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SETMANARI SOCIALISTA

L'ESPERIT
DE PARTIT
Així com hi ha deformacions orgàniques produïdes per
la continuada adopció de determinades posicions, gairebé
sempre degut a les insanes condicions de certs treballs i,
entre els pobles selvatges, per voluntàries tortures tradicionals, existeixen paral·lelament deformacions mentals derivades per la permanència en falses posicions d'esperit,
adoptades a voltes inconscientment o per contagi gregari,
de primer, i mantingudes després per la mesquina vanitat
humana de no voler confessar als altres la nostra errada
inicial.
Per això, el saber populajr té una dita, que es retroba
amb equivalències en gairebé totes les llengües, segons la
qual "En de savis mudar de parer", la qual cosa vol dir que
no és cosa fàcil que els necis sàpiguen fer-ho. Quan el vell
adagi espanyol ple de flairós regust de "justas" i de "romancero", diu aquestes sàvies paraules:
"Procure siempre acertalla
el honrado y principal,
pero si la acierta mal,
defendella i no enmendalla."
sap perfectament el que es diu i a qui ho aconsella.
Així, són típiques entre cada una de les dues menes de
deformacions esmentades abans, la miopia material dels rellotgers o dels gravadors d'acer i la miopia moral dels homes cauen en un sectarisme qualsevol. Per això pogué dir
aquell plaga de Voltaire que era cosa més fàcil civilitzar un
selvatge que no la de llevar els seus prejudicis a un home
civilitzat. I en un pla més de la Boqueria, també es pot retreure ara aquella exclamació que posà el trapella d'En Pitarra (que en tenia unes com a coves) en boca d'un dels
personatges de "La Butifarra de la Llibertat", si la nostra
modesta erudició no ens falla:—"Primer és el partit que

vs*•&&<?'*
—Noia, això no és :vviure! Ära s'han apujat les
arengades...
—Bé, en canvi s'han abaixat els jornals,

Quan serà comprès que el patriotisme consisteix, sobre tot,
en fer la pàtria digna?
GABRIEL ALOMAR
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Una mica
de serenitat,
companys!

Les polèmiques, en la premsa política, que generalment no acondueixen a cap resultat pràctic en allò que fa referència a les qüestions que es debaten, tenen sempre una alta valor alliçonadora, puix
per una banda permeten tot seguit de judicar la textura moral dels
que discuteixen, i, per laltra, gairebé sempre deixa veure a cop cl'ulí
a quin costat es troba la veritat. Hi ha una regla que no falla: quai:
dos polemitzen i l'un d'ells contesta els arguments amb insults, ja
podeu estar segurs que aquest no té raó. Això és més cert que eli
in
pronòstics del Zaragozano, que és tot el que es pot dir.
No és estrany que els catòlics que tenen el partit pres de romanCriticàvem un dia, raonadament—posant-hi una mica de sal i pedre catòlics tota la vida, s'oposin a tota explicació de l'aparició de bre, es clar—l'actitud d'un sector del nacionalisme burgès i se'ns va
l'home a la terra que no sigui la de la creació directa de l'home per contestar dient-nos que no teníem ei cap clar ni el cor net i llançant
Déu. Tota religió burocratitzada és un edifici en equilibri inestable, contra un generós company nostre els dicteris més poca-soltes. Ja
i qualsevol empenteta pot fer caure l'edifici. Una part considerable de en vàrem tenir prou per saber que havíem posat el dit a la llaga.
La regla dita—que mai no necessita les píndoles "Duia" (i consti
doctrina, que serveix per mantenir un gran nombre de catòlics en una
submissió aparent a l'església romana, perdria tota consistència, si que el reclam és gratuït)—s'ha confirmat ara una altra vegada, en
es prescindia de la creació divina d'Adam, o almenys de la insuflació la crítica que en els termes mesurats que tenim costum d'emprar
d'una ànima especial al cos més o menys simiesc d'Adam. Malgrat el (tothom té l'educació que pot), havem fet de la funesta actuació d'alvet comprovat de l'existència d'una gran quantitat d'homes completa- guns liders del Partido Socialista Español.
Fa mesos que venim repetint la mateixa cantarella: Davant l'esment bèsties, els catòlics es veuen obligats a sostenir que l'ànima hutabilització absurda d'una situació d'interinitat, no sols com » somana és específicament distinta de l'ànima dels altres animals.
A tots aquells que, per un motiu o altre, o sense cap motiu, creiem cialistes, com a lliberals, com a demòcrates i simplement com a hoen Déu, una creació divina de l'home primitiu ens hauria d'ésser par- mes civils (del llatí civis, ciutadà) ens era vedada no ja qualsevol
ticularment falaguera. Seria molt d'agrair al Creador que s'hagués col·laboració amb poders excepcionals d'origen extrapopular, sinó el
ocupat tan especialment de la raça humana. Però, per la meva part, més ínfim contacte amb tot allò que en fos una representació o una
tinc de declarar que la meva satisfacció s'esvairia si havia de creure conseqüència.
1 com que en cap lloc de l'ideari socialista (i cal no confondre,
que el creador de la raça humana era el déu al qual els catòlics atriels ideals impecables, amb els partits susceptibles de contagiar-se
bueixen la confecció d'Adam—el déu de l'Antic Testament.
tot."
En acceptar la Bíblia com a dipòsit de les confidències de l'Espe- amb les impureses de la realitat), i com que en cap lloc, repetim,
I quantes nicieses, sinó crims monstruosos, no ha fet la rit Sant, les sectes cri£±iauea_s.'fis^malïïu" nioll&_inalcltì!:a.ps^ .rfisnlieii . de la nostra doctrina pot trobar-se un snl a.r^waoaí ciue jusüilouLla
humanitat per simple instint de cleda o de confessió. Es per la fe en la veritat revelada uua sèrie de qüestions complicades; posició contrària a l'adoptada per nosaltres, es contesta a les nostres
més fàcil trobar cent homes que estiguin disposats a vessar però al mateix temps es veien obligats a acceptar com a Déu el petit paraules amb els insults més grollers.
Heu's aquí unes quantes floretes de les que ens dediquen les vesllur sang, o la dels altres, arborats d'entusiasme generós per déu xovinista de l'Antic Testament.
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Els deformats per un fanatisme acaben per veure no"autors de campanyes canallesques",
no tenien cap dret; feia aturar el sol perquè Josué s'hi veiés per esmés allò que estan mirant sempre.
"recaptadors de diners que no se sap on han anat a parar",
El mal es greu, certament, però hi ha encara una defor- tossinar filisteus. Com els déus del paganisme, Jehovà prenia part
"desacreditats".
mació pitjor, puix l'obcecat i el fanàtic són sempre homes en les batalles ajudant un poble empipador i presumit. En els altres
"perrillos
falderos" (això ens ha fet d'allò més gràcia),
sincers i poden ésser homes perfectament morals i aquesta aspectes de la seva actuació, el déu de l'Antic Testament no es com"mancats
d'honradesa", etc., etc.
a que ens referim ara és una deformació que corca i podreix portava pas d'una manera més correcta.
Naturalment,
aquest llenguatge que ofèn les oides de la gent de
Mentre retreien la figura de Jesús de Natzaret per parlar d'amor
les mateixes arrels de l'honestedat humana. Parlem d'abon
gust
i
ens
dóna
una pobra impressió de la genteta que tenim enquells que, veient les coses tal com elles són, fan semblant í, en general, les coses benignes que embadalien la gent, els homes
de veure-les al contrari i diuen en públic que l'aigua és vi del catolicisme i de les altres sectes més o menys cristianes feien ser- front, no pot fer-nos cap esgarrinxada: tots tenim la nostra història ;
0 que el negre és blanc, mentre que parlant en la intimitat vir el déu rancuniós, sorrut, miop de l'Antic Testament per aterrir les sabem com vivim. Tots sabem qui són els qui per un ideal han sacrificat llur benestar o llurs honrats mitjans de vida, o han sabut anar
us confessen que llur opinió privada és contraria de la que ànimes febles. 1 encara ho fan.
Però sempre hi ha hagut esperits rebels que la terror no domina. a la presó, i qui són els que viuen amb l'esquena dreta amb càrgallegen:—"Home, sí, ja veureu, però això no es pot dir.
Com quedaria el partit? No veieu que, fóra donar greix al Sempre hi ha hagut gent que s'han negat a creure en aquella mena recs burocràtics al servei del primat, els qui viatgen per aquests móns
contrari." 1 amb vaguetats d'aquest to volen fer excusable de Papú diví. Per això, al segle passat, tot allò que podia desmentir de Déu amb "viatics" carregats al pressupost, els qui profanen per
fins allò que no té perdó. Aquesta immoralitat, en determi- la Bíblia era acollit amb fruïció en certes esferes intel·lectuals. Una omnipotent privilegi els escons destinats als delegats de la voluntat
nats pobles, arriba a infiltrar-se a tots els ordres de la vida, part de l'èxit de les teories de Darwin fou degut al fet que permetien democràtica, els qui trepitgen les catifes dels ministeris i els qui puconvertint totes les valors socials en pures ficcions.
de prescindir, pel que feia a l'home, d'un creador personal que s'ha- gen les escalinates del Consell d'Estat.
Tots ho sabem: l'escàndol és públic i la contumància palesa. I és
D'aquest mal en pateix igualment la gent de la dreta via identificat, en els pobles cristians, amb el terrible i petit Jehovà
de saber-ho tant i de saber-ho massa que sofrim en veure l'afrosa
1 la de l'esquerra. La cega disciplina de partit, tan fecunda de la Bíblia.
en els moments revolucionaris i quan els liders saben poLa suposta perfecció de -la màquina humana era emprada com un desviació d'una força que polaritzava les simpaties i les esperances
sar-se al nivell de les circumstàncies, es converteix en el argument pels defensors de la creació divina de l'home. "Agafeu un de terres ibèriques, destinada ahir a regir els destins d'Espanya, i
pitjor dels mals en les hores de calma i d'afebliment de les rellotge i examineu-lo", deien. "Mireu-lo funcionar; la bella concor- sentim en el rostre la vergonya pels pobres qui no es saben enrogit.
Però acabaríem parlant seriosament i el to dels nostres internormes ètiques. Si ara fa un any haguéssiu estat agosats dancia de les parts, la meravellosa precisió amb què marca l'hora,
de suposar, posem per cas, que tots els comunistes no eren us farien pensar de seguida que l'ha d'haver fet un rellotger, encara locutors no s'hi escau gaire. De tots els papers que han adoptat per
de l'estam més pur i que n'hi havia algun de merino de cotó que no ho sebéssiu. Ara mireu el cos humà i digueu-me si no hi ha combatre'ns, volem assenyalar només aquell que menys els honora:
(per exemple el Merino Gracia), és segur que us haurien i l'haver un creador, etc., etc." Els altres van veure el cel obert amb el de delators. Els qui l'adopten, si són obrers, ja sabem el juí que
tractat, pel cap baix, d"'amarillos" i de "vendidos a la bur- la teoria de l'evolució i de la selecció natural. Amb temps i paciència, mereix a les col·lectivitats proletàries. El Senyor els ho pagarà i bor.
guesía". La malentesa disciplina de partit forçava a negar la selecció natural és capaç de fer evolucionar les coses de manera profit els faci.
Pel camí que ells volen portar-nos, no hi sabríem anar ni que
l'evidència. Si ara us atreviu a criticar els túrpids contactes que es produeixin els resultats més meravellosos, tant si es tracta de
volguésim. Poden continuar llur campanya difamatòria segurs de la
d'alguns homes del socialisme oficial, els mateixos que pri- rellotges com de cossos humans.
vadament es revolten indignats si els suposeu capaços d'acS'ha d'agrair a Darwip que, potser sense voler-ho, hagi alliberat impunitat. Nosaltres que havem invitat altres grups proletaris a llanceptar una regidoría caiguda del cel, us tractaran, si més els homes d'un creador indesitjable. Cal lamentar, amb Bernard Shaw, çar en els combats de les armes enverinades, nosaltres que en època
no, de lladre i de malnascut.
que Darwin hagi negligit la part que la voluntat de l'individu pugui no pas llunyana exposàrem la nostra pell per acabar amb el selvatNosaltres som homes de fe. Tots els homes necessiten tenir en l'evolució d'aquest, en aspectes distints del de l'anomenada venint—no volem que demà, en la futura companyonia, els quedi la
una creencia per poetitzar amb l'iris d'una bella utopia i "lluita per la vida". Es, almenys, evident que la voluntat de l'home i les injúries. El fang impur no arribarà mai a esquitxar-nos.
Altrament sentim una humaníssima pietat pels pobres obcecats
eixamoror amb el bàlsam d'una dolça esperança les amar- pot influir en l'evolució de la humanitat.
que
de bona fe us segueixen i com que el jorn que es faci la llu'riV
gors del nostre viure d'ara. Nosaltres somniem en un futur
Si descomptem els possibles cataclismes naturals que poden acabar
d'ennobliment i d'emancipació humanes i diem als homes amb la raça humana, podem dir que la sort de la humanitat és a les en llur esperit seran al costat nostre—com tants i tants hi han anal
que vulguin somniar amb nosaltres. Però no donem als ^ nostres mans. De nosaltres depèn que siguem cada vegada més per- ,-onint no volem que demà, en la futura companyonia, els que di l^
principis de la nostj-a fe la valor necessària i divina dels sones o cada dia més simis. Actualment, els homes veritables estan racança de cap turpitud comesa per nosaltres. Sentim massa la resdogmes religiosos, sinó la valor contingent i humana que barrejats amb simis que tenen una aparença humana més o menys ponsabilitat dels nostres destins per perdre en cap moment allò que
féu a la humanitat la vella Grècia, el destí esquerp us ha reeixida. No es pot negar que en certs llocs de la terra, a l'Europa estimem per damunt de tot: la nostra dignitat civil.
regatejat el do de l'alada ironia, poseu almenys en la rigi- meridional especialment, els simis manen. L'obligació dels homes de
desa dels vostres cultes, un polcim de sal de lliure examen debò és d'humanitzar els homes-sitnis; i en els casos desesperats—i
I respecteu abans que tot la Veritat, puix sols la veritat n'hi ha!—de fer el possible per suprimir-los.
pot fer-nos lliures.
C. A. JORDANA
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JUSTICIA SOCIAL

