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precisa la posició del
socialisme català

Paraules fraternes
No voldríem que romangués cap enuig en la nostra petita divergència amb els socialistes de parla castellana. La
més clara senyal de fortalesa és la possibilitat de les diferències accidentals en una gran família política. El socialisme,
partit de llibertat, obre les portes amplament, al lliure
examen.
Nosaltres no hem dubtat mai de la bona fe dels companys
qui han cregut oportunes certes ductilitats que no podem
acceptar. Combatem la doctrina, però no la moralitat.
En temps normal, les assemblees i corporacions públiques són una faisó de tendes de guerra, obertes a la treva o
l'armistici, on les forces en lluita "parlamenten". Però hi
ha temporades, en la vida dels pobles, en que la batalla civil
s'inflama en totes les seves forces, encara que aqueixa pugna
ria purament espiritual. Aleshores el diàleg sota la tenda
no és "parlamentar". Podrà semblar una capitulació. Les
Cambres, les Diputacions, els Municipis, en temps normals,
són els llocs de l'entrevista dels emissaris enviats pel poble
amb els representants de les forces adverses. Quan el poble no pot fer- lliurement aqueixa designació, les assemblees
esdevenen (diguem-ho en castellà per a que el joc de paraules sia més expressiu), no ja "Anticámaras", a la manera
oue diem Antipapes, sinó "Antecámaras", lloc on s'espera
la mercè de les audiències.
Cada dia més, en el partit socialista espanyol va formantse una consciència: la de que està cridat a sustituir l'inexistent o destruit organisme lliberal. El problema no és nou;
amb grau més o menys intens s'ha presentat a moltes organitzacions socialistes europees. La necessitat de l'evolunisme
obliga a acceptar- formes lliberals burgeses com a primeres
concrecions ministerials socialistes. Acceptacions de govern,
però no encara de poder, corn digué Mac-Donald. No es tracta d'un Poder- executiu al servei d'unes fortes Constituients
socialistes; sinó d'una preparació educativa de la pròxima
lliberació. En suma, l'aspecte polític de la nostra escola priva, en aqueixes etapes, sobre l'aspecte societari.
Tal volta Espanya és, a l'hora present, el país on aqueixa
necessitat és rnés viva, en creixença visible i ràpida. I la nostra conducta ha d'ésser una habilitació.
Però a Catalunya, el problema té encara trascendències
especials. Els nostres companys de Madrid no tenen cap motiu per- a veure en nosaltres una rivalitat; han de veure-hi
una cooperació. No venim a destruir, sinó a construir. Fa
ben pocs dies que un escriptor- català recordava, des d'un
periòdic madrileny, el lamentable fracàs dels esforços per
a suscitar- a Catalunya una irradiació del socialisme espanyo, herència fortíssima de l'home admirable que acaba de
morir-. Per' què, doncs, no hem d'intentar que surgeixi de la
naturalesa catalana una concreció personal del socialisme?
Aquests generosos intents deurien trobar la forta ajuda dels
nostres companys de llengua castellana. Essent el socialisme
un moviment que té la seva principal força en la solidaritat
universal, seria absurd un socialisme de desintegració i rancúnia ètnica. L'impuls de federació, envers els nostres com-

panys de tot el món, començant pels immediatament lligats
a nosaltres, és viu i ferm en el cor dels qui sincerament ens
segueixen.
Però aqueix companyonisme, que ens imposa deures de
lleialtat, ens dóna també el dret a reservar la nostra aprovació en les divergències de conducta política. I aqueix dret
esdevé també un deure: el de pronunciar la nostra paraula
de dissentiment, en bé de l'ideal solidari. Això és independent de la qualitat personal o ètnica del socialisme català. Si
els socialistes de Catalunya fossin una agrupació local o
provinciana, la divergència subsistiria íntegra, en aquest cas.
No cal, doncs, mirar-la amb injusta suspicàcia, amb recel de
petits odis idiomàtics o comarcals.
El socialisme català s'edifica sobre una tradició obrerista desgraciada. Voldria, modestament, rectificar errors innegables, que són lliçons amargues i experiències per al pervenir. La més greu d'aqueixes equivocacions fou l'apoliticisme. Just és, doncs, que considerant-nos una petita escola de
rehabilitació política, en aquesta hora en que és urgent com
mai la reconstrucció de la consciència civil, volguem conservar lliure de contacte impur la nostra capacitat ciutadana.
M'és impossible donar més claretat a la meva expressió, necessàriament imperfecte i encongida.
En un sentit, hem de restablir la consciència política del
treballador català, orgue atuït per la llarga suspensió de les
seves funcions. En altre sentit, hem de suplir, dignificant- la,
l'envilida consciència política de les classes avui dominants.
Per raons especials, nosaltres, homes de Catalunya, hem hagut d'experimentar amb més vivesa el sentit històric de l'època que travessa Espanya.
Tot això ens obliga a un rezel extrem de conducta, a una
cura escrupulosa contra possibles i enutjosos precedents.
Voldríem ésser compresos més pel que no diem que per les
coses dites. Però aqueix "imperatiu categòric" a la nostra
consciència no enterboleix la nostra sentimentalitat fraterna.

GABRIEL ALOMAR

Cornet dar*
>beterpdo> ^
LLADRE
— Era honrat a carta cabal
l'Eugeni quan era jove. Era bon
home.—Ara, és ric i gras. Va a
missa.
—Lladre segur!
LA JUSTA EXCLAMACIÓ
—La Rosa parla molt malament de Rafel, l'íntim amic del
seu marit que se la estima amb
deliri.
—Pobre marit!
BRAND

TREBALLADORS ! ...
Nosaltres som la vanguarda.
Cada un de nosaltres ha de
ser propagandista actiu organitzador de la nostra classe, i s'ha de posar en relació
amb els companys per augmentar la tasca.
Devem capacitar-nos. Estudiar. En el llibre i en la realitat, en la societat i en el
-món.
Si volem influir més en els
destins de la humanitat no
devem perdre un minut

Obrers: Sou pelíís per
què esteu de genoüs.
RedreceU'Vos.

