounine, antagonismes i fins
odis que han anat perdurant a travers
dels temps entre les multituds treballailores, amb greu perjudici nostre.
Perquè no és dir res un front únic
liberal i és dir molt poca cosa un front
l'inic republicà, si no s'ens defineix
l'iunplitut del sistema.
Crec, dones, necessari, per a evitar
confusions perilloses, declarar francament la coincidència, en principi,
arnb la teoria dels homes de la Torcera Internacional i procurar adaptar-la
u les nostres realitats naturals per
hornos que en siguin capaços. La consigna do la Internacional do Moscou
per a los lluites obreres; la diversificació do les mateixes; el reconeixement del principi de los nacionalitats
j u n t amb la llibertat pol conreu dels
idiomes naturals do cada país, són
teories amb les quals ens sentim Íntimament lligats, a l'ensems que disposats a posar tot el que puguem por a
la seva consecució procurant quo no
es repeteixi l'absurde que muntre la
revolució rusa anava & iu previa conquesta del Poder públic aquí, volguent fer el mateix, es propagava
d'una manera infantil la conquesta
més inepte i forçosament ineficaç do
les fàbriques, és a dir completament
al revés del que és normal.
Hem passat bona part del temps
combatent-nos de la manera més despietada, entre companys, per qüestions simplíssimos, arribant a la monstruositat que mentre os reconeixien
els graus de bondat i do liberalism«
qne tenia un governant respecte d'un
altre, fent inclus insinuacions de simpatia í adhesió a la gestió realitzada
durant el seu governament, comunistes, socialistes i anarquistes es miraven com irreconciliables enemics, i
en la seva ceguera osbogcrrada no
veien o no volien veurer que la reacció s'entronitzava, abstrets en la única
preocupació—diem-ho clar—do conservar l'esperit mesquí de la capelleta
respectiva.
Dins l'estat espanyol, les forceu
conservadores formen un nucli reaccionari que té una quantitat de forces
& la seva disposició mol^ difícil de
vèncer, si no es fa una obra de conjunt amb preparació fonamentada i
metòdica; sense això, no diré que sigui impossible, però, si no ve una
contingència exterior o una lluita interna entre elles, m'atreviria a duptar de la possibilitat del seu enderrocament.
Nosaltres tenim la sincer.-i impresiò
que en matèria d'organització de conjunt, sense perdre cada grup la pròpia personalitat, no hem fet gairebé
res positiu i potser hem fet molt de
perjudicial, per nu haver tingut en
compte que era imprescindible atendre la psicologia dels treballadors i du
la burgesia de cada poble, els seu«