L'antipalau del do=
lor i del desesper
Molt bé la campanya iniciada
per ('"Acadèmia i Laboratori di:
Ciències Mèdiques ile Catalunya"
de lluita social contra el cranc.
Cal ensenyar a la gent a defensar
la seva salut, que aprengui a estar sana; que al capdevall la sanitat ilol cos com la de l'ànima és
un producte cle l'educació. Però.
estimats confrares, no peidem i·I
cap. Posem t'ls peus ben plans a
terra: sapiguem bé la terra que
trepitgem. Donem entenen a nostres ciutadans que es cuidiu,i-tluqiii'in-nos nosaltres a guiar-los,
portem als hospitals tots els mitjans científics per a combatre el
flagell, però donem-nos cabal
compti- del moment i île les necessitats del moment.
Un hospital per a c rançosos r
Un retòric Palau del Dolor i de
l'Esperança? Però és que ja tenim un hospital per a tuberculosos, encara que no tingui un nom
tan emfàtic? Tenim suficients
hospitals per a infecciosos? En
tenim per abastar als incurables?
I si no tenim tots aquests hospitals imprescindibles, a què ens
enredem a voler crear-ne un per
a cancerosos?
Es que hi ha més necessitat
d'hospitalitzar als que pateixin
cranc que al tuberculós? Pensemho bé això. Es innegable que avui
els mitjans que la Beneficència oficial o privada posa a l'abast dels
metges per a combatre en els medis populars a la tuberculosis són
migrats. Uns quants dispensaris
de la "Lluita contra la tuberculosis"; el del "Servei d'Assistènçja Social dels -lulierculosos de
Catalunya", fundat per l'antiga
Mancomunitat, un parell de sanatoris amb un nombre molt limitat d'estatjants, no abasten a la
importància del mal ni a la seva
extensió.
Pensem en ço que passa al tuberculós que necessita ésser hospitalitzat. A Santa Creu, a Sant
Pau o al Clínic, als pocs dies, per
poca millora que tingui o que ell
insinui.' el desig de sortir, és donat d'alta. Això, si arriba a conseguir llit, que la immensa majoria no ho logra pas. El doctor
Sayé diu que de 686 tuberculosos
que necessitaven hospitalitzar-se,
visitats pel "Servei", sols ho consegui ren 139; i estic segur que
aquests 139 sols una minoria mori a l'hospital.
I pensem el que és un tuberculós dintre del llar. Pensem amb
aquelles cambres sens llum, sens
aire, de les cases humils. Sense
espai, dormint amb t'ls seus parents més pròxims—en un terç ha
trobat el "Servei" als tuberculosos
pobres que tenien un llit per a ells
sols, no una cambra que se la partien amb altres—. Contagiant als
demés, als més apropats, als més
estimats, als pares, als fills, als
germans, a la muller. Repartint
arreu ik-1 seu veïnatge la malaltia,
segellant de tragèdia per molt de
temps la casa on viu, essent ja
des d'allavors les seves cambres,
el menjador, vivers de microbis
que embestirán el primer sa que