El dret al treball
Fa temps que, Lloyd George, amb motiu de discutir-se el
complicat problema dels sense feina a Anglaterra, va dir que
els obrers haurien de posseïr el dret al treball, que és el mateix que si hagués dit que haurien de tenir dret a la vida.
Moltes vegades hem recordat aquesta frase del polític
anglès, i al seu record hem sentit avivar-se la nostra sensibilitat davant la contínua tragèdia de la qual són protagonistes la multitud d'obrers sense feina. Una multitud d'obrers
joves, àgils i forts, que esguardant per tot arreu una gran
ostentació de luxe i de riqueses, senten l'amargor a l'ànima,
en veure's inutilitzats, vençuts, i privats de proporcionar-se
el què és indispensable per a viure ells i llurs famílies, no
quedant-los altre recurs que desesperança, primer pas envers el camí de totes les humiliacions i de totes les baixeses.
Si analitzéssim els estralls que causa a les llars obreres
la manca de treball, veuríem com la burgesia igualment sap
aprofitar-se de la intel·ligència i dels muscles vigorosos dels
obrers, com de la seva misèria i desesper.
Aquesta misèria, demés de donar als potentats tota mena
de facilitats per a revolcar-se en el vici, servint-se en moltes
ocasions de les seves pròpies víctimes, és a l'ensems el puntal
més ferm on es recolza tota l'economia burgesa.
El dret al treball! Segurament que Lloyd George sap
molt bé de quina manera podrien els obrers conquerir-lo
aquest dret; però dubtem de què els ho expliqui, car aquesta
missió està reservada sols als que vivint de llur treball, senten i sofreixen el pes d'una explotació brutal i embrutidora.
Els esclaus del capital, els forçats del treball, les víctimes dels monopolitzadors de les riqueses, tots els que sentim
en la nostra carn les fiblades del monstre que es nodreix
amb la nostra sang generosa, i en la nostra ànima l'amargor
per totes les injustícies amb que són conculcáis els nostres
drets; els que ens sentim profundament ferits en la nostra
dignitat d'homes i d'obrers per la expoliació de tots els atributs que per natura ens pertanyen de què som víctimes; els
que vivim encadenats a un règim capitalista, sotmesos a una
classe privilegiada que per damunt de totes les lleis naturals,
i de tot sentit d'equitat i de justícia hi posa el seu orgull i les
seves ambicions, en una paraula, "nosaltres," som els què
hem de dirigir-nos al poble productor, als nostres companys,
a aquesta multitud que a força de sofrir i no menjar resta
desencoratjada i defallida, alentant-los a unir-se i a lluitar
plegats per la causa de la justícia.
Quan els obrers d'esperit noble i generós—, tots sense distinció de categories—posin llur intel·ligència i llur energia al
servei de la causa dels oprimits, aleshores, la reacció dels esperits aturdits per la buidor que senten per tot arreu, no es
farà esperar.
Procurem entre tots els que encara ens resten energies,
de forjar una consciència col·lectiva, procurant que la família obrera tingui un ample sentit constructiu i un pregon
afany de capacitació i de cultura car aquesta col·lectivitat
té d'ésser- la que ha d'establir per tothom dues noves lleis.
El deure de treballar, i el dret al treball.
VILADOM.

Obrers: Organitzeu~vos
i sereu ben forts.

JUSTICIA SOCIAL

UN DEURE DE CATALUNYA

El cas è JUSTICIA SOCI A L
El darrer número del setmanari socialista, publica, en capcelera
una crida digna i serena a l'opinió'catalana. JUSTICIA SOCIAL, després d'una vida més densa que llarga, es troba en moments d'engúnïa
económica. Adverteix, sense jactancia, el que significa en l'ideari del
poblé cátala, i acaba demanant col·laboració i suscripció.
Cal que tots els catalans ens sentim al·ludits per la crida i que tots
la contestem, sigui públicament, sigui en el clos de les nostres concbències. No pel que significa, ideològicament, JUSTÍCIA SOCIAL,
sinó pel que, genèricament, significa el perill de desaparició de l'orgue
d'un sector de la vida política per mancança d'ajut.
Dissortadament estem avesats a veure la repetició del fenomen.
Recordem l'època que el partit nacionalista republicà i, més tard, la
unió federal nacionalista republicana, van arribar al màxim de poixança; a Barcelona es van fer més de vint mil vots en unes eleccions
municipals i es va augmentar el cens en unes de diputats a corts; al
restant de Catalunya, va triomfar-se en diversos districtes, es va
assolir l'hegemonia del govern municipal a molts llocs i el partit tingué nodrides representacions a les diputacions i al Congrés...
Així i tot, l'orgue del partit, "El Poble Català", amb un director
com En Pere Corominas, un brillantíssiïn cos de redacció—Pous i
Pagès, Rovira i Virgili, Màrius Aguilar entre altres—, í una col·laboració explèndida, portava una vida miserable; tirava cinc o sis mil
exemplars i, quan arribava el dissabte, a l'administració se'n veien
de seques i de verdes per a poder pagar al perssonal.
D'on ve aquest mal? Ens dol de dir-ho, però a Catalunya hi ha
una opinió massa extesa que refereix a petites minories la tasca de
realitzar tots els esforços; tenim el temperament poc solidari i ens
manca l'habitut de la petita contribució diària a les empreses que ens
interessen; la nostra vida te llargs períodes d'inhibició i petites guspires d'activitat. Això no ens priva, però, de mostrar-nos exigents
amb aquells que suporten la tasca de fer totsols el: que hauríem de
ter tots plegats.
Passa el mateix en les esferes de relació àmplia que en les de vida
reduïda i localitzada. Si s'obris una enquesta entre els editors dels
periòdics polítics de Catalunya, la conclusió seria d'una amargor tremenda. Tots els nominalment afiliats al sector d'opinió que la fulla
defensa es creuen amb el dret intangible d'ésser-hi considerats i atesos; des de la petita vanitat de fer-hi anunciar esdeveniments familiars, a l'empresa aventurera de fer-se propaganda personal amb
mires de creixença comercial o de lucre polític, tothom truca amb
decisió d'amo a les portes dels periòdics. Si s'els complau, no ho
agraeixen, perquè ja s'hi creien amb dret; si no s'els pot complaure,
s'en van esbufegant, es donen de baixa—si eren suscriptors, que algun cop es descuiden d'ésser-ne>—, i es converteixen en propagandistes de descrèdit contra el pobre diari...
JUSTÍCIA SOCIAL és l'obra d'una minoria selecta, catalaníssima,
que s'ha emprès una tasca que cap partit d'esquerra havia reeixit a
realitzar a Catalunya: situar al proletariat en una posició adequada
al llur ideal, però amb una concreta i fèrvida modalitat territorial. No
s'ha volgut engroixir el socialisme internacional amb una legió anònima, sinó integrar-lo amb el socialisme català. I aquesta tasca era
profundament interessant i urgent a Catalunya on la classe treballadora, canssada d'explotacions iniques—la del lerrouxisme barceloní—,
desorientada per campanyes apolítiques dels comunistes i desenganyada per la mancança de sentit pràctit dels nacionalistes republicans,
s'entregava al marasme. JUSTÍCIA SOCIAL vingué a resoldre abnegadament aquesta urgent necessitat i a situar-se en el camp de la
política catalana en una posició austera i clarament definida.
Això ens interessava a tots; als homes de la dreta i als de l'esquerra. Als de la dreta, pel sentit català del socialisme de JUSTÍCIA
SOCIAL. Als d'esquerra, perquè el socialisme català és intervencionista en política i la col·laboració era no possible sinó necessària, àdhuc reservant cada u l'intangible privilegi de les opinions privatives
del respectiu sector.
Altrament la diversitat ideal és necessària en la vida pública. Un
poble unànime va a la mort espiritual per atròfia dels òrgans de control. A mi, home d'esquerra, m'interessa i desitjo una opinió més ençà
i altre més enllà de la meva i per això soc home d'esquerra, que sense punt de referència, no podria ésser-ho. I el mateix passa al homes
de la dreta i als extremistes. Per damunt de lo específic es troba lo
genèric i hi han categories universsals, continentals, nacionals i locals que absorveixen les diferències i imposen solidaritats profundes
i permanents.

UN ALTRE

FEMINISTA

Mai s'havia parlat tan de la
dona en totes les seves manifestacions.
La dona, estimats lectors, és
Un ésser que malgrat tenir-lo tan
a prop, sembla que encara no
l'hem acabat de descobrir. La dona té un valor de màximes possibilitats , diuen els feministes.
Davant del fracàs dels homes les
dones s'imposen.
El senyor Valentí i Camp, respectable senyor amb tota la barba, no es cansa de predicar les
excelcituds de la dona. Aquest
senyor ha donat a l'Ateneu set
o vuit conferències, parlant d'un
tema tan suggestiu com són les
essències femenines, i sembla
que encara no ha acabat.