els ha d'importar en gran manera el Sindicat més d una vegada xocaria
l'assistència de l'opinió.
potser víolentment i tot, amb lo constiAixò, no obstant, no vol dir pas que tuit i per consegüent amb l'opinió.
hagin d'ésser les dites Comissions les
Aquí, doncs, es precís que la Comissió
veus cantants i la genuina representa- de Cultura faci acte de presencia, que
ció del Sindicat, no. Al Sindicat hi ha sigui l'altre plat de la balança del sind'haver la seva Junta Directiva, cap vi- dicalisme, perquè se li dongui la beligesible i únic, la qual es cuidará de por- rancia que potser es negaria al Sindicat
tar-lo per als camins que cregui conve- com a tal, a fi de que sigui escoltada i
nient. Per lo tant, no ha d'ésser absor- li conservi el prestigi.
bit per la Comissió de Cultura, com j Qui son els que han de formar la Cotambé, a la vegada, aquesta ha de fer ' missió? Per endavant dic que no han
el seu camí sense estar massa influen- d'ésser els que pertanyin a la Directiva.
ciada per la Directiva. En la vida pràc- Tenen d'ésser homes completament lliutica dels Sindicats, més d'una vegada es res de tota preocupació inmediata de
veurà que no podrien viurer fusionades lluita i a la vegada gent voluntariosa,
o massa intervingudes unes per altres. que senti amb goig aquesta classe de
Es precís, doncs, per que la Comissió feina. I no temem pas que tothom s'abode cultura pugui portar a terme els seus
qui cap aquest sector deixant en blanc
plans, que disfruti de vida perfectament
( el camp de les funcions de sindicat, no.
autònoma.
Precisament en el camp productor, a
I si ha d ésser així és perquè les Juncausa de la mateixa formació dels
tes dels Sindicats han de comptar amb obrers, serán per ara i tant en proporl'atribució d emmenar el Sindicat pels
ció immensament superior els que precamins de la lluita, pel desenrotllament ferirán la activitat nerviosa de una Jundel Sindicalisme devers la fita revoluta o d'un Comité que no la concentrada
cionaria que té marcada.
i serena de la Comissió. D'aquesta maDe cap manera una Junta deu sepanera es produirà una selecció natural:
rar-se d aquesta ruta. Si ho fes amb
sols hi aniran els que s'hi sentin atret*
l'intcrés de salvar al Sindicat, el que
de veritat, i així la Comissió estarà e«
faria fora destruir-lo, ja que li llevaria el seu centre.
el caràcter que necessàriament ha de
tenir. Forçosament, en aquest aspecte,
J. Halagué Baró.
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sentiments, costums, virtuts i fins
eis vicis, fiidiiU por la mania de volguo.r intervenir a tot arreu amb els
mateixos procediments. Així, a cada
instant s'lia tot evident aquesta combativitat outre ois diferents sectors
del socialismo, talment com si e» tractos una concorrência de productes
comercial», portant aixíí, com a conseqüència, aquesta manca de respecte u les variants do la ideologia social
dels productors, pedra filosofal per la
possibilitat dol bloc general que ha
de conquerir l'emancipació Integral
dels humans.
La qüestió doncs, no estriba en
moure-s més i caminar més depressa,
sinó en fer més feina í recórrer més
camí, que aixo no és cap perjudici en
front d'un fet eventual possible, si
realment, existeix capacitat revolucionària. Companys intel·ligents ¡capaços de fer aquesta obra no en manquen. Que deixin la torre d'Ivori i
que vinguin a fer aquesta feina constructiva. Fins crec, davant dels perills de les circumstancies considerades en tots els ordres, que tenim el
dret d'exirgir-los hi.

Joan Frondosa.

El número pròxim
Contindrà dues planes preparades per aquest extraordinari consagrades a
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*

Conteninl interessants articles de redacció i els discursos de H. Lagardelle, J. Guesde i E. Vaillant al Congrés
francès de Nancy de 1 any
1907.

amb documentats treballs dels
nostres redactors sobre «La
Internacional» i un capítol
de la notable obra inèdita
d'en Manuel Revenios, «Els
Moviments Revolucionaris a
Catalunya en el Segle XIX»
i articles d'Alomar, Campalans, B. Farré, «Galdric», Serra i Moret, Domènec i altres
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CRÍTICA
MARIONETES, llegenda d'amor i do
vilesa cu cinc parts d'Kuric Huelles,
estrenada al Teatre Iispanyol.-A.mb
aquesta obra, Enric Lluelles ha revelat posseir uns veritables dots d'autor
druinutic i ile conèixer a fons ois ressorts del teatre. «Marionetes» és la
eterna història de la dona caiguda al
v U-i i arrossegada fatalment pol vici;
poro, Ka Lluelles ha sabut fer original
aquest argument vulgar. La trama de
la sova tragicomèdia, que ell on din
Uogeiida, és portada amb novetat i
amb art. Les cinc parts ens mostren
cinc ambients totalment distints i fins
i tot oposats, però a travera de tots
ells hom segueix amb interès el fil de
la obra. Kls tipus, variats i uombrosos,
estua pintats ¡unii justesa; el de la
Neus, la protagonista, no obstant,
queda una mica confós en aigus instants. Kls detalls sí'm molt cuidats:
quan tem qui; una situació dramàtica
resulta un xic' llarga, l'a sortir un personatge còmic, i f i ï crea nu de nou
q u a n seria estirat pels cabells fer no
»parèixer un de conegut; si es fa un
eriui i·ii escomi, després tot just s'en
p:irla;si comet un robatori per amor,
el lladri' dona els diners a l'amada
amb un gest elegant. Llàstima que
l'Knric Lluelles luigi seguit massa els
passos de l'A m ¡dialisi
La Companyia de l'Espanyol interpretà amb veritable encert «Marionetes». Kl gran Saiitpere va ostar bé
cum sempre, donant-nos un Llauna
deliciós. Kii Vergés molt just. ('al esmentar, també, el treball do los aci n u s si·ii\ ores Casals, Visita López i
l'la i el dels actors /eiión, Alfonso,
l'apdevila i Tormo.
COMPANYIA
FRANCESA DR
'.¡HAN ( U ' I N Y O L , ui Teatre Polioi'iiiiia. — \\ Tenti e Poliorama hi ha do!i:it q u a t r e representacions una companyia i n t i t u l a d a «Le (irand Guignol
de Paris», dirigida per Albert Levy.
Kl g u i n y o l és un gènere dramàtic
inferior, i en el qual tot l'art rau, gairebé, en el treball de l'actor. Malgrat
d'això, el guinyol és prou iiueressant
per a amotlhir-so, sonso perdre per res