hi entri, al nou estadant que
hi cerqui una mica d'escalf i refugi. I la familia llunyana i els amics
i els veïns, assatentats del perill
que porta, fugint del contacte del
pobre malalt, isolant-lo com un
empestat que és i com un empestador probable. I allí dintre la forca, entre les males olors i l'aire
viciat, mal cuidat, mal nutrii, el
trist tuberculós no té .altra esperança ni altre tasca que anar un
rítati, i un altre, i un altre, a Santa Creu o al Clínic a veure si hi
ha llit per a ell, si troba un receí
en la pietat humana que l'aconhorti.
Mai hi ha llit per ell. Perquè,
què farà a l'hospital? El llit que
ocuparia el necessiten per un tifòdic o per un pneumonie que pol
guarir-se. Tindrà que entafurarlo entremig dels altres malalts, essent un perill per aquests altres
que han anat a la recerca de la
salut i poden trobar-hi com a veí
la malaltia que difícilment perdona als pobres quan l'agafen. Que
en farà l'hospital d'ell? 1 ell retorna cada migdia a la casa fosca, on es mastega la misèria i la
tragèdia que hi ha portat.
El cancerós no contagia als
veïns, ni als parents, ni als amics
El seu mal no és malura que s'encomani i faci perillar als que l'envolten. El seu dolor obre el cor a
la pieat més enternida i troba sempre una veu que l'aconsola. Com
tota malaltia, porta la fallida en
la llar pobre, però el cranc marxa de pressa generalment; quan
entra en el període d'incapacitat
absoluta per al treball, quan té
d'cnmatllcvar a lesxlosis ¿rebtentsde morfina un moment de repòs
en el seu sofrir, el malalt està molí
aprop ja de la tomba. No és com
el tuberculós que dura, dura...
Als hospitals sempre hi han llits
per als cancerosos que poden operar-se, que hi ha un bri d'esperança de curació. Sempre els nostres cirurgians estan amatents en
intervenir en aquell cos que pot
trobar la seva sanitat o quan
menys un atur en el seu sofriï,
El remei, la milloria o la mort ve
prompte; no és un indesitjable
com el pobre tísic. Avui, amb els
mitjans que compten els nostres
hospitals no els hi manca un tractament ulterior. I si retorna desahuciat a la família ja és per poc
temps, el just, gairebé, per a morir rodejat dels seus.
No, no hi ha paritat entre el tuberculós i el cancerós, i mentre no
poguem hostatjar noblement al
primer, és gairebé un luxe impietós pensar amb el segon. Un tuberculós és un perill social de contagi, si tenim present nostres medis humils, és la seguretat del contagi a bona part dels que l'envolten; un cancerós no és un perill,
és un dissortat, amb la màxima de
la dissort, la mort crudel entre dolors esgarrifós. Però l'hospital
d'això no els lliurarà; a l'incurable no li estalviaran ni la mort ni
el sofriment; sols la família n'haurà el benefici de no veure el seu
patir.
FL-HI tot el posible per a guarir-

Cornpany: ^ nostre periòdic és obra de
=^^ ,
tots. Cal que el teu esforç correspongui al nostre.
Fes que els teus amics llegeixin

Justícia Social
Ens calen noves subscripcions.

lo, avisem-lo d'hora perquè la curació sigui factible, eduquem-lo
per a què pugui cercar el tractament quan el tractament pot ésser
eficaç, però no li construïm encara el palau. Abans tenim de construir uns humils hospitals i uns
humils sanatoris per altres dissortats més nombrosos, legió a casa
nostra, que en lloc de disminuir,
com en tots els pobles civilitzats,
augmenten: els tuberculosos.
J. AQUADE

Espurnes
Parlar clar.—Amb motiu de la
famosa carta de Pex-republicà Lerroux, parlant de les "Juventudes
radicales", hom sentí els comentaris que en feia la gent del partit en
una taberna fosca que es la seva
societat de Sant Martí: Sabeu què
passa, doncs que el partit radical
del cap damunt al cap d'avall està
tot podrit... Ja ho sabíem.
Tàctica burgesa.—"El fracàs de
la vaga d'Hong-Kong". HongKong, 28. Ha acabat la cinquena
setmana de vaga que tenia per objecte provacar un desastre a tota la
colònia de Hong-Kong.
El Govern, les grans administracions i els grans magatzems,
no s'han deixat intimidar.
Els vaguistes en gran nombre,
han demanat ja de tornar al treball, / no són admesos només que
amb importants disminucions de
jornals amb la privació dels drets
als quals podien aspirar respecte
al Retir Obrer.
La vaga ha fracassat, doncs,
lamentablement. — Radio."
Aquesta és companys, la tàctica capifalista. Aquestes les ganes d'arranjar harmònicament les
qüestions entre capital i treball.
_j^9i!í:5Í_Ç.9-P. ^' que—per desgrà^
eia—-En Rucabado té tota la raó,
quan parlava de "la sinistra conseqüència de la vaga", "disminució de jornals" i "privació del Retir Obrer". Ves que hi tenen de
fer al món els obrers quan ja no
són bons per ésser explotats. Val
més que es morin. I fóra patir i
fer patir!
Exemple a seguir.—Eugeni V.
Debs, davant de l'actuació dels
capitalistes nord-americans que
pretenen lligar econòmicament la
república mexicana, ha enviat
una carta al general Calles, el valent socialista que presideix el
país mexicà, alherint-se a la seva
política de dignitat i protestant de
les amenaces dirigides al Qovern
mexicà, pel secretari de Relacions
Exteriors dels Estats Units, Mr.
Kellagg. Així diu un fragment de
la carta que Debs, aquest home
exemplar per tots conceptes, dirigí al general Calles i al company
Lluís Morones, secretari de Comerçi Treball. "Sens dubte, sorpendrà als capitalistes i a llurs
servidors la noticia que el poble
mexicà té un Govern que coneix
els seus drets i s'atreveix a afirmar-los i sostenir-los; més per
això mereixen el crèdit i laprobació, així com el respecte i apreci,
dels homes justos de tot el món."
Visca Debs!
Colonització i tutela.—En "La
Libertad" del dia 30 de juliol, el
nostre Alomar, hi publicà un article sobre "Colonización", "La
hegemonia de Europa", on estudia el problema de la colonització
del Marroc, Xina i índia. Diu que
la colonització és una tutela "i
per tant. un suposat dret de nació superior sobre nació inferior o
incapacitada. Aquest dret té d'estar condicionat amb un deure: el
de l'educació del poble tutorat, a
fi de capacitar-lo per a la seva
futura emancipació". Ara be.
Compleix Europa aquest deure
sagrat?...
és( quan les nacions colonitza-

dores compendian que al poble
esclavitzat, ja li han xuclat prou
la sang i el declararan major d'edat? Encara l'historia no registra
cap acte de voluntari desprendirnent. Quan un poble ha volgut
emancipar-se ha tingut de recorre a la força de les armes. Puix
quan amb bons modos s'ha demanat l'independència (com a
passat amb la nació filipina i els
EE. U U.) se li ha contestat que
no nhiha de cuits, i que... d'aqui
cinquanta anys ja ho mirarem.
L'Alomar, en l'esmentat article
estudia els factors, religiós, militar, polític, educatiu i social que
entren en la colonització.