I pensar que el senyor Valentí i Camp no va sol.! Avui els
feministes són nombrosos ; el feminisme ho envaeix tot, ho acapara tot.
I bé davant d'aquesta onada feminista, no estaria bé de preguntar a les dones què en pensen de
tot plegat? Després de tot no
hem d'oblidar que les més compromeses en el moviment són
les mateixes dones.
Les dones, si gosessin parlar
clar probablement decepcionarien als feministes. Les dones,
n'estem convençuts, el què realment volen és que les deixin
tranquil·les, i que no les facin
significar.
Digueu a una dona, per exemple : Les possibilitats de la nostra raça i el progrès de l'humanitat són a les vostres mans.
La dona no us acabarà d'entendre, però suposarà que li dieu
paraules gentils, somriurà lleugerament i farà :

Per això, per ésser JUSTÍCIA SOCIAL l'orgue representatiu d'un
sector viu, rea.1, digne i auster en la opinió de Catalunya, el problema
de la seva vida es fa interessant per a tots els catalans. El jtresor del
nostre ideal és massa considerable per a que tinguem la esbojarrada
pretensió de vetllar-lo i garantir-lo nosaltres tots sols. Fem, doncs,
tot el que sigui al nostre abast per a respondre n la crida de l'honra í
setmanari socialista. Pensem que quan plega un orgue d'opinió en la
política d'un poble en l'espai que el cobricela s'hi estingueix un estel.
I, en la ruta dels pobles, la llum, per molta que n'hi hagi, mai és sobrera..
Albert de QUINTANA

Honorem avui les nostres planes inserint en primer lloo
les nobilfcsimes paraules amb que l'antic diputat de la Mancomunitat de Catalunya ha respost a la nostra crida des de
"El Autonomista" de Girona. No hem de dir al nostre amic
com sabem agrair la cordialitat del seu gest ple d'intel·ligent
comprensió.

ideari
Les vergonyes morals
Ningú que es tingui per uä
home normal del nostre temps,
•serà agosat d'eixir al carrer vestit amb les Uaimpantts draperies
amb que s'habillaven els homes
dels dies de Tutankaroen o de
SesoStris—perquè al·lusions més
abstruses?—i això que el vestit
és un pur aditamertt superficial
que no altera res d'allò que en
nosaltres és substantiu. M*nys
encara gosaria ningú mostrar-se
a la plaça pública amb l'arranjament minuciós i sumari alhora
de certs pobles que anomenem
"selvatges". Disfreçar-se f ora de
temp3! Mostrar públicament ¡es
intimitats genètiques! Quin escàndol! Fóreu befa i encarni de
les gents, i, demés, fins tindria
què dir-hi el poder públic. I és
mo/lt just. La civilitat comporta,
almenys Pel que als homes civils
fa referència, uria certa grisa
uniformitat de tènue.
.../ no-gens-menys, tenim entorn
nostre un nombre considerable
de "perdones respectables"—per
no dir l'enorme majoria—que tenen ¡'impudicia de conviure amb
els homes d'avui exhibint descaradament idees i supersticions
que ja en èpoques anteriors a íea
dels personatges esmentats al
principi servien a l'ingènua humanitat infantil per satisfer la
seva infantil por de morir. • •
Els tòtems i els tabús primitiu's amaren encara la nostra vida. Els mateixos fetitxes del selva/tge Pengen al coll de manta
home "civilitzat".
Caldrà un dia establir una sanció contra aquesta ofensa a la
col·lectivitat superior: "Queda
prohibit ensenyar les vergonyes
morals, baix la multa de cinc pessetes"....
Dr. S ALVI ATTI

—Bé, gràcies; els homes sempre exageren una mica.
El senyor Valentí i Camp segurament que ha tingut èxits
d'aquesta naturalesa.
I és que les dones, fora de les
que es guanyen la vida comprometent-se i comprometent als altres, les demés no volen compromisos de cap mena.
El senyor Pich i Pon, el més
urbà dels propietaris i el més
propietari dels urbans acaba de
revelar-se també conspicu feminista. Mireu sinó quines coses
acaba de dir en un discurs.
"Vuestro país—agrego — continuarà mostrando al mundo su
grandeza. Mientras el sol y la
mujer la iluminen, nuestra tierra refulgirá arrancando de cuan
tos la visiten palabras de admiración al sentirse deslumbrados por tanta belleza."
Aquesta "mujer" y aquesta
"belleza" es referia sens dubte a
alguna senyora propietaria i ur-

La pública confessió que fa un
parell de setmanes férem des
d'aquestes planes relativa a la
crítica situació econòmica que
travessa el nostre setmanari, ha
trobat/ un encoratjador ressò.
Som lluny encara del moment en
que es vegi consolidada la nostra posició perd s'ha produit entre algun» companys una reacció saludable i si cada u cumplís
el seu deure et segur que ben
aviat podríem convertir aquésta
modestíssima fulla en l'ample
tribuna que havem somniat.
Que pensin els obrers catalans
d'esperit obert el que la desaparició, anc que fos temporalment,
de JUSTÍCIA SOCIAL representaria. Voldria dir el silenci
no sols de l'única fulla socialista, sinó de l'única veu lliberal
que—amb la sordina pròpia de
l'hora "constructiva" que travessem—ressona avui al nostre poble.
Com una de les lletres d'adhesió més 'simpàtiques que han
arribat a nosaltres, volem transcriure les nobles ratlles següents
"Company Dr. de JUSTÍCIA
SOCIAL.
Ciutat
Company : Jo soc un d'aquest*
homes que han dit: JUSTÍCIA
SOCIAL no pot morir. Però jo,
fins ara, no havia fet res per a
ajudar-vos en la vostra feixuga
tasca; avui allargo la meva ma,
encara que l'esforç sigui immensament petit.
Cada setmana enviaré al vostre administrador, com aquesta
a vos, l'import de dues pessetes
amb segells de correu; per avui
no puc fer res més.
El vostre company i amic,
FELIU DEDEU."
Pe'nsi el company Dedeu que
la seva contribució és tan valuosa com cap altra pugui ser-ho.
Si uns quants companys sabessin seguir el >seu exemple la nostra obra seguiria el seu camí sense cap trencada.

bana, perqué les altres, les "alquilinas" que diu ell, no compten.
De totes maneres si aquesta
frase del senyor Pic no l'ha redactada el genial periodista senyor Artís cal convenir güe el
senyor ich té un gran pervindre
com autor de sarsueles.

NADALENQUES
En Pau del Puig ha baixat de
Massanet a passar les festes a
Barcelona.
En Pau s'atura en un dels nostres carrers més cèntrics i pregunta :
—Què és això, un "pessebre"
gros.
—No—li contesten — són Jes
obres del Metropolità.