Després de
l'Assemblea
de Granollers

Dolorosa és, per nosaltres, la impressió del Pié de Granollers. Ris obrírs de
Barcelona som mereixedors de més respecte, i el nostre desinterès obliga a una
major dardat de procediments.- No volem conxorxes, i no diem, que siguin
mantinguts els principis, perquè es de-

Hem fet amb tota intenció, fins aquests,
moments, la freda ressenya de l'apertú* '
tura de l'Assemblea, a (i d'orientar els
nostres companys, objectivament, per a
la crítica que anem a exposar.
Per dissort de la classe treballadora del
nostre poble, el Ple de Granollers no ha
tingut altra finalitat que enfosquir més encara la nebulositat que regna dins els medis obrers, d'un temps ençà. Com se
compren, sinó, que havent-se de discou'
l'orientació del diari, no es discuteixi
aquesta, que és, la que ha produit la seva
situació precaria, i sols es demanin, diners i més diners?
La situació de Barcelona s'ha d'aclarir? Doncs, no's tracta, i en pansí—Que
els presos no cobren i les seves families
passen fam i misèria?- Doncs obrirem
una suscripció i dintre unes quantes setmanes, si no canviem de parer, formarem
una nova Comissió per a aquests afers.
Aquesta és ia feina, que els homes que
dirigeixen la Confederació, creuen que
s'ha de fer? Nosaltres, sindicalistes i pertanyents a la Confederació, demanem, que
s'acabi d'una volta,! anta incapacitat, produida sols, per pretendre fer de la organització, una sucursal de determinada
secta mixtificadora d'uns ideals de pau i
germanor.
Quan es crida l'organització per discutir la actuació passada, no deuen emplear-se jocs de mans, per a escamotejar
la discussió, anulant sense motiu a la
part més afectada, que en aquest cas era
el Sindicat Metal·lúrgic. Es que es temia
la seva justificació? No.—Lo què, es tractava, era, de no rectificar noblement,
puix amb aquesta rectificació s'hauria demostrat la incapacitat de molts compagv/S
per continuar detentan! els llocs de la
direcció que ocupen. Cal, doncs, que
tots els obrers d'aquest poble, comencem
a fixar-nos bé, amb el deure, que tenim,
de concorrer i d'intervenir en els nostres
Sindicats, perquè les dites anormalitats
acabin per sempre més, perquè els frets'
dels individuus, i dels Sindicats, no siguin trocejats, ni per la imposició de f$p
grup, ni per la ignorància de cap Comitè.
1