La vida del treball
La veu dels
ferroviaris

No; i per aquesta raó ens cal un
petit esforç de tots plegats,-sabent que es labora pel bé d'un
mateix amb una cosa de justícia
UNA CRIDA com és aquesta, que repercuteix
Companys! Companys de Bar- en bé de la gran família ferrocelona; puix que anem a parlar viària i dels treballadors en gede vosaltres solament, encara que neral, que poguem dir ben clar i
allò que exposarem és per tots els fort, com els obrers d'arreu del
feroviaris en general, per a tots món, que estem constituïts i que
esl no solidaritzats.
som una força per a fer-la valer
Molt de temps fa que aquí, a quan es presenta l'ocasió.
msï'Wœsmmegézmismœëmgim Barcelona, es va constituir el Sin- Companys! Per a poder fer vadicat Regional d'Obrers Carrilai- fer valer els nostres drets, us esres, el domicili del qual és al pas- perem a la casa de tots, passeig
satge de Sant Benet, número 8, de Sant Benet, 8, Sindicat d'OSindicat que exclusivament, va brers Carrilaires.
dir-se que tractaria d'asumptes
PEROT
i
que fossin de la incumbencia dels
empleats carilaires. Van trameA^s.-'-î^jgfcgiao:^.,!«*-egs*-r:--?^aa*Kîi*X'-i%3^^S!ï---<A^^i
tre's avisos a tota la regió i correspongueren amb llurs adhesions
HORITZONS
de gairebé totes les estacions; en
Tanmateix no teníem prou mocanvi, de les de Terme de Barcelona, que compten amb un bon tius per a creure definitivament
nombre d'empleats, són molt esvaïda tota aquella febre delicioUn èxit formidable
pocs, comptats gairebé, els que sament optimista de dignitat
de JUSTÍCIA SOCIAL
professional d'altres dies, en què
s'han fet socis.
la nostra bona fe fou llastimosaA
què
és
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socarrimada de manera masEs
que
per
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sa
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se
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ignorar, El Socialista dedica un;;
Després de llegir els dos artipàgina setmanal al movimiento ü és que ja esteu contents amb
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els
sous
que
l'empresa
ens
dóna,
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amb
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per
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se
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no
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amb
una
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fóra
molt
fàcil
que
us
retirés
l'aun gra massa i no saben que nosmistat (amistat d'uns, quants po- d'homes de mans netes i de bona
saltres som gent modesta.
voluntat. La invasió peninsular
Es cert que la influència de llastres anyals)?
Podria
éser
que
anés
un
xic
que pateix ja fa molt de temps
JUSTÍCIA SOCIAL i el prestigi
equivocat
amb
el
que
acabo
d'exBarcelona, d'obrers deficients en
de la UNIÓ són cada dia més
el
nostre ofici, és causa de la nospresar,
i
es
tracta
solament
de
grans entre el proletariat català
què,
com
vulgui
que
en
alguns
tra
davallada escandalosa amb se_pue no bada, però daixò a pretendespatxos
es
reben
tan
bones
pronyals
interiors i exteriors fets per
dre que nosaltres representem
pines
(segons
confessió
pròpia
l'urpa
de la misèrica. Aquests vinavui per avui, el 90 per 100 del
d'alguns),
ja
es
donen
per
satisguts
obrers
d'arreu de la Penínmoviment obrer i socialista de Cafets,
i
no
volen
intervenir
per
a
sula deixen llur país atrets per un
talunya encara n'hi ha per una estona. Això sí, amb la propaganda res en coses que porten, segons suposat paradís barceloní. Aquest
que ens estan fent de franc és ells, tants de mals de cap. I si els era el nom amb el qual cobejaven
segur que hi arribarem més aviat traslladessin o els canviessin so- ells les enraonades millores que
lament de despatx?
ens costaren innombrables desdel que ens pensàvem.
Jo crec que si us haguessin par- vetllaments i sacrificis. Així i tot
Convindria molt que
lat per ésser components d'algun no volern fer cap retret x l'obrer
es posessin d'acord
club de "futbol", posem per exem- sigui d'on .sigui, que es llença a
la ventura per al millorament moEns referim als qui damunt de , hauríeu acceptat.
Es una cosa sabuda. Va un cas ral i econòmic; però podem deEl Socialista s'han proposat noclarar indesitjables a tots aquells
res menys que anul·lar la força real.
En una estació, de la qual ca- que no han volgut enlairar-se digdels socialistes catalans. En pendre's l'acord de rebentar-nos i de llaré el nom, quan se'ls va parlar nament en la lluita dintre de llurs
treure en contra nostre l'artille- d'unificar-se, foren molts els que països, per a venir i acomodarria grossa, s'han repartit els pa- aixecaren el crit al cel, altres es se en nombre excesiu en les balimitaren amb un "més endavant" ses que ens costaren tantes d'anpers massa precipitadament.
Així passa que mentre en un o bé quan sigueu més" o lacòni- gúnies. I així han estat possibles
lloc se'ns titlla de catalanistes, en cament dient: "veurem". En can- totes jes actuals maneres d'exploun altre se'ns diu anarcosindica- vi, uns quants dies després d'ha- tació, tan descarades que enrogeilistes o comunistes; mentre en una ver pasat això, un dels mateixos xen el rostre de l'obrer, tan evibanda se'ns diu que el nostre pe- que categòricament tro havia sa- dentment mancat de les millores
riòdic cobra de la burgesia (oi- but respondre amb un no, contes- que un dia foren el goig i compendà), quatre ratlles més avall es tant solament una tontería de les sació dels esperits en lluita. Tamdeclara que estem a les capses; que queden expressades, va "llen- bé haveu parlat amb optimisme
mentre err una columna es demos- çar" la idea de formar un club de la futura Comissió Mixta. Cal
tra per a més que som la cosa més de "futbol". Als deu minuts, 50 que us recordi que estem en un
reaccionari que hi ha, a la colum- socis.
país on malgrat haver-se constiSón molts els casos que es po- tuït legalment dues de les esmenna del costat es diu que estem
enfadats perquè no sha fet la re- drien explicar d'aquest color din- tades comissions, en dos anys no
tre del carril, però no hi ha es- han pogut imposar la regeneració
volució...
mena
a desgrat de les motles in- de l'ofici, que és el que en essènLa veritat, això acaba per fei
justícies
que la Companyia dià- cia ens interessa a tots.
rodar el cap al pobre lector de
riament
està
cometent quan un
bona fe, el qual, al segon article
Si l'Estat ens mana constituirempleat
fa
faltes
que són casti- | nos en Comissió Mixta, la qual
ja no hi veu de cap ull. I és llàstima: com que nosaltres som gent gades severament sense tçnir en i ha de confeccionar les bases e»
ingènua, si tots es posessin d'a- compte que en gairebé tots esl què cal regir-se legalment cada
cord i alhora ens diguessin el casos és la mateixa Empresa la ram, és de llei que el mateix Esmateix (per exemple, que som re- culpable, que permet que aquell tat sigui el vertader guardador de
gidors governatius), potser aca- individu hagi d'atendre a diversos son just compliment, no?... Doncs
baríem per creure-ho fins nosal- treballs en el mateix moment o res d'axò ha estat possible fins
tres mateixos. Ara, ni amb la mi- tan sols pel fet de no tenir en avui. De tot plegat sembla deduirllor voluntat no podem saber el compte que porta un excés d'ho- se'n el més negre excepticisme pet
res de servei. Es això lògic?
que som.
obrers del nostre ram dins el nostre règim.
Hem d'abandonar-nos amb un
arronsament d'espatlles inconscient a tot ço que ens ungleja la
dignitat d'obrers?
COMPANY: Si vols ésser digne dels teus
Altres camins podem empendre
ideals, has de considerar com a propis els sofride regeneració més sòlida.
ments i les privacions dels homes que els defensen.
I de tot això en parlarem un
altre
dia.
Recorda't dels empresonats.