L'ATENEU

D'ESTUDIS

SOCIALS
El company Pelai Quer en una
correspondència al director in-

•—Llibres, heu dit. Sempre sereu un somniador. El nostre problema es purament Un problema econòmic. Un problema d'estómac. Em
parleu d'idealismes per distreure'm l'imaginactó; i amb el dit ert senyaleu la biblioteca quan jo preferiria que em senyaléssiu el restaurant,
—El nostre problema, teniu raó, en part, és un problema econòmic, però és també alguna cosa més; é,s un problema d'ideals. Si materialitzeu la qüestió, fins a deixar-la eixuta de tota mena de gràcia
ideal, us diré, que havem perdut la partida. Si defensem només que
els nostres interessos materials la gent dirà que som uns egoistes.
Dintre la societat hi han forces motores d'una qualitat més noble que
la simple matèria de la nostra carn. Si voleu, saber quan una societat
avença en el camí del progrés, observeu el grau d'influència que hi
tenen els factors espirituals, que son els que precisament aixequen
,1'honie del nivell de la bèstia. Una societat en la qual sols s'hi discuteixi el dret del jaç i el de la vianda i el de la carn, es una societat
bàrbara. Està provat que si cadascú estigués content amb la part
que li correspon, el mon aniria d'una altra manera; però mentres hi
hagin golafres i cretins, que s'emporten la part dels altres en el mon
no hi haurà pau.
La lluita es aquesta. Això no vol dir però que per defensar aquestes
necessitats materials només serveixin les armes materials. Ja ho hem
dit, que teniern la partida perduda, si tot ho reduíem a ensenyar les
dents i a insinuar les importàncies testiculars.
En la nostra lluita hi cal abans que tot llum, molta llum; la llum
de l'intel·ligència. Els nostres medis són tèrbols i foscos. Si de tant
en tant en mig de la tenebra s'encén una llanterna, la primera
temptació es de apagar-la a cops de pedra. Si de tant en tant s'aixeca
una veu clara i neta i diu les coses talcom son i predica la ma al
pit, queda tot seguit apagada per tot un cor de veus energúmenes que
criden ¡reformista! (reformista!
En el camp obrer les veus pures i les veus intel·ligents s'han anat
apagant de mica en mica per obra i gràcia dels fanàtics de santa
Corundència.
Les pràctiques violentes en la seva hora i en el seu lloc poden enlairar el nivell moral de l'home. No hi ha cap societat que un moment
determinat de la seva història no hagi hagut de defensar per la violència la seva dignitat. Es el passat de tots els pobles. Però aquestes
altres éssers que comencen per donar-se a la violència com un deport picant, per un desig de sensacions, tots aquests que senten el sadisme de la violència, haurien de merèixer dels lluitadors de totes les
causes nobles el despreci més profond. Aquests són la metzina de tots
els litigis ideals.
—Jo defenso el nieu pa i el meu abrigall. Jo defenso el meu cos.
Són els meus drets.
—Sí, són els teus drets iels drets dels teus germans. Perquè no
lluites amb els teus germans? Perquè et separes dels teus germans?
Ni tu sol, ni cada un dels altres teniu la força. No obstant, tots units
podríeu abatre l'enemic. Què esperes? Potser cadascú vol la conquesta per ell sol. Pot-ser entre nosaltres hi ha qui no s'aconsola amb
el que li pertoca i vol la grassa part del golafre i del creu. Es que
pot-ser que tenim entre nosaltres el mateix enemic engabiat dintre
de l'ànima.
!
Quants d'entre nosaltres si volguessin parlar clar deixant la seva
ànima ben nua, dirien: "Jo soc pobre, la misèria em podreix per dintre i per fora i em trobo petit dintre el remat gregari de tots els miserables. Si jo pogués reposar com el burgès i el pogués llençar de
la seva taula per sentar-m'hi jo i tingués el seu jaç i la seva fembra
pel meu goig, quina vida més plena la meva. Els meus amics foren
els que em voltarien i m'adularien, els meus germans foren els que
defensarien la meva riquesa. I els altres continuarien cridant pels
carrers obrint la boca famolenca. Però tot això no és res més que
un desig. Ara mentres la sort no m'es més propicia, haig de reventar-me cridant perdut entre la massa de tots els desgraciats."
El camí de l'egoisme no es el nostre camí. Els que sofrim som
molts i ens hem de defensar junts sense egoismes. El dia que tots sapiguem escoltar i obeim una sala veu, la clara veu de la intel·ligència,
aquell dia serà el nostre.
tKig3SMtKg(Sa«^3a^^

Visat per la censura
serida en el darrer número de
USTICIA SOCIAL, manifesta
que no té noticies de l'Ateneu
d'Estudis Socials. No és estrany,
aquesta entitat fa prop d'un any
que va ésser clausurada per ordre governativo.

LES CAMISES BLAVES

Aquests energúmens de la dreta, però, han rebut la primera
lliçó dels mateixos energúmens
de la dreta.
La premsa diària n'ha parlat.
Els "camelots du Roi" o siguin
els elements de "L'Action Françaisse envaïren un local on les
camises blaves celebraven una
reunió. No vulgueu més xarivari. Tots de cop s'encenen uns
coets i exploten unes bombe« qu«
saturen el local d'un fum pestilent. La confusió i el tumulte
sembla que fou molt gran. Els
ardits neo-feixistes sortiren de
la reunoó tots espantats i compungits. En la primera assemblea
proves del seu coratge i de la seva empenta.

Els feixistes francesos han començat la feina am un èxit molt
petit.
Des del primer dia van dir que
ni Taittinger, el Mussolini francès, ni Kerillis, l'imitador de Farinacci, teòricament està clar, ni
Valois el doctrinari i definidor
de la nova política, farien res de
bo. França té unes reserves formidables de sentit democràtic i
lliberal impossibles d'ofegar amb (
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V
crits i soroll d'esquellots. Les
camises blaves s'esberlaran el
cap contra els sentiments i les
idees de la generalitat dels franCüBHHK£?$9Hr
cesos.