la seva emoció, a la ploma d'un bon
escriptor.—Una obra de guinyol és
breu, o més ben dit, concisa. Consisteix en una trama Intensa i senzilla,
poc amiga d'escenes secundàries, que
captiva i emociona l'espectador, i acaba amb uu desenllaç punyent, tràgic.
L'interès del públic no es concentra
en el desenrotllameut ni en el final
de l'obra, sinó que el desenrrotllametit i el desenllaç són una conseqüència de l'emoció donada en les escenes d'exposició, en les qual hi ha la
veritable tragèdia.
Ha conseguii això la companyia
que darrerament es presentà? No, en
absolut. El públic sorti del Poliorama
decepcionai.—Aquesto companyia de
«Le Grand Guignol de Paris» no es
res més que una companyia francesa
guiuyolesca, integrada per dos o tres
actors que en «Le Gran Guignol de
Paris» són segones o terceres parts i
d'un restant de bulistes ben poc re-comanablos. Ens presentaven els guinyols sense poguer causar cap emoció; les escenes més tràgiques feien
somriure, si algún cop impressionaren al públic, por alguns breus instants, fou dogut a trucs dolents i répugnants, coin en «La Viol», on un
boig coc treu els ulls al company de
cel·la por a veure-hi ell, o en «La frime», on veiem un home morir escanyat do sod i alhora un altre que perd
la raó. L'iuterès por la tragèdia dels
personatges no li posaren mai, si no
és en «Une nuit dans la bouge» 1 potser una mica eu «Lui», i això, encara,
perquè os tracta de dues obres, especialment la primera, que tenen un art
literari, independent del que hi puguin posar els actors.
La companyia, com havem dit, no
és res. Albert Levy i Louis Baort tingueren alguns moments feliços, d'homes quo s'han format al costat d'una
bona escola; sempre, però, eren iguals,
do manera quo després de veure'ls el
primer dia, l'endemà ja podíem endevinar on cada situació quin fora el
gest exacte quo farien. Mile. Cart,
malgrat d'ésser una actriu que no es
fa simpàtica, interpretà bé duos o tres
situacions. Els altres.... més val no
p.arlar-ne. La direcció de Mr. Levy va
ésser discreta. La presentació podia
competir amb la que estem habituats
I a veure al Teatre Romea.
t

La companya alternava els guinyols
amb uns vodevils grollers. Bis interpretes no estigueren pas millor que
en els guinyols; a més a més, resultaven exageradament apallassats. Només «Aprós-vous, capitaine» fou representat amb gràcia.
EL PECADO BLANCO, comèdia en
tres actes de Pablo Cabestasy, estrenada al Teatre Goya.— Pablo Cabestany ha fet una obra delicada, subtil,
sugestiva. Es el cas de la dona que no
peca per covardia 1 pel què diran, i .el
de la noia intel·ligent que no té
aquests miraments, però sap imposar
amb més dignitat el seu bon nom. «El
pecado blanco», encara que decaigui
un xic en el tercer acte, és altament
interessant i vestida d'un diàlec floridissim i graciós i d'una gran teatralitat. Els tipus estan ben pintats.
Cal fer una lloança de l'acurat treball de les actrius senyores Ortega, i
Diaz de Artigas, quo ens donaren
unes protagonistes molt justes.
VIDOCQ, peça de Arthur Bernède i
Pierre Gilles representada al Teafre
nomea els dies 15 i 16 de desembre.—
René Navarre i Elmire Vautier. ,*ea
chair et ones», com deien els programes, han donat dues representacions
de la peça en quatre actes de Arthur
Bernède i Pierrô (j illes «Vidocq» de la
qual dient-ne que pertany a la sépie
dels drames policíacs, ja creiem dir-ho
tot. «Vidocq», a més a més, no ..té
trucs nous i tots ja es preveuen des
del començament.
Itene Navarre i Emilo Vautier, dins
del seu gènere, varou estar bé, encara que no són el que les seves creacions cinematogràfiques feien pensar.
Els altres artistes, fluixos. La presentació, lamentable.
LES TUADUCCIONS.-Per manca
d'espai, no ens es possible, en aquesta secció mensual, parlar d'altres
obres que d'aquelles que valen la pena i es representen a Catalunya en la
seva llengua original. De totes maneres no volem deixar d'esmentar les
traduccions de «El barret de cascabells» del formidable Luigi Pirandello,
versió de Josep M." de Sagarra, «El visir de Lenkeran» del comediògraf turc
Mirza Feth Ali Akhend Zadó, traducció do J. Pous i Pagès, i «Romanticisme» de Juli Dantas, traducció de
I. Ribera-Rovira, totes tres represen-