Obrers: Sou pelíls per
què esteu de genolls»
Redreceu-uos.
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La veu
dels barbers

Pelai QUER
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Errades
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Héctor Lombardo Pellegrino, és
avui un dels homes més populars
i més arnats del poble de Sicília.
Té tanta bondat coin saviesa. I
rio nega mai un servei a n i n g ú — ni als enemics necessitats. Nat a
Messina, estudià a Roma i fon e!
primer de tots els seus companys
—entre els quals es trobaven eminències actuals—que es doctorà.
Als 28 anys guanyà la càtedra
de Dret Públic constitucional en
notables oposicions. Llavors fou
nomenat professor d'aquesta assigantura a la Universitat de Palerm. La seva extensa cultura, la
seva excepcional capacitat de treball li permeteren d'explicar, fins
l'adveniment del Feixisme, Legislació Obrera, Economia i Història
del Dret Italià, en la mateixa Universitat.
Fou elegit diputat en 1909 i
1919, ambdues voltes per l'oposició, però li foren anul·lades lea
dues eleccions. L'any 1921, la votació obtinguda fou tan nombrosa
i la voluntat del poble tan manifesta, que l'anul·lació esdevingué
pràcticament impossible.
En l'altra legislatura fou elegit
pel grup antifeixista. Orador clar,
abundant, eloqüent i d'impecable
lògica, ile seguida es féu remarcar
a la Cambra italiana. El seu discurs sobre la Reforma Administrativa, en el que sostenia la necessitat de les autonomies, combatent ensems el centralisme de l'administració pública dels règims
absoluts, és una bella peça oratòria plena d'idees. Això li permeté
d'ésser el primer qui parlà contra
el feixisme—compressor de la l l i bertat—i assolir un veritable

Fulletons de JUSTÍCIA SOCIAL
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H. G. WELLS

Esquema dc l'Història Universal
(fragments i resum)
per C. Rotes
Del Capítol VII
Els avantpassats de l'home
Els orígenes de l'home son encara foscos... S'ha cregut que l'avantpassat de l'home fou "pruboblement arborieola", però l'opinió comú de la gent experta és
que aquest avantpassat fou un simi o una mona que vivia a terra
i que les mones actuals han evolucionat en el sentit de viure més
en els arbres.
Si es coloquen de costat un esquelet d'home i un de gorila, llur
semblança es tan gran a primera
vista que hom diria que el primer
descendeix del segon i que sols
se'n diferencia pel volum del cervell i per un acabament més polit de tot l'esquelet.
Pero si s'examinen amb detenció, es trobaran diferències més
importants en els membres. L'ho-

se que fos tractat amb tots els honors que mereix l'apòstol del velt
socialisme espanyol. Els articles
que ara puguin eixir signats amb
el seu nom, no ens faran rectificar
la nostra actitud. Com a bons socialistes sabem el culte que es deu
als ancians i un elemental coneixement de les inflexibles lleis de la

Un dels grans homes que més
ha estimat la humanitat és N'En'ric Pestalozzi, nat a Zuric Pany
1746.
Qui detingudament estudiï les
idees sociològiques i pedagògiques a través de les pretèrites generacions, forçosament ha de trobar en l'obra i persona de Pestalozzi els gèrmens de la futura Pedagogia Social que tan abastament ha interpretat d'una manera
científica el profund Paul Natorp.
Pestalozzi ja quan era estudiant
sentí un febrós entusiasme pels
moviments polítics i revoluciona-,
ris. Fill d'un metge i educat per
una mare austera, ben prompte la
seva ànima s'enriquí d'un gran
sentimentalisme que es sobreposava a la reflexió.
D'aquí neix l'interès envers les
necessitats del poble i l'erigir-se
en guaridor de les llagues socials.
Fins l'aparició de Pestalozzi la
instrucció i l'educació popular era
migradíssima per a no dir inexistent.
Cap dels pensadors del segle
XIII, ni els neo-humanistes i filantropistes
alemanys Gesner,
Humbold, Lessing, Heine, olí, entre els primers. Bassedof, Campe,
Salzinant, entre els segons—que
tants d'esforços van desplegar per
millorar l'estancament en què havia quedat la instrucció després
del letargisme en què l'havien empotrallat els escolàstics, cap, repetirn, s'havia preocupat de llimar
la incultura del poble. Tots filosofaven i s'esforçaven en preparar l'ensenyament inferior. Àdhuc
Rousseau, l'inconmensurable vi-

sionari genebrí en la posteritat, maquinacions del taberncr Huconcebeix ej seu "Emili" d'una me! i d'un guardabose. I en mig
faisó aristocràtica. Sols Pestaloz- del desordre s'alça la imponderazi descendeix al cor del poble, a ble figura de Gertrudis, que amb
les multituds humils, als pobres i la seva obra educadora estímuls
els elements sans a foragitar l'esabandonats...
Podríem ara analitzar detingu- tigma que cau damunt del poble.
dament la tasca realitzada per El llibre és un cant a la cultura
aquest desgraciat, però gran ho- popular i en ell ens presenta el time, durant els seus vuitanta anys pus ideal d'una dona, o més ben
d'apostolat incansable. Mes, com dit, d'una mare que a l'entendre
que això traspassaria els límits de Pestalozzi, hauria de tenir a
del nostre intent, sigui'ns permès llurs mans la cultura del poble.
Pestalozxi roman divuit anys a
tan sols de parlar del gran amor
Neuhof,
dedicant se a escriure
que sentia per les coses humanes.
sobre
l'educació.
Després de la
Pestalozzi, en els seus primer?
temps intentà éser teòleg, després Revolució helvètica transforma k"jurisconsult i per fi agricultor. Va relacions polítiques i socials i el!
establir-se a Neuhof i, malgrat la posa en pràctica el somni dels
gran dosi de voluntat que posseïa, sens principis en un orfenatori tie
va arruïnar-se. Llavors fou quan, Stanz.
Aquí treballava i obtenia resulamb una heroicitat sense precedents en la Història, fundà exclu- tats brillantíssims quan les consivament una "Escola per a po- tingències d'una guerra li tancà
bres", sense recursos, tan sols per les portes de l'orfenatori. Després
mantenir-se ell sol. L'escola havia obté una escola elemental a Bugd'ésser un assaig de regeneració dorf i allí desenrotlla el mètodi
moral; però als cinc anys de fun- que havia practicat a Stauz.
Durant l'estada a Bugdorf fa
cionament es veu obligat a abandonar aquesta empresa, car els un viatge a. París com a membre
petits vagabunds que recollia el consultori de la crida que havia
deixaven pal-plantat encara no es fet Napoleó per determinar la sari
veien abillats amb robes netes i de Suïssa. Pestalozzi es forja les
noves i ben nodrids de les viandes més gaies ilusions per poder exque ell estalviava. I així un dia i planar llurs idees pedagògiques a
un altre dia, anava empobrint-se l'Emperador; però aquest el rei endeutant-se fins que els seus butja bo i dient-li que tenia masmateixos amics li anunciaven la sa mal-de-caps per poder-se enmort en un hospital o en un ma- tretenir a discutir qüestions de a
b c.
nicomi.
Per últim s'estableix al castell
Per a palesar ben manifestament fins on arribava l'alt esperit d'Iverduu, situat a l'extrem del
de sacrifici que l'arborava, només llac Neuxatel. Allí obté un èxit
cal llegir el següent passatge: "La tan falaguer que, darreu del món
meva vida ha estat una lluita des- el visiten polítics, filòsofs i pedaesperada durant un període de gogs. No obstant, la seva manca
trenta anys. Més de mil vegades d'aptituds pedagògiques i les bahe hagut de passar-me el dia sen- ralles dels seus col·laboradors, vase menjar i a voltes quan els niés ren precipitar el desenllaç. 1 repobres seien al voltant de la tau- fugiant-se altra volta a Neuhof,
la, jo devorava amargament un on tantes d'amargors hi havia somoc de pa en el camí; i tot això fert, va romandre-hi prop de dos
ho feia per socórrer els més po- anys per ésser enterrat a Birr lany
bres i per a realitzar els meus 1827.
Dintre de poc arribarem al cenprincipis."
tenari
de la seva mort. Si tants
Passats cinc anys es va posar
de
records
s'han donat a homes
a escriure. L'obra cabdal fou
que
llur
vida
potser hi trobaríem
"Lleonart i Gertrudis", escrit en
moltes
misèries
i immorals ambiles interlinies d'un vell llibre de
cions,
bé
serà
just
que tots els
contes. Momentàniament es va fer
homes
d'idees
generoses,
tots els
cèlebre i ben tost es va captar
mestres
de
cor
sa
i
tots
els que
l'admiració i amistat d'homes ilestimin
la
cultura
del
poble,
serlustres.
vin
en
la
memòria
el
record
d'aEn "Lleonart i Gertrudis" exposa les idees que professa so- quest gran apòstol que tant va estimar els infants i a la Humanibre l'educació.
tat.
Presenta corn a protagonista
una dona de gran espiritualitat,
Joan FORMENT
emmaridada amb un home bondadós, però de voluntat tot feble. El poble on viuen està a punt Company: Llegiu
de perdre's degut a les tèrboles
JUSTICIO SOCIfll.