Elegiu: fustícla Social,

JUSTÍCIA SOCIAL

El poeta del dolor social
Sara Llorens—la dona més es- na, la glòria del cel. Del dolor
piritual de Catalunya —en l'in- social, els captaires d'ofici, en
genu esplai de la seva profun- són només la paròdia.
El dolor social viu en aquella
da pietat, demanava l'aparició
de un poeta fervorós que fos llar de l'infant tuberculós i la
prou gran per cantar en estro- mare anemica i esgotada per la
fes d'ardent lirisme, el dolor so- insuficiència del jornal del macial, l'immens dolor social que rit, el qual arriba a casa cansat
plana arreu com una ombra ma- i amb l'ànima oprimida per l'alèfica, visió esgarrifosa de tor- tuidora realitat que el volta.
tura i d'insomni que deuria afi- Sent tota la injustícia del seu
nar i avivar la nostra sensibili- cas i sent al mateix temps la setat i la nostra dignitat humana va impotència i la es tiri li tat de
i fer esclatar la nostra ira, sinó la seva revolta que l'agullona.
El dolor social viu en aquesta
portéssim tots al fons de l'ànima, una mica de l'indiferentis- altra llar de l'home que no té
me burgès, per el qual el dolor feina i en demana sense trobarsocial és només un espectacle de ne. El treball és ja la darrera comal gust, que cal evitar girant as que hauria de demanar un hola vista envers un altre lloc, a me; el treball és una funció sola recerca de visions més agra- cial que no deuria haver-se de
doses o fent el gest expressiu demanar ni haver-se d'agrair
d'arronsament d'espatlles per com una concessió o com una
gràcia.
dir hipòcritament: és la vida!
No, no és la vida, no és al
El dolor social viu en aquesta
menys la Vida amb majúscula, pobra gent que s'arrossega pels
car el dolor social no és pas el volts dels hospitals sense trobar
dolor humà, fatal,.etern, inexo- llit, bronquítica, asmàtics, tuberrable, infinit com la mateixa Vi- culosos, epilèptics, sifilítics,
da, infinit com el goig, infinit vells indefensos, cecs els uns,
com el misteri, infinit com la ve- mig paralítics els altres i que
han donat a la societat burgesa,
ritat, infinit com la mentida.
El dolor social és el producte cristiana i civilitzada tot el seu
morbós de la condemnació de rendiment, tot el seu esforç, tototes les estupideses humanes, tes les seves energies.
El dolor social viu en aquesla secreció pestilent d'una civilització mentida, el fracàs de to- tes cases infectes, rònegues i
tes les religions positives i la se- humides dels barris pobres, on
va condemnació, l'anatema ful- deuen inquibir-se com a desfeminant contra la societat bur- rres o coses inútils, famílies engesa encara que aquesta es di- teres, sovint nombroses, sense
sol, quasi sense aire pur, en progui cristiana.
'
El dolor humà ve de la natu- miscuació de sexes i encara amb
ra i té per tant la seva poesia; l'amenaça i la temença del desel dolor social ve dels homes i allotjament. Resseguint aquests
preo d'ells la seva forma grotes- carrenrons sinistres, detritus de
ca i miserable. El dolor social és la ciutat malalta, hom s'hi imala humanitat enviuda, és la so- | gina veure en cada noi ullerós
cietat incapaç d'elevació, escar- • i pàl·lid un candidat a la Mode!
nint-se ella mateixa. El dolor so- Í i en cada noia que viu en les escial és el visatge simiesc dels i cales fosques de les cases clomés, enfront del goig dels ( ses, carn de bordell que ja ha
menys. Els governs deurien sen- ha sotjat amb fruició algun altir-lo com una vergassada, els cohòlic que passa.
El dolor social s'hostatja enrics com una escupinada, els pocara, en aquestes cases d'expòbres com una befa.
Del dolor social, de l'immens sits, asils i Hermanita?, que han
dolor social, n'hauríem de tenir de sostenir-se de la caritat semtots un remordiment de cons- pre humiliant i sempre inútil,
ciència, perquè és injust, perquè car ella no és reparació, ni és
bres vells subjectes a disciplina
és inhumà.
No cal fer esment del captai- justícia.
Pobres infants reclosos! Pore professional, tan en boga a
casa nostra com en altres països, i a racció com presoners en una
llegió d'esclaus d'ànima, adula- caserna! Quiñi pectat expiaran
dors i amanerats que han fet de els uns i els altres, privats de la
la misèria una indústria, explo- llivertat i del amor, sense quins
tant la ridícula vanitat de la atributs la vida és una cosa balgent supèrflua que creu remeiar dera.
la llaga social amb le seva cari- El dolor social Pendavinareu sotat mesquina i alcançar, per tor- vint sota la misèria vergonyant
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Esquema de l'Història Universal
Fragments i resum

.Per C. Roí es
(Continuació)
El primer comerç es féu canviant els objectes fins el segle
VI a. de J. C. No hi havia moneda ni crèdit ho hi havia molt poc
de cada cosa en els imperis assiátics estudiats. La riquesa es valorava amb caps de bestiar. En
la Iliada es calcula la vàlua dels
escuds de la mateixa manera i a
Roma la paraula emprada per designar la monedapecúma ve de
pecas, bestiar. El bestiar tenia
l'avantatge que era una valor que
en aquells temps no havia de
transportar-se de la casa del propietari a l'altra i per bé que es
tenia que mantenir també es reproduïa. Però el tenia quan s'havia de carretejar en les carava-

nes o en vaixells. Altres objectes s'han emprat com a moneda
en diferents llocs: el tabac, la
ginebra, etc.
Així que el comerç assiàtic
emprà els metalls, hom els reconegué avantatges. Aristòtil diu
que el ferro fou el que de primer s'utilitzà com a moneda. En
el comnç ament el ferro era lliurat en llingots que es pessaven
a cada transacció.
Les lletres comercials foren
mitjans de canvi abans que els
metalls. 2.000 anys a. de J. C.
a Babilònia, els que servien en
el temple de la deesa Lluna eren
de vegades enviats amb lletres de
crèdit esculpides en les rajoletes d'argila que allí s'empraven
en lloc de paper. Els cartaginesos empraven el "Cuiro moneda"
com a crèdit, en aquest sentit.
Els primers viatgers
Quan hom imagina que abans
d'Alexandre el Gran no existia
la moneda (la petita moneda que
avui corre) es compren el difícil que era allavors viatjar individualment. Fins als grecs fou
una cosa rara.
Els primers viatgers eren or-

de molta gent que elk mateixa
es classifica entre la classe mit¡a per l'absurda vanitat de no
ésser obrers manuals. Faltas
com aquells del necessari no tindran l'audàcia de confessar-ho i
van a fi de mes a les caixes de
préstecs a portar el trajo darrer
que s'han fet, el vestit de nuvi
o l'anell de prometatge, qualsevol cosa que els permeti anar a
plaça un parell de dies.
Pobra classe mitja! Si estan
malalts creuen una baixesa anar
a l'Hospital i la sola idea d'això
els esfereix.
Lavors s'adonen que el govern els ha defensat del forner
taxant el pa cinc cèntims més
barat, però els metjes i les operacions i les farmàcies no tenen
taxa com si l'assistència a un
malalt fos una cosa de tercer o
quart ordre o bé un article de
luxe que sols els rics poden pagar-lo.
Jo un dia preguntava a un vell
porter d'una casa de comerç,
malalt des de molts mesos, el
qual havia anat a veure un metge bo.
—Què us diu, doncs, el metge?
—M'ha assegurat que amb
cent duros em curaria—em va
respondre—. Però on els trobo?
Aquell fet em va suggerí la
idea de que si es fessin almoines de cent duros, qualsevol perdria la vergonya de convertirse en mendicant, perquè no és
el fet de demanar caritat allò
que ens revolta la nostra dignitat, sinó la quantitat exigua que
s'obté en parar la mà.
El dolor social s'extén del llogaret a la ciutat, del pla a la
montanya, viu en les presons infectes, com a l'aire lliure sota
d'un pont. Per tot l'injustícia,
la maldat, i la perversió de l'home es manifesta crua i despiadada. Homo hominis lupus.
Es la vida... ! Cal resignar-nos,
sabeu? Tots hem de sufrir, Déu
ho vol així... No hi ha cap més
remei... I és que els homes ,a
més d'ésser dolents, són hipòcrites, són falsos.
Ens caldria a tots fer la invocació fervent per aconseguir l'aparició del poeta humaníssim,
el qual cantés el dolor social i
clamés a l'ensems contra els rics
i els poderosos.
Que els seus cants els fossin
vergassades al rostre i flagells
per' llurs ànimes insensibles Í
maselles, i ens vanyalés a tots
com encubridors i còmplices covards de l'ignomínia consentida.
El poeta que tingués accents
de pleny i accents de ira. Que
fos a la vegada el profeta que

anunciés la terra de promissió,
l'adveniment de la societat nova, la futura civilització basada
en la ètica i en la dignificació
humana i no en l'ordre imposat
per la força, ni el progrés material creat per adular i satisfer la
vanitat dels rics.
El poeta èpic i místic a la vegada que, a semblança del povarello d'Assis, pugui, en la seva
sublim humanització, dir i repetir davant de tots els caiguts,
davant de tots els miseriosos,
davant de tots els que senten
fam i set d ejustícia : germà vell,
germà sense llar, germà sense
amor, germà pària, germà malalt,
germà empresonat, germà assassí, germana prostituta...

