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Quan serà comprès que el patriotisme consisteix, sobre tot,
a fer la pàtria digna?
GABRIEL ALOMAR

Mm i UnlDblradí: Vila«, 1D8 (impremía)
Apartat de Correus, 757 • BARCELONA

£1 Problema de l'organització obrera
a Catalunya
Socialisme
i catolicisme
Per a "La Publicitar'
Una de les característiques del liberalisme històric—d'allò
que nosaltres entenem per liberalisme—fou la tolerància a
tota creença ciutadana. Quan l'Inquisició perseguia als no
catòlics pel sol fet de no ésser catòlics i els cremava a centenars en públics autes de fé, sorgiren els lliure-pensadors que
proclamaren el dret de tot home a pensar i opinar.
El Socialisme recull aquesta herència del respecte sagrat
a tota consciència humana. Per ésser socialista n'hi ha prou
amb que es posi l'interès públic o social per damunt de
l'egoisme individual, que es combati el capitalisme particular en quant és instrument d'explotació de les classes treballadores, es desenvolupi la col·laboració entre els obrers amb
el cooperativisme de producció i de consum, la sindicació
de tots els treballadors manuals i intel·lectuals per reivindicació de llurs drets i es vagin incorporant als municipis, organismes regionals i a l'Estat tots els monopolis econòmics
que avui estan en mans d'empreses particulars. Per a tot
això cal capacitar l'obrer, cal fer-li assequible tots els graus
d'ensenyament, cal que s'entreni en totes les activitats socials. I és necessari una alta dosi de moral en els individus
que dirigeixen les corporacions.
Tots els obrers del socialisme català han d'ésser homes
lliures civilment, plens de dignitat, és a dir, no han d'ésser
juguet de cap cacic ni de cap patronal soi-disant protectora.
Però niai hem demanat als nostres companys llur credo
religiós prèviament per figurar entre nosaltres.
Si algun company s'ha esbravat contra el cristianisme en
el nostre setmanari, un altre pot fer l'apologia del mateix.
No hem combatut al catolicisme com a manera de pensar ni com a ètica conductora.
Tenim amistats entre catòlics honrats de la mateixa manera que entre homes que verifiquen tots els actes socials de
llur vida civilment.
La nostra tolerància pels catòlics es doncs total. I la nostra sociabilitat no fóra, arribat el dia, inferior a la dels socialistes belgues, si els catòlics que dirigeixen la política dels
sectors catalans fossin capaços de defensar les reformes socials més indispensables i tinguessin la mateixa tolerància
envers els heterodoxes.
"L'esperit de convivència ciutadana i nacional" que demana amb molt bon criteri "La Publicitat" del dia 9, existeix
doncs en nosaltres. Estem persuadits del gran bé que pot reportar a la civilització. I àdhuc creiem que és beneficiós per
a la causa que el partit defensa, perquè serà escoltada i estudiada millor pels adversaris i els que la creguin justa s'hi
sumaran.
No pensem que es puguin convèncer els homes que no
figuren al costat nostre amb violències i improperis, ans es
crea en ells amb la disputa un estat d'esperit irat que els
privaria de reflexionar clarament. El diàleg serè ha de substituir doncs a les polèmiques i lluites apassionades si volem
que les nostres idees s'escampin, si volem, acostar-nos a una
era de pau i llibertats civils.
Aquesta tàctica, amics treballadors, no es cap claudicació si hom serva tota l'energia i no renega de cap principi.
Aquesta tàctica no és contrària a la tàctica revolucionaria.
Aquesta tàctica de predicado serena i conversa persuasiva
és la tàctica que ha d'enfortir-nos, que ha de crear nuclis
cada dia més poderosos de l'obrerisme. Aquesta manera de

tractar-nos farà possible l'intel·ligència entre els obrers i la
formació d'un front únic, impossibilitat fins ara, per les
campanyes divorciants injustificades i per recels no motivats.
A Catalunya hi ha algun catòlic i algun sacerdot que sent
i voldria totes les reivindicacions obreres. Però llur veu, encara que potent i catalana, no es la del catolicisme oficial.
La paraula del catolicisme oficial a la nostra terra es la continguda en el manifest que signaren els prelats de Catalunya no fa gaire.
Ja pot compendre "La Publi"; que políticament i socialment hi ha doncs a la nostra terra diferents catolicismes. De
possible intel·ligència amb els uns i d'un refrectarisine i incomprensió amb els altres.
Cal despertar a tots els homes de la terra, cal predicar
més.
Ja ho aneu fent confrare i seguiu endavant.