tes maneres, és necessari encare;
fer moltes rnés exploracions.
Aquest estudi es ve fent desde poques generacions i s'hi consagren
pocs homes. La majoria es dediquen a fer la guerra, explotar et
comerç, fer rendir més les màquines o a divertirse.
Al nort de la índia s'han descobert restes de quadrumans molt interessants pel que es refereix a l l u r
semblança amb l'home (sivapitec
i paleòpitec).
Es possible que aquests animals
se servissin ja d'instruments. Darwin (1) ens refereix babuins, que
trenquen les nous amb pedres que
axequen les roques amb estaques
quan van a la caça d'insectes i
que ataquen llurs enemics amb
bastons i pedres. El ximpancé es
construeix una especie de barraca
entrellaçant branques d'arbre. Es
possible donc que la nostre tendència a servir-nos d'eines s'hagués ja manifestat en nostres
avantpassats messozoics.
Les primeres senyals que prenem com a empremta humana en
la terra o al menys com a pertanyents a éssers superiors a les
grans simis són les pedres tallades i troços de silex que formaven

l'utillatje de l'home primitiu.
Aquests primers instruments (colits) son devegades tan rudimentaris què's confonen amb trossos de:
pedra naturals. Segons els geòlecs,
els primers daten del "pliocé,
abans del primer període glacial".
Es possible que aquelles criatures ampressin també trossos de
fusta pels mateixos fins. Certs autors creuen que ha precedit a l'edat de pedra una edat de fusta i
de petxines. Els negres i boschimans se'n serveixen encara.
A Java, en el començament del
pliocé s'han trobat óssos que es
poden atribuir a l'avantpassat de
l'home. El crani pot contenir un
cervell intermig entre el del ximpanzé i el de l'home i el fèmur és
tan apte com el de l'home per
aguantar-se dret i caminar; per
tant aquella criatura era lliure de
servir-se de les mans. Era donç
un "quadrumà caminador", el
"pithecanthoropus erectus" (simihome-dret). Si no fou aquest mateix T antecessor de l'home degué
ser un altre d'aquest gènere.
Quan els primers homes o subhomes recorrien el continent europeu fa 4 o 5 cents mil anys, aquesta terra estava poblada de mamuts,

rinoceronts, una classe d'hipopòtam
gegant, castors grans, bisonts i
bestiar selvatge., Hi havia cavalls
selvatges, óssos, llops i una mena
de senglars. Existien una classe de
tigres dits "de dents de sabre"; tal
volta l'home acabava de devorar
els cadàvers que aquest tigre deixava, com ho fa el xacal.
Per arribar als primers fòssils
verament semblants a l'home és
necessari acostar-nos, dos-centsmil anys, a la segona època glacial allunyada també, dels nostres
dies, altres dos-cents mil anys, El
fòssil més vell es un maxilar trobat prop de Heidelberg (Alemanya), amb dents d'home però tan
estret de derrera que es difícil que
la llengua que pogués cabre entre
mig fos apta per parlar un llenguatge articulat. Els instruments
d'aquesta època son més perfectes. Tot i existint una fauna parescuda a l'anterior, els tigres de
dent de sabre eren menys nombrosos i cl lleó es troba a Europa.
En terreny posterior, cent mil
anys més trd, pertanyent a la tercera época interglacial, s'han trobat fragments de crani, probablement colgat amb sorra d'una èpo-

Per la malaltia del company Badia, qui ha réunit fins ara els càrrecs d'administrador i confeccionador del periòdic, ens havem trobat les dues darreres setmanes privats del seu valuós concurs a l'hora
de fer la compaginació. Per aquest
motiu, el número darrer eixí amb
nombróse« errades, la majoria de
les quals hauran estat rectificades
pel bon sentit del lector.
Volem assenyalar, només, que
l'article "El Treball dels Nens" el
company Galdric inaugurà una secció que durà per titol "Notes informatives", i que de l'article "Posició de la Societat davant dels
grans criminals" n'és autor el company Arix.
Regradem l'interès de tots els
amics que s'han interessat per la
salut del nostre estimat company
Badia, el qual probablement la setmana pròxima podrà reintegrar-se
a les seves tasques.

triomf. L èxit de Lombardo Pelttgrino fou molt més gros, perquè
no Ien altra cosa que traduir el
DONATIUS
sentiment del poble italià.
Per ajudar JUSTÍCIA SOCIAL.
Fou empresonat. Perdé les càJ. A., 5 pessetes; C. P., 2; S.
tedres, àdhuc la de Messina. L'a-,
C., 2; J. C., 2; M. E., 5; J. R., 2;
lliberaren, però no li permeteren
D. I)., I ; S. C., 5; A. V. 5; M. C.,
d'exercir novament la càtedra. I un
2; S. A., 5; M. R., 10; J. LI., 1;
dels millors advocats, que hom
J. P., 2; R. 1)., 3; J. S., lü'50;
podria dir científics, d'Italià, ha
A. V., 5. Sobrant "Vermouth" de
de treballar com un que comença
comiat al company Serra Morct,
per a guanyar-se la vida. L'afec14-50; I. A., 5; R. R., 1; I. P. 1.
te dels messinesos cl compensa pla
Total, 105 pessetes.
bé de les amargors que li prove(A tots, el nostre agraïment.)
nen del poder i de la seva pura
rectitud de caràcter.
Es el fundador del Partido del
Lavoro i autor de molts de treballs entre els que són verament
notables els següents: "II diritto
di espopriazione", "L'essenza del
Conto Correnta", "Saggio sui proPel company Codina
cedenti della Scienza Politica",
Sentim massa respecte per la
"L'amore nel diritto", "Determivostra vida de lluitador honrat, per
nazione scientifica del Diritto
no perdonar-vos la passió que us
Constituzionale", "La questione
posa ara una bena als ulte i us fa
del Parlamentarismo" "11 diritto
dir paraules que solament a vós us
de necessità nel Constituzionalisfaran mal un dia l'haver-les dimo Giuridico", "L'Uebermensch
tes.
nella Società e nel Diritto".
Una cosa déleu, però, en un de
JUSTICIA SOCIAL honora
les vostres palades de fang que
avui l'honest Lombardo Pellegriheu llançat en l'aire, que ens inteno reproduint el seu retrat. En núressa rectificar: Sabeu perfectameros vinents publicarà fragments
ment que ni una sola volta s'ha esde discursos d'aquest home tan
crit en les nostres planes el nom
volgut com admirat de tots els
venerable de Pablo Iglesias, senproletaris de Sicília.

irlo
loe finìDort,,
B. B., 2; M. E., 2; J. C., 1; F. B., 2; i
F., 2; M. R., 2; I. F., 1; F. V., 1.
Total, 13 ptes.

me camina recolzant-se damunt del
taló i el dit gros principalment. Entre les races de simis sols els lenutrids tenen el dit gros tan desenrotllat com l'home. Els babuins
caminen amb els peus plans sobre els cinc dits, aguantnt-se principalment amb el dit del mig, com
els óssos. Les tres grans races de
mones (gorila, ximpanzé i orangutan) caminen, al revés de l'home, sobre la part exterior del peu.
Aquestes mones viuen en els
boscos, estan generalment sobre
els arbres i caminen molt poc.
Es de suposar que l'avantpassat de l'home era un simi que corria i que s'amagava més aviat en
les roques que no dalt dels. arbres.
Era capaç d'aguantar entre el dit
gros i l'index els objectes de la
manera que ho fan els japonesos.
Es fàcil de compendre que aquesta
criatura moria rarament en l'aigua
i per això se trobin tan pocs óssos
fòssils.
La major part de dades que tenim dels homes primitius les hem
tret de les cavernes. Però fins a
l'època ruda del pleistòcen els homes vivien i morien a l'aire lliure
i llurs cossos eren devorats per les
bèsties, quan no es podrien. De to-

natura ens posa un vel de respecte en l'esguard de tot crepuscle
d'una vella glòria.
Per ventura ignora el company
Codina que foren els amics de la
"Unió Socialista" ,els qui posaren
el retrat de Pablo Iglesias, junt
amb el de Karl Marx, al "Centre
de Dependents del Comerç i de la
Indústria"?
No us farem pas retret de què haguéssiu callat com un mort quan
fa cosa d'un mes us trobaven amb
el company Serra i Moret, en un
grup d'obrers on era unànimement
censurada la desviació soferta pete
vostres correligionaris. El que esperem de vós, si la passió no us
lleva tot rastre de cavallerositat,
és que repetiu als que us llegeixen
la rectificació que fem nosaltres.
íllllllillllHlilttllIlIlilIlItllïlllISllllllfflïlllllllllllillfilliillIllltSIllIllillllllillIlIlillllll