Associació Obrera
de Concerts

Es recomana a tots que en pas»
sar a recollir-lo portin una peti- '
ta fotografia per enganxar-li i
Es fa avinent als inscrits a segellar-la convenientment.
Així mateix es fa present als
aquesta Entitat, que han efectuat
el pagament del rebut del primer que paguen en el seu domicili
semestre de l'any 1926, que po- particular que ha de partir de la
den passar des del 15 de gener mateixa data, els seran passats
per la secretaria de l'Associació, j a cobrar llurs rebuts, advertintAlt de Sant Pere núm. 27 pral., los de la obligació que tenen de
tots els dies feiners de 7 a 8 i incloure la fotografia en el carmitja i diumenges de 11 a 1 amb net respectiu i fer-la segellar.
l'objecte de cancelar els rebuts
provisionals pels títols definitius
i carnets corresponents.
Els que no han fet efectiu el
pagament, en iguals dies i hores
podran fer-ho, podent també reEmili SALETA I LLORENS collir el respectiu carnet.

Clegiu i propagueu

Juflícia
JbCÍAl

La veu dels carrilaires
Parlem-ne dels carrilaires,
parlem-ne d'aqueixa gent que,
com tota la massa obrera, sembla
que dormi el son etern.
1 Temps foren temps! aquells
«n que la "Unión Ferroviaria",
feia amb la seva veu témer no
sols a les Companyies sinó fins
i tot l'Estat...
Ja es cuidaren, però, d'ensorrar-la, de destruir-la aquella gran
obra de tots..
Mes, no volguém ara amararnos amb aquelles recordantes i
situem-nos al temps actual :
Es possible que les companyies amb ses arts i manyes hagin arribat a matar, a anorrear
l'ànima dels carrilaires ? Els fets,
no demostren pas altra cosa. Davant l'afront comès per les companyies amb la jornada de vuit
hores, davant el compromís contret per les mateixes sobre el pagament—que mai arriba—de les
hores extraordinàries, tots els
carrilaires, tots, us responen de
la mateixa manera :
—Que no estiguem tots sindicats "arreu" no ens pagarà pas
la companyia per sa pròpia voluntat.
l·ll·lçï èco' arl·lüü ò lensorr
•—I bé—diem nosaltres—dintre
el carril actua el "Sindicat Regional Ferroviari", ja hi pertanyeu?
-—Oh, no hi ha res a fer-diuen
ells—o també: —No faran pas
res de bo, tot està mort entre
nosaltres.--! així successivament
tneu recollint de boca en boca
aqueixa fatídica expressió que ja
tothom sap de memòria.
I és que la psicologia dels ca-

dinàriament comerciants que multiplica les possibilitats de
anaven en caravanes o expedi- cooperació entre els individus.
cions marítimes i portaven subLa primera escriptura fou
sistències i objectes d'intercan- ideogràfica en la què es dibuivi (robes, joies, metalls), o en- xaven els objectes. Mes tard se
viats pels governs amb docu- esquematitzaren les figures i vinments de recomanació. Es pos- gueren els ideogrames xinesos,
sible que algun captaire o pele- que al emprar-los en molts sengrí anés també d'un lloc a altre. tits prengueren la calificado de
Però en general abans de 600 fonogrames.
anys a. de J. C. un foraster era
Els habitants de la Messopoun ésser rar, i sospitat com a pe- tàmia estaven forçats a fer les
rillós; s'exposava a dues cruel- senyals ratllant l'argila, el que
tats. La gent desconeixia els al- els obligava a emprar signes
tres països i els altres homes. molt esquematitzats dels mots.
Sabem més avui d'aquella època Les paraules eren mono-silàbique els mateixos contemporanis. ques primer, més tard les noves
paraules es formaren per soldaDEL CAPIOL XVI
dura de les anteriors i la escriptura era sillàbica, es a dir, cada
L'escriptura
signe era una sílaba. Així escriL'aconteixement més gran du- viren molt temps a Babilonia,
rant els 50 ó 60 segles de la His- Caldea i Assíria.
Foren, com vàrem dir, els sétòria en què es desenvoluparen
mites
que habitaven les costes de
els primers imperis fins a 500
la
Mediterrània
els que deslligaanys a. de J. C. fou l'escriptura.
ren
els
signes
de
tota imatge i
Cosa semblant al que havia estat
els
feren
representar
tan sols els
l'aparició de la parla articulada
sons.
D'aquesta
manera
l'escripal començament de l'època neotura
fou
alfabètica
i
la
reunió
de
lítica la que va ésser per a l'hosignes
formaren
l'alfabet.
me un instrument de pensar amb
Els grecs que posseien una
il·lació i continuità! i a la vegada

rrilaires en llur majoria—àdhuc
en els temps memorables de l'exhaurida "Unión Ferroviaria"—
és^ d'un tremp excessivament materialista, individual i poruc.
Que se l'indona a ell, el poguer fer prevaldré llur personalitat, llurs drets d'obrer enfront
de la companyia.
Si això no el preocupa. Ell, no
s'organitzarà pas mai per una
idealitat de germanor, de reivindA:ació obrera. Ell es sindicà llavores i es sindicaria (?) ara fitant son esguard exclusivament
al materialisme i això encara
quant ja tothom dugués el carnet a la butxaca, car d'altra manera, podrien ésser mal mirata
de sus respectivos Jefes, i aquest
temor, més que altra cosa, ho
espaordeix tot.
I d'aquí vé que mentres el Sindicat té les portes obertes per
tothom ; mentre a dins homes abnegats, plens de bona fe i voluntat esperen endebades els germans que s'allunyen; mentre escriuen, criden i es desesperen,
les companyies guinyant l'ull
amb una sarcàstica rialleta, van
embutxacant-se l'exhaurit pagament de les ja famoses hores extraordinàries tot esguardant benèvolament el sindicat com una
arma inofensiva.
Bé ho saben prou les compacions els manca... quelcom, per a
exigir, per demanar tant sols. I
si algú s'atreveix a implorar humilment una gràcia insignificant,
un petit augment, una miserable
gratificació per Nadal... amb tota
gentilesa (?) se'ls treuen del davant, segurs de que aquells homes enlloc d'enutjar-se, seran els

parla ària de sons límpids i magnífics varen topar amb un alfabet d'aquests sense vocals. L'empraren desseguida afegint-hi les
vocals i ens legaren així llur parparla.
Amb l'invenció de l'escriptura, la tradició humana esdevé
més nodrida i més exacta. La tradició verbal que variava de segle
en segle es fixa. Els homes que
vivien separats per centenars de
quilòmetres varen poguer comunicar llur pensament. Un nomtìre
d'éssers humans cada vegada més
gran pogueren poar en un mateix fons de coneixements i ferse una mateixa idea del passat i
del futur. El pensament arribà
a ésser una ampla operació en la
que varen participar centenars
d'eaperits disemináis pel món i
a través dels segles.
"Durant centenars de generacions el món no Va treure tot el
partit de l'escriptura perquè no
s'havia acudit a ningú el reproduir amb l'impremta els exemplars primitius. L'única manera
de poguer llegir abans de laimpremta era copiar els originals,
el que feia que els llibres fossin