\ mostrà

amb l'acte del diumenge, que
aquests, són molts lluny d'aquestes lluites,
i ara no els defensen, ni els mateixos
"apòstols" que en tot moment els retreuen.

Roch Guinart

SETMANARI SOCIALISTA
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CIÈNCIES - LITERATURA - ARTS

Aquesta fulla és un camp obert, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealitat generosa. Dels articles signats en són responsables llurs autors

lis obren tìe Um! ili MW
jo voldria tenir totes aquelles cond
cions que calen, al escriure la ressenya
de la Assemblea plenària celebrada el
passat diumenge a Granollers, per demostrar que es posible traspassar a la
ploma la visió exacta del que ocorregué.
No reunint tais condicions , procurarem
suplir-les amb la màxima voluntat, per
tal que els nostres companys i -llegidors,
puguin assabentar-se del moviment obrer
de Catalunya.
Les forces obreres pertanyents a la
Confederació Regional de Catalunya, foren convocades a un Ple de Sindicats,
per determinar les solucions més convenients, per a solventar els següents punts:
1, Orientació i situació del diari "Solidaridad Obrera"; 2, Les discrepàncies
entre Sindicats de Barcelona,-Medis per
a que s'acabin; i, 3, Situació dels companys presos.
Després d'un canvi d'impressions, es
convé que la Assemblea es celebri en el
local de la "Unión Liberal", per ésser insuficient el del Sindicat, donat el gran
nombre de delegats i companys curiosos
de presenciar l'acte. A les 10 i mitja del
matí, el secretari general de la Federació
Regional, fa un exordi adreçat a la
bona voluntat dels delegats, per a que
tractin totes les qüestions que es plantegin amb altesa de mires, i amb l'interès
que la classe treballadora es mereix.
Nomenada una Comissió revisadora
de les credencials dels delegats, i portada
a terme la seva tasca, assabenta a l'Assemblea l'anormalitat que inclou, l'haverhi dues representacions metal·lúrgiques
de Barcelona. El Comitè Regional declara que ell sols reconeix, la credencial que
segella i firma la Junta, per ésser l'entitat
que pertany a la Confederació.
A desgrat del que representa la falsificació realitzada, i la categòrica declaració del Comitè Regional, el Secretari General del mateix donà curs, a unes proposicions irregulars i fora de lloc, les
quals per la seva incongruencia i finalitat pertorbadora, donen per resultat el
que sigui exclosa de la Assemblea la delegació del Sindicat Metal·lúrgic de Barcelona.

5 «• Orawr 1984

SOOIAX.

REDACCIÓ:

tarn» de! Pi, 11, • EAHtELOU
ADMINISTRACIÓ:

Hardal Batíia, Llovera, 13. - BEOS

II les Appaii! Obreres
In previsió ü« futures comande;
d'aquest EXTRAORDINARI, n'hem
fet un tiratge especial, per òamunt
de les necessitats previstes, a
l'objecte oe poòer servir exemplars
als qui després desitgin obtenir-ne.

Nosaltres sostenim que el Sindicat es ei medi que pot proporcionar-nos el dominí de la nostra
tècnica professional, però al mateix temps—i això es molt important—acretxer els |rau$ de la
nostra capacitació col·lectiva per a
les pràctiques de Socialisme.

SALVADOR SEGUÍ.