Eli grans mestres de l'Humanitat

Pestalozzi

ni pot èsser de la primera època
glacial.
Aquest crani es un intermig e|tre el del "pithec-anthropus" i el
de l'home. Aquesta criatura fou batejada amb el nom de "coanthropus": l'home de l'alba. En la mateixa sorra es trobaren dents de
rinoceronts i d'hipopòtams i un
instrument fet amb os d'elefant.
En el registre de les roques, trobem durant els segles posteriors,
sols instruments de silex cada vegada més perfectes: ganivets, purjxons, destrals i projectils. En el
quart període glacial, molt riguròs,
l'home es refugia a les cavernes i
deixa allí nombroses eines i restes de tota mena.
Farà uns cinquanta mil anys que
aparegué l'home de INeandertha
anomenat també "homo antignua"
i "homo primigenius". El seu dit
pols posseia la flexibilitat de l'home d'havui. EI seu maxilar s'assembla tant al de l'home de Heidelberg que encara que aquest fou
més grosser, sembla de la seva
pròpia raça. El seu cap era un xic
inclinat cap al devant i no podia
aixecarlo com ho fem nosaltres.
(Continuarà)

JUáTlClA SOCIAL

"COMPANY,,
per Màxim Gorki
PREU: 10 cèntims

"Apt -imitis lie sow,,

per H.-G. Wells
PREU: 30 cèntims

S ha publicat

¡libre de poesies de

EMILI SALETA i LLORENS
amb un pròleg de /'

IGNACI IGLESIAS
... «A lOmbra del Carni- col·loca al seu
autor en un lloc distingit entre l'estol
de l'rics de les noves promocions que
són glòria de Catalum a.

Edició papet de (Hornada amb boixos

5 ptes.
Es ven a totes 1rs llibreries
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Què fas pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteniment de la premsa socialista i obrerista?
Company; Sì sentiu les inquietuds que dignifiquen la
condició humana dels oprimits, propagueu
JUSTICIA SOCIAL
periòdic socialista català

Treballadorl
Signes digne de la teva condició humanal
Cow a home, t'has de: sejntir
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.

Obrers del campi
Llegiu i propagueu

"LA TERRA"
SETMANARI POPULAR
PORTAVEU DE LA «UNIÓ DE RABAS AIRES DE CATALUNYA»

Bí j)Ht>li<:a cada dissabte.

l!> Cts.

geiattló i Woistracló: [aiders, IU."
BARCELONA

II

Poríarfit dt la Pcdtrar.ió de Cooperatives de Catalunya

Articles dorlrinah sobre
cooperació: El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socidls nUïcionats amb
\n cooperació.
APAREIX CADA QULN/KNA.

Suscripció anyal:

4 ptes.

ütócció 1 Untolilndi:
aurora, 11 bis. - üulat

Les lletres i
d èr les
6n Puig ) Verräter
Un altre dels que els plavia enfonsar-se en els fangars on el remat humà es mou, pastant el fang
amb les seves misèries i els seus
sofriments. També, també, entrava en aquelles tavernes on l'aire
es mastegava i era tenebrós i asfixiant, però on els rostres dels:
homes eren més tenebrosos i l'atmosfera moral més asfixiant encara.
Cercàvem l'heroi entre els revoltats, entre els que contra tanta
injustícia tenien un gest d'altivesa
i el cercàvem prop dels seus dolors i de les seves vergonyes. Cercàvem l'home que savíem tindria
odi amb grandesa, que no fos en--'
veja; que si era venjansa fos justícia també.
En Puig no en tingué prou amb
el míser paisatge de la ciutat, no
eren prou els seus carrers rònecs,
no li parlaven abastament els tèrbols habitants del port i fugi lluny.
Fugi cap a terres de França i conegué camins i carreteres estrangeres, es barrejà amb vagabunds i
captaires, dormí als pallers i sota
espectador, un aficionat a pintor
dà bous al Nord. 1 begué en totes les fonts on l'aigua de la passió raja bullenta, cremant la gorja i les entranyes. I el seu rostre,
fou esventat per totes les tempestes, colrat per tots els focs que»
l'ànima humana nia. I no fou un
espectador, un aficionat a pintar
que amb el cavallet i el berenar
se'n va a distreure la tarda; fou,
u nactor esperitat que es llençà
en mig de la brega, portant com
a defensa i com arma una ànima
d'home, exposant-la a totes les ferides, cridant-les a totes les ferides.
I en mig de l'aigua-barreig escriví les seves primeres obres(l i
d'allí vingueren els "Diàlegs dramàtics, i "La Dama alegre", i "La
Dama Enamorada" i "El Gran
Aleix". Portaven com una custòdia dolors d'Humanitat. Els personatges patien amb violència, es
caragolaven frenètics de tants
sofriments; t'esgarrapaven, punien als espectadors perquè eren
espectadors, perquè no pujaven a
l'escena i sanglotejaven junt amb
ells; perquè no eren prou misericordiosos d'oferir un altre dolor
com a conhort;—lafraternitat d'un
dolor que fos prou magnànim peí
ensenyar a oblidar.
Avui en Puig ens torna a portar amb les seves novel·les aquelles passions recollides per camins
i carrers, per asils i llars tèrboles,
en mig del silenci dels camps o
del silenci d'un cor en la disbauxa. "L'home que tenia més d'una vida" i "Les facècies de l'amor", són la tragèdia dels que
estimaren massa i no foren retinguts; dels que llançaren en mig de
la vida el seu cor com si fos un
dau, i sels jugaren a canvi de
qualsevol cosa—una ficció d'amor o una ficció de ficció d'amor.—i aquell cor com una magrana, es bada davant de lector, i
cada gra és un sofriment.
* **
La nostra novel·la li mancava
bat humà. Els nostres escriptors
s'han sentit atrets per la funció
política de descobrir C atalunya
als catalans.—Que bell serà quan
estudiïn els nostres néts aquest
gran acte del descobriment de Catalunya als catalans!—Es sentien
massa lligats al panorama i estimaven l'anècdota perquè creien
que així es lligaven més fortament
amb la terra. Estimaven ço pintoresc i es feren retratistes fidels.
No est mal pensada la cosa. Un

són carns cremades, ànimes on
amb ferro roent hi marca l'empremta d'amors i d'iXlis arborais.
D'un foc on els homes ens plau
escalfar-nos encara que ens torturem amb llur roentor.
COT DE REDDIS

/a comarca. Representa itn esforç
tjiit' cul esmentar.
* * *

"Reflex", portaveu dels Antics
de la Cultura, de Sabadell.
* **
"Vértice", portaven quinzenal
il·lustrada amb nombrosos dibuixos i reproduccions artístiques,
publica un nodrit sumari d'interès
social.