organitzadors de la corona que
"Los empleados de la Compañia
tal o cual" oferiran a "su Jefe,
Ingeniero o Director" el jorn
que la seva mort estengui el dol
més sentit per tota la xarxa.
Tail és el cas en la companyia
de M. S. A.—Xarxa Catalana—
en la mort esdevinguda fa poc,
de I' Enginyer Cap del Moviment (q. e. p. d.).
Aquest home de funesta recordança, segons asseguren tots els
empleats ; que sabé negar barroerament — entre altres coses —
I' augment d'un ral diari cada
cinc anys als mossos d'estació
els quals estan condemnats a
guanyar 6'4S tota la vida; el qui
considerava als empleats com a
éssers indignes d'adreçar-li la
paraula, en la seva mort se li
ofrenaren de l'estació de França, dues corones, una feta per
suscripció voluntària i altra per
la "Asociación Mutua Ferroviaria de Empleados de Plantilla,
etc., etc." que pobre com és per
ésser molta la càrrega que li reporta l'ajut »Is companys innombrables que per llurs enfermetats la companyia abandona i
que sense la més petita subvenció de la mateixa llurs associats
paguen cada dia quotes més crescudes, sabé generosament gastar-se 500 pessetes en la corona
i un cotxe per conduir la Junta
com a representació (?) de la
"Asociación Mutua Ferroviaria".
Aquesta és la psicologia dels
carrilaires. Aquesta és la vida
del carril.
JORRAI

caríssima i rars. Ademes la tendència a conservar en secret una
sèrie de coneixements per assegurar-se una ventatge sobre la
generalitat dels homes era molt
forta. De manera que quasi que
és dels nostres dies el que les
mases aprenen a llegir i que poden aprofitar-se dels tresors de
la cincia i del pensament, allotjats des de temps llunyans en els
llibres.
v
L'efecte de l'escriptura en la
consciència de la humanitat, s'assemblà al principi a un raget de
llum progectat en un rnón d'ignorància i d'oblit, com la claror
del sol quan penetra en una cambra fosca al moment en que totjust s'entreobre la porta. Poc a
poc el raig augmenta. Finalment
amb l'emprenta de l'impressor
les portes s'obren de bat a bat.
Brillen una infinitat de coneixements que havien estat primer el
privilegi d'una minoria. La llum
creix encara avui però ens arriba
a través un núvol de boires i
pols.
(Continuarà)
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Es clar, no soc un crític d'això j
que se'n diu teatre. Sembla que
aquest ofici deu precisament d'ésser bellament actuat per un autor
de teatre, per un home que fa
obres teatrals, que, com és natural, lloa allò que és propi del
seu temperament i blasma, acèrrim, el que li és contrari.
En nostra benaurada terra, però, tothom, serveix per a trentavuit mil coses diferents, per tal
que de lluny o de prop l'acostin
a la dèria habitual del que fa de
crític d'ofici, afició, conveniència o circumstàncies. Així, jo,
que rara volta sobre coses actuals de teatre escric, em permetré d'opinar sobre la darrera producció del fort i autèntic poeta
Josep Maria de Sagarra—a part.
"La follia del desig", és sense
gota de dubte l'obra més teatral
de Josep Maria de Sagarra. S'emporta el públic, arrocega, convenç. Nosaltres li estimem tot:
l'argument, el llenguatge, la faisó de portar el ritme de l'obra,
les imatges, que sigui en prosa
i el desenllaç. No hem d'explicar la intriga : tothom ho ha fet :
serà moltissima la gent que desfilarà per Romea i el Goya per
Gaudir aquesta producció amb la
que Josep Maria de Sagarra honora a la seva terra.
Amb "La follia del desig", Josep Maria de Sagarra, sembla
inaugurar la iseva segona època
com a dramaturg. El poeta i el
dramaturg comencen a equilibrar-se d'una manera escaeientíssima. El primer acte de "La follia del desig"—que és el millor
que ha escrit Josep Maria de Sagarra i, segurament el millor que
s'ha escrit en català de molts
anys ençà—promet, inicia, anuncia, garantitza el que serà nostre
gran poeta en la seva tercera
època ja esdevingut un home, un
autor absolutament universal.
Aquest primer acte el pot signar,
amb, orgull, el millor dels autors
de teatre d'avui.
Aquesta bella obra, "La follia
del desig", tindrà encara un altre mèrit: estimular els autors
catalans i, invitar-los, com hauria dit el gran Vives, a un certamen, o competència—que, en
fi de comptes, beneficiaria a l'escena catalana.
CRISTÒFOL DE DOMÈNEC

UttuÉlitolDlM tarira, 12,1."
BABCELOVA

En Modest Palahí
demés de cuiddr de la ve da i suscrip,
ció de JUSTICIA SOCIAL, admet sus
cripcions i anuncis a »Bella Terra»
«La Novel·la Estrangera», «Lluita»
«L'Esport Català», «La Terra>, «Acción
Cooperatala» i «Guia Calalana de Ferrocarrils».

Travesía del Carme, 8,1.
GIRONA

Treballador!
Sigues digne de la teva condició humanal
Com a home, t'bas de sentir
dotada 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 tens germans.

Notes marginals
La setmana passada sortí una
nota, en aquesta secció "Les lletres i les dèries", titulada "Articles inèdits" de A. Esclasans".
La dita nota aparegué en lloc
preferent per una equivocació.
Era una nota tramesa, suposem,
pel proPi senyor Esclasans' i en
les presses de la compaginació
fou intrida com a nota de redacció del p-riòdic, quan no era
més que un solt de propaganda.
— Creiem d'interès donar una
llista dels principals homes no
catalans que han escrit o escriuen en català. En el número passat, parlant que Àngel Samblan
es vol dedicar a la literatura catalana, esmentàrem com a via de
contrast els catalans que escriuen en castellà. Avui volem posar més en evidència aquest contrast amb la llista d'escriptors
nostrats. Veu's-la-ocí :