REDACTORS i COL·LABORADORS:
Sibilii HOMI - Siiti i Moni, • Jiup Imi(»udì - Alluni Unni - Di, «iguidi Miti
Ciiilofoi di Dunette - C. Figli di Cluni
UloiioiitrIigu-Di. Enili Min-i Fìij
i Fintiti - Di. Joiquim Xiiiu - Puntisi; I.
Ciuls - "Api" - Rosstnd Liât» - Di. Moilaaj»
Fusi« Villdtpn» • libirto Mutui • Miniili
Gilii-M Lyi-Jun tara - »Und follati-Di. »ndris Ovijeio - Joitp tal Sili
Munì Escoria - Josep M." PonlSibittr
J. Ricutm i Mucidi • Rifui Campimi • Josep M." Tallada - Join Minlitmt - Calili Slitta - Put Goigi • F, Caiadas • Josep M." dl
SucH-J. Roure i Torrent - Minuti Alcinlm Gtml - Dr. Climi Kofis • Ignui Iglesias - Carles
Ritióla - Dilli Dalmau - Join Frenimi - Diltgii
Biro -1. Ràfols Cani - J. franti! - Jim
Cardús-J. Durin i Cmrdii-Puig Pu|ades-Joan Du.
Dr. Josep «moros.
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SÍ ets conscient veuràs
clarament el camí del teu
deure:
Com a home, has d'ésser socialista.
Com a obrer, sindicalista.
LA CARICATURA A RÚSSIA

tades al Teatre Romea; «Trens de
luxe», d'Abel Hermant, nostrada per
Carles Capdevila i estrenada al Teatre
Espanyol; i les versions castellanes
«Seis personajes en busca de un autor» de Luigi Pirandello, «El timbre
de alarma» d'Hennequin í Daen, ambdues presentades al Teatre Gola, i «La
baronesa» del comediògraf i novel·lista català J. Pin i Soler, estrenada al
Teatre Poliorama.
'
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La Dança
SACHA GOUDINE.-Ha tornat a
presçntar-se a Barcelona el notable
dauçarí rus Sacha Goudino. El Sacha
d'avui no és ni de molt aquell artista
que coneguerom tres anys enrera interpretant els ballets de «Xofer, al
Palace».
I és que Sacha Goudine és un dansarí de ballets russos i de danses clàssiques. Ell té la possesió l'agilitat, de
la precisió i de la expaessió, però està
mancat de la gràcia, i aquelles toes
qualitats en una bella dansa, dansada
per uu bon artista com Sacha Goudine, no necessiten molt de la gràcia
del dansarí. Ara, Saoha Goudine ens
presenta una dansa moderna i frívola,
en la qual l'agilitat, la precisió i l'expressió sense la gràcia són ben poca
cosa. De totes maneres, l'home quo no
coneixia Sacha Goudine hi endevina
tot seguit l'artista amagat.
X
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El Cinema

LES DUES ÒRFENES, per David W.
Griffith.—«Orphans of the Storm», la
famosa obra de l'escriptor nord-america Adolphe d'Ennery, ha estat filmada pel director d'escena més formidable i més artista: David W.
Griffith. La presentació d'aquesta pellicola, doncs, resulta l'art més bell que
havem vist; no és possible ja reproduir amb vivesa i amb més emoció la
gran Revolució francesa, no és possible acostar-se més a les costums i a
totes les característiques de l'època
que de la manera com s'ha assolit en
aquesta obra.
«Orphans of the Storni» és la història desventurada do dues germanes,
la una víctima de la degeneració de
la aristocràcia, l'altra víctima d'aquelles aiiimotes vils i scuse cor, alliçonades per la vilesa dels poderosos,