dia es revelà als catalans llur existència; en veure's al mirall van
acabar per reconèixer's. Però toPe rcauses alienes a la seva vota la producció literària era d'una
luntat,
ha deixat de publicar-st.
migradesa espiritual aclaparadola
vella
i popular "L'Esquella de
ra. Un cop conegut el botiguer
la
Torratxa".
Ha estat dene«at el
i el terresà i el mariner i el pastor,
permís
de
publicació
del nou setque no eren més que això, botimanari
"L'Esquellot".
guer, terressà, mariner i pastor i
* **
no homes, que no s'unien amb els
"La Novel·la d'Ara" ha publihomes de tot arreu, que no s'hi
lligaven per una comunitat de cat darrerament un número exEns plau avui donar a conèisentiments i de passions, perderen traordinari verament remarcable.
xer les bases que acaben de preUltra la publicació de "Cors de
interès.
sentar els obrers flequers d'aquesLa nostra novel·la sols esgrati- dona", enfilall de vibracions de ta ciutat a llurs patrons, redactanyava els personatges. I ni això: l'ànima femenina escrites per l'es- des tal com segueix:
sols els bernissava per a fer-los criptor i comediògraf M. PoalEls obrers flequers que més
lluents i presentables. S'aturava a Aregall,qui tanta anomenada té avall signen, tenen a bé presentar
la porta de la consciència huma- assolida amb les tres sèries de lle- les bases que a continuació s'exna perquè a ella sols li interessa- tres aparegudes a l'esmentada posen :
va tot el que hi havia abans de "Novel·la d'Ara", un poema sota
Primera. Que el treball de l'epassar el brancal; sols volia el el títol de "Dona d'Ara", "Les do- laboració del pa es comenci a les
que diferenciava a l'home per a nes que estimen" i "L'ànima de les cinc del matí i s'acabi per comtrobar el localisme i mostrar-lo. dones", insereix "La Novel·la d'A- plet a les onze de la nit.
Era un turisme espiritual bo pels ra",un poema inèdit del mateix
Segona. Que el treball no coque volen veure i no conèixer les autor Poal-Aregall, sota el títol menci a la tarda a l'hora que els
de "Tu i jo sols...", poema que ha patrons tinguin per convenient, i
coses.
Per això quan ens hem retro- estat publicat a part i a un preu no deixar el pa fet per posar al
bat i reconegut, quan els escrip- molt més alt del que poden adqui- foc a les cinc del matí, per no potors han aconseguit que ens fi- rir-lo els compradors de la publi- der donar el resultat degut.
xéssim en nosaltres — beneïts si- cació aquesta setmana.
Tercera. Que l'inspector del
guin —, la nostra novel·la ha pertreball posi tot el seu zel i la més
* # *
:
dut tot interès i ens fa dormir.
El volum d'aquest mes de la estreta vigilància en què el treball
L'equivocació ha estat preten- "Biblioteca Nova" publica la in- no es prorrogui més enllà de les
dre que persistís aquesta època teressant i notable novel·la del onze de la nit, ni que es comenci
folklorista. Pretensió no prou sin- nostre company Alfons Maseras, abans de les cinc del matí.
cera ja, car fou un punt estratè- "Les aventures del Mestre Blai".'
Quarta. Quedant a totes les
gic del reaccionarisme per aixelar
fleques acabat el treball el dissabtota revolta. Ens entretenia nar* * *
te, a les onze de la nit, sense que
rant-nos contes carrinclons per- Està a punt de sortir la prime- cap obrer tingui necessitat de torquè no pouéssim dintre lesperit i ra obra d'En Domènec Olíanse, nar a les fleques fins el dilluns, a
no embrutessin de sang aquella un volum de contes que es titu- Ics cinc del matí, que serà l'hora
grisalla. Tots els sacristans es larà "La Clínica de Psiquis". For- en què s'haurà de començar l'eladonaren com a sant i senya capar marà el tercer volum de les "Edi- boració del pa.
les angoixes dels homes que vi- cions Nàusica".
Cinquena. Que cap patró povien a Catalunya, distreient-los
'* **
drà acomiadar als seus obrers, pel
amb les beneiteries del pagès senEs diu que En Josep Maria de compliment d'aquestes bases, i
timental o del salta-taulells que
Sagarra està acabant una obra que recorreran a les autoritats, a
vol mullerar-se. I aquella empenteatral per a la companyia d'En fi que sigui aplicada la llei.
ta que portava la literatura cata- Santpere. D'ésser veritat, ens , Sisena. Que l'inspector del
lana d'abans de la Solidaritat, fou plauria extraordinàriament. ]a era treball junt amb les autoritats vienterbolida primer, bandejada
hora que els escriptors catalans sitin els llocs en què estan estatdesprés, perquè no trenqués el
escrivissin per un púbilc més com- jats els obrers de l'esmentat ram,
son de la gent de seny.
prensiu que els seuyors Esteves i ja que molts companys viuen en
I vingué la tanda de les novelels Lluisets! Altrament, aquesta llocs completament antihigiènics.
les blanques que avorriren al lecSignen els obrers que compoobra d'En Segarra tindrà la virtor. Que fins traspassant la fitut de dur una mica d'art al Tea- nen en aquesta ciutat el ram dels
ta feren dubtar a la gent de la
tre Espanyol del Paral·lel, que bo- flequers.
nostra capacitat en fer cosa de
Nosaltres, no podem fer més
na falta U fa.
profit en trobar-nos tan ximples,
que desitjar-los que es vegin asen veure'ns sense nervis, ni passistits pel triomf d'aquestes aspi* * *
sions, mansois anyells que un bon ... També es diu que, degut al con- racions que trobem exageradarector enmena sempre per bon flicte entre empresaris i come- ment modestes i raonables, tot
camí.
diants, cosa que dificulta el for- sentint que no estiguin constituïts
El que plau a l'home que lle- mar les companyies, al Teatre Ro- en societat, la qual cosa represengeix no és trobar la fidelitat del mea s'inaugurarà amb una compa- taria altra força de la que avui
seu viure quotidià, quan v parla nyia d'aficionats. Heu's aquí la representen, i pregant-los adrecin
amb la portera o amb el camàlic, pensada que ha tingut ïrmpreM llurs esforços a constituir una sosinó Pherocitat del viure que per a trampejar la situació. Pobre cietat, e nia qual hi estiguin tots
dorm al fons de la consciència. icairc català, que no estaca en- associats, ja que alguna de les baL'enutja que el pintin ximple, en- cara !>nn per terra!
ses que presenten les podrien fer
cara que ho sigui, perquè ho és
en altra forma, i no haurien de re* * #
malgrat ell, que ben endintre
El vigorós prosista Joan Santa- córrer en el cas d'incompliment,
guarda una fe heroica en llur
a les lleis fetes per la burgesia,
grandesa i no vol veure-les traï- maría, l'autor de les estimadas desfavorables gairebé sempre per
"Històries extraordinàries", té a
des.
les
caixes una novel·la, que sortirà a la classe obrera.
Aquest poble que vibra profunM. ROS
dament, que lluita amb sacrifici, ben aviat.
Ss la recerca de l'heroicitat; que
ha tingut de fa un segle una vida
política i una vida social intensa; que tots els camins i via- Noves publicacions periòdiGrapa.—Agraim viaament les
ques
ranys, que tots els carrers i totes
vostres
trameses. La setmana enles places de viletes i ciutats esHem rebut a la nostra redacció
trant
començarem
llur publicació.
tan amarades de sang oferta a uu un exemplar de:
Ermengol
Grau.—El
vostre ar\ Ideal, no s'hi trobava en les novel"La Llum Novella", revista liteticle
ens
interessà
vivament.
Haules que pintaven llur viure. No li rària, exornada amb dibuixos i foríeu
d'escriure
més
sovint;
penseu
, plavia que li contessin precisa- tografies, de presentació excelque sempre som els mateixos a la
ment tot allò que per ésser quo- lent. Es publica a Tarragona.
1
barricada i vós podeu dir moltes
tidià i arran de terra estava man* **
coses
interessants. Gràcies per
cat de noblesa i de poesia. Aban"Regeneració",
notable
revista
tot.
donava els escriptors perquè el?
J. R. Igualada.—En veritat, el
escriptors, per migradesa d'espe- mensual de naturisme, orgue de la
Societat
de
Naturistes
de
Catalusocialisme
no pressuposa cap acrit els uns, per malavolença els alnya.
titud
enfront
de la qüestió a què
tres, l'abandonaven en llurs neus
referiu.
Però
els companys colguits més pregons.
laboradors
coincideixen
per atzar
En Puig ha envaït el camp de
"Fructidor", periòdic sindicalisen
determinat
sentit.
La
nostra
trila novel·la portant una teiera on ta, redactat en llengua espanyola,
buna
és
oberta
per
parlar
en
senllengoteigen focs de passió. Es que es publica a Sabadell com a
sen olor de socarrim a vora d'ell; orgue de la Federació Obrera de tit contrari. Salutacions cordials.
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