Carme Karr, neboda del gran
novel·lista francès Alphons Karr.
Aquesta senyora s'ha identificat
en absolut amb Catalunya, proci uïn t tota la seva obra en català
i considerant-se catalana. Obres:
Boives i Clixés, proses, i tres
obres teatrals.
A. Schneebeiger, l'escriptor i
gran catalanòfil francès, traductor a la seva llengua dels principals poetes i prosistes catalans.
Encara que pocs, té alguns articles en català.
Adolfe Falgairolla, novel·lista
i crític francès, traductor a la
seva llengua de diverses novelles catalanes. Es assidu col·laborador de revistes catalanes.
Pierre Rattmeyer, dibuixant
francès. Ha traduït al català algunes obres teatrals franceses i
angleses.
George Dwelshaunen, psicòleg
belga. Havia estat director del
Laboratori de Psicologia Experimental a l'antiga Universitat
Industrial de Barcelona — coin
tohom recorda—i en fou expulsat per l'actual Diputació. Té diversos articles catalans ; és col·laborador de "La Publicitat".
jR. /. Slaby, home de lletres
txeco-slovac. Té traduïdes al
català obres txeques, russes, sueques i polaques; és autor també
d'algun article català.
Francesc Treaserre, poeta provençal. Ha escrit algun article
i ha pronunciat algun discurs en
català.
Monsenyor Juli Carsalade,
prelat gascó. Entusiasta catalanòfil, autor de diversos articles
i parlaments catalans.
A. M arco f, home de lletres rus.
Té traduccions catalanes d'obres
russes, en col·laboració amb Ventura Gassol, LI. Bertran i Pijoan
i Joan Gols.
Diego Ruiz, l'eminent psiquiatra i filòsof espanyol, nascut a
Andalusia, que tant apassionà.
S'assimilà completament a l'esperit de Catalunya i produí les
seves obres en espanyol, italià i
català.
•Marcelino Menéndez Pelayo,
el gran filòleg, crític i literat,
honra de les lletres espanyoles.
Havia pronunciat en català un
discurs presidencial dels Jocs
Florals de Barcelona.
Eduardo Marquina, el notable
dramaturg i poeta espanyol. Tota la seva primera producció és
en català.
.Rafael Marquina, publicista i
traductor espanyol i català.
Roman de Saav«tfra, poeta espanyol. Té inèdita una obra teatral catalana.
Màrius Aguilar, l'excel·lent i
alat publicista, al qual podem
considerar, així com a Carme
Karr, català. Al costat dels seus
articles en castellà, té articles
ben notables en català.
Maria Luz Morales, poetessa i
publicista espanyola, que té també articles i cançons catalans.
Àngel Samblancat, ja esmentat.
Adolfo FargnoJi, escultor italià, que es considera del tot català. A més a més de posar els títols catalans a les seves obres,
té publicat algun petit escrit.
Dr. Everart Vogel, professor
alemany. Es autor d'un diccionari alemany-català i català-alemany i té alguns escrits i discursos catalans.
H. Fastenrttth, literat alemany.

(p
El llibre que tothom esperava:

traductor & la seva llengua de
les principals obres catalanes i
autor de diversos estudis sobre
literatura catalana. Es el creador del Premi Fastenrath als
Jocs Florals de Barcelona. Ha
escrit diversos articles en català.
Tadeu Peiper, publicista Polac. Ha col·laborat assíduament
a "La Publicitat".
Alfons Nadal, publicista, contista i novel·lista espanyol. Ha
Una enquesta periodística
publicat en col·lecció "La NovelPER
la d'ara" les dues novel·letes catalanes "La penedida" i "Josep
JOSEP PLA
II rei".
/. Londong-Davies, poeta an:EDICIONS DIANA:
glès i ex-candidat laborista.
3 PESSETES
PETRITXOL, 5 -- BARCELONA
Langdon-Davies havia residit a
Ripoll i es convertí eu un entusiasta de les nostres coses ; segurament ben aviat tornarà a venir
a viure a Catalunya. Durant la
seva estada a Ripoll pronuncià,
a diverses poblacions, algunes
conferències en català ; i en tornar a Anglaterra col·laborà a "La
Publicitat".
P. V., ¿ píes.; F. D., 2; F. A. B., 1;
Alfredo Giannini, literat italià, R. S. V., 7'30.
traductor a la seva llengua de diSETMANARI SOCIALISTA
Total, t2'50 ptes.
verses obres catalanes. Té arti2.a época
cles en català.
CIÈNCIES - LITERATURA - ARTS
Creiem que la Ílista és incompleta. Si no fos així, procuraríem completar-la en números
pròxims.

RÚSSIA

Per a ajudar a
"Justícia Social"

(furtícia
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LLEGIU

RED-JCCIÓ Í ADMINISTRACIÓ:

—Ha sortit ja el llibre d'En
N. M.' Rubió i Tuduri "Caceres
a l'Africa tropical", del qual parlàrem fa un parell de setmanes.
Es un llibre groixut, magníficament ben presentat, del més ben
presentat que hem vist a Catalunya, i ple de fotografies.

JOAN SANTAMARÍA

MA V I D A
EN DOINA
(Memories del Doctor Verdú)

—"Biblioteca Nova"'ha publicat l'obra en un acte d'Alfons
Roure "La ciutadel·le".
—Marçal Trilla i Rostoll prepara una versió catalana d'alguns
contes de "Les mil i una nits".
El primer volum sortirà d'aquí
a poc i se'n dirà "La llàntia maravellosa d'Aladí"; n'és editor
la casa H. Abadai de Mataró. Aquest volum constarà d'unes vuitanta pàgines i estarà il·lustrat
per la Lola Anglada.
—Diuen que aviat apareixerà
una altra obra pòstuma del nostre Salvat-Papasseit. Es un llibre de proses pels infants que,
se'n diu "Els nens • de la meva
escala". Facilitat per la seva vídua, l'imprimeix l'Horta i durà
dibuixos en colors d'Emili Ferrer.
—Ha surtit una nova biblioteca, "El ram dolivera". Publica
el recuq d'assaigs i crítiques de
En Josep Maria Capdevila "Poetes i crítics".
—L'editorial Poliglota publicarà el segon volum d'escrits espanyols d'Artur Masriera "Los
buenos barceloneses"; serà dedicat a tipus i anècdotes de marina.

EDICIONS DIANA
Petritxol, 5
BARCELONA

Pti olita In Inni Id mm
Dels companys de Sitges hem re
but 70 pessetes gaina llista de do
nattts comencem a inserir.
J. S., 2 ptes.; S. P., 2; P. C. 2; J. C ., l'
B. C., 1; S. C, O'SOj S. U.. 2; S. U. (fill),
2; J. F., 2; S. R., 1; T. R., 1; I. R , 1; P. A.
A. LI., 0'50; X. X., 1; X. X., 1; J. G.,0'50
G. C, 1; M. F., 1; F. A, 1; I. C, 0'50; J
T., 2; P. F. 1; J. M., 1 J. C. (fill), 2¡ R. M.
1;M P., t.; M. V. I; S. û., 1.
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—En els seus dos darrers números "La Escena Catalana" publica, respectivament, les obres
"Déu hi fa més que nosaltres"
de Carles Soldevila, i "La follia
del desig" de Josep Maria de
Sagarra.

JUSTICIA SOCIAL és
l'únic periòdic sòcia'
lista que es publica
a Catalunya, Teniu el
deure d'ajudar-lo.

suscmviu-vos-Hi
personalment a la redacció, o bé trametent
Timport de l'abonament a T administrador, amb segells de
correu, gir postal, etc.
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L'obrer que no
treballa per la seva emancipació
a j u d a a fer esclaus als seus propis fills.

la l)a sortit

—En el número passat dèiem
que parlaríem de l'obra de 1AveEl Quadern de «Shum»
lí Artís estrenada al Teatre Victòria. Ho diguérem sense conèi- DIBUIXOS I CARICA ÌURES
xer l'obra. Avui, que l'hem vista,
1.925
ens penedim d' haver-ho dit.
De venda a la Llibrerí Italia"Les pobres dones" és de lo pitjor que coneixem. Preferim ca- na, Petritxol, 5, Barcelona.
llar a fer una gran i justa reventada.
—Al Teatre Romea s'ha estrenat el drama en dos actes, en
prosa, de Josep Maria de Sagarra "La follia del desig". Gosem
dir que és la seva millor obra de
teatre. Degut a això, un nostre
company en parlarà amb la detenció que es mereix.
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