que viuen en les dissorts aliènes. El
triomf de la Revolució, l'adveniment
do la democràcia, torna la felicitat a
les òrfenes.
Tots els actors interpretaren amb
precisió els seus papers. Lillian i Dorothy Gisli han fot una veritable creació de les dues òrfenes; quan les dues
noies, després de perdudes des do
molt deitomps, es troben per primer
cop, malgrat de la fredor do la pantalla cinematogràfica, causeu una emoció a l'espectador. Si algun defecte ois
havem de trobar és que, potser, han
exagerat un xic massa -la ingenuïtat.
Lillian Gisti, per damunt de la seva
germana, té una gràcia encisadora i
una d'aquelles cares sempre iguals
que a cada instant tenen una magnífica expressió diferent, justa en cada
circumstancia. El Cavaller de Vaudrey, l'enamorat de la òrfena víctima
de l'aristocràcia, va ésser encarnat
amb mà mestra per un actor que es
presenta per primer cop a la pantalla
amb aquest paper, la qual cosa ens
revela fins on pod arribar aquest artista: Josep Schildkraut. Monte Blue
ens podia donar un Dauion millor.
«Orphans of the Storm ens pinta
magníficament la degeneració do la
aristocràcia i les excel·lències do la
democràcia. «Les dues òrfenes eus ho
posa amb cruesa davant dels ulls i
ens sembla que estem contemplant
aquell marquès de Praille aixefant
una criatura amb la seva carroça i
preguntant als lacais si els cavalls
s'han fot mal, les escandaloses orgies
de la noblesa, banyant a les dones eii
sortidors de vins i llençant la vianda
que hauria bastat per apaigavar la fam
do tot un poble, els cruels turments
que els comtes de Linièrs donaven
als seus súbdits..., i mostra la revolució d'una tal manera quo la fa simpàtica a la majoria, que troba, com havem sentit dir, que allò és una «revolució assenyada».
El final de la obra, accentuat en la
pel·lícula, per la fretura que «acabi
bé», resulta infantil. La felicitat de les
dues òrfenes i del Cavaller de Vaudrey, assolida pel triomf de la Revolució, rebutja aquella apoteosi carrinclona, on apareixen dues families reunides i Danton, al darrera, donant-los
una mena de beuediciò que quasi
quasi podria ésser papal. Els tipus de
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revolucionaris, com Robespierre, esperen la victòria del poble per apoderar-se del comandament del pais, resulten exagerats.
EL PESCADOR DE PERLES, per
Rex Ingram.—Una pel·lícola d'amor
que val la pena d'éeser considerada.
«El pescador do perles» ós la història
de Matilde Spener, filla del inisíoner
d'una illa de la costa sud-americana,
i de Motauri, el cap d'una tribu de la
illa. El dia que els dos enamorats
anaven a fugir, ella s'adonà que la seva passió no pod continuar perquè
són tills do dues civilitzacions molt
distintes, i Motauri es suicida aj peu
d'una cascata i Matilde se'n entoma
cap al país de la seva civilització.
Alice Terry, la dona bellissima,
ens donà a gustar una Matilde Speuer deliciosa. Ramón Navarro, un
Motauri discret. La Rex Ingram no va
estar pas a l'altura.
En sortir del cinema ous preguntàrem: quines raons tindrà el film per a
dir que dues civilitzacions són incompatibles?
L'HOME I LA BESTIA, per John
Barrymore.—Veu's-ací la lluita entre
el bé i el mal. El doctor Jekill, home
bondadós i caricatiu, després de conèixer oi vici vol encarnar on un sol
individu la bondat i la maldat. El
doctor Jekíllno para flns a trobaria
fórmula química quo pot donar aquesta doble personalitat. Gusta tots els
vicis niés baixos i tots els crims, flns
que el mata la bondat.
L'argument d'aquest fllm és tret de
la novela de Robert L. Stevenson
«L'estrany cas dol doctor Jekill i de
Mr. Hyde». Si la obra basés l'al·legoria eu raons psicològiques, en lloc de
basar-la en una objectivitat fantàstica, nosalties combatiriem la moral de
la novel·la i de la pel·lícola. Si la basés en raons psicològiques, altrament,
l'obra fora més interessant.
John Barrymore interpretà maravellosament el paper doble de doctor
Jekill, l'home bo, i de Mr. Hyde, l'home malvat. Gairebé no es poden donar amb més art les sensacions d'humanisme i de degeneració que com
les encarnà. Els altres interpretes el
secundaren molt bé. La presentació
és perfecte, com ben poques vegades
podem admirar.

íttiXOMM.