L'obrer català
i el Socialisme
T
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En Gabriel Alomar encarrega a la "Unió Socialista de Catalunya" la tasca de rectificar l'actuació del nostre obrerisme.
Fa molt 'de temps que volia jo plantejar aquesta pregunta : Perquè l'obrer català no ha estat mai socialista? De la contestació noble i sincera depèn la nostra eficàcia.
La massa obrera catalana sempre ha sentit una repulsió, aquesta
és la paraula, vers el socialisme. Els apòstols del socialisme a
Catalunya no han estat pitjors que en altres terres peninsulars;
per què mai han pogut tenir prou adeptes per a pesar en la
direcció de l'obrerisme català? Això és el què cal esbrinar i cal que
tots els nostres homes contestin, posant-se la mà al cor, amb tota
llealtat i concretament, deixant-se de fulleraques retòriques.
La contesta primera serà atribuir-ho tot a l'influència àcrata;
ella ha dictat l'apoliticisme, ella ha dictat l'estat de perpètua agitació, morbosa moltes vegades, una vertadera espasmofilia, que ha
íet que de l'obrerisme català, d'una gran capacitat, amb homes austers i de mentalitat superior, en resultés una obra eixorca i un desgabell d'organització, d'orientació i de consciència a darrera hora.
Però l'influència anarquista no era la causa, era l'efecte. Els anarquistes manaven, no perquè els creessin, sinó perquè els mateixos
sindicats els creaven.
Els anarquistes d'aquí, tot i tindré homes de gran vàlua, mai un
geni s'ha imposat per les seves dots extraordinàries; a més a més,
els sindicats han renovat els homes contínuament, per la vida convulsiva que han portat sempre, per l'absència en el govern d'una
tolerància liberal constant, les associacions obreres han viscut en
la clandestinitat moltíssimes vegades i a llurs directors la presó o
la emigració els ha eliminat sovint. Per què, doncs, aquesta continuada influència dels àcrates? Serà degut a una idiosincràcia del
obrer català? Si és així, com creiem, cal estudiar aquest tarannà i
el nostre socialisme, per a fer-lo una cosa viva, posar-lo a l'abast
de llur mentalitat; el socialisme és prou noble, prou liberal i prou
apte, per a dintre llur doctrina arredosar-si un poble que té una
originalitat i una iniciativa futurista.
Quan la ruptura de la primera Internacional els obrers catalans
van decantar-se cap a la interpretació bakunista de la lluita obrera.
Des de llavors, els sindicats o han estat francament anarquistes,
com darrerament, o s'han mogut dintre un societarisme apolític
reclosos a la solució dels plets econòmics obrers, repudiant, inclus, tota eficàcia idealista obrera, igual que un tradesunionisme
de fa trenta anys. Tan els uns com els altres coincidien en una

conclusió evident, bandejar dintre dels sindicats tota intervenció
en el govern de la col·lectivitat; els uns ho defensaven en raons filosòfiques més menys complicades i clares i els altres en raons de
tàctica.
Això ha fet aparèixer al nostre obrer com enemic de la política,
i la realitat no ha estat pas aquesta. Nostre obrer com a ciutadà ha
intervingut en les lluites polítiques tantes vegades com se li ha
cridat l'atenció, i així el vell republicanisme molts cops el disciplinà i així el lerrouxisme li donà durant molt temps una idealitat
democràtica aprofitada i escarnida pels capitosts.
Fixem-nos-hi bé en el fet del lerrouxisme i com cas històric
estudiem-lo i eduquem-s'hi. Quan ell vingué, tota la massa obrera
organitzada de la nostra terra era francament llibertària, quan
menys apolítica, més encara, antipolítica. En Lerroux amb el seu
republicanisme anarquitzant, als primers temps, sapigué emnienarla a un activisme governamental. Bona part dels anarquistes més
exaltats abandonaren llurs idees i feren eleccions i fundaren cassinets de barriada on predicaven a tot hora la bona nova del "pavo
republicano". Quedaven, està clar, uns quants purs, que com a vestals cuidaven que el foc sagrat de l'Acràcia no refredés les seves
cendres.
Tot el poble obrer seguí al líder del radicalisme, tot aquell poble que feia poc temps es desentenia de tota intervenció política
i la més pura concepció de la democràcia era escarnida i entesa
com una forma més o u&r.ys subtil dVsclavitud. En Lerroux i els
seus corifeus havien vençut en tota la línia. Predicada la més tèrbola concepció de República i de Democràcia en formes violentes,
amb una lírica pavoxística, emprant a cada moment les terminologies de "El Progreso" de Madrid, periòdic republicà, escrit per
anarquistes, i parlant en anarquista, els nostres obrers escoltaven
llurs prèdiques com una actuació antiburgesa. Però en ple èxit el
lerrouxisme, tenint darrera a la multitud proletària de Catalunya,
lligats amb ell part de les directives dels sindicats, mai aquest obrer
que votava, que cotitzava a la Fraternitat o a la Casa del Poble de
barriades, que combatia a trets pels carrers amb solidaris o requêtes, permeté que llur sindicat d'ofici ajuntés, ni de prop de lluny,
le seva actuació a l'actuació del partit que li tenia el cor robat. Ostensiblement, ni de sota mà, recordem cap associació de resistència que prengués acords favorables al lerrouxisme i llurs; homes.
L'obrer, el més lerrouxista, com a obrer proclamà sempre la independència de la seva associació.
I és què l'obrer de Catalunya ha encarregat al sindicat una missió econòmica pura i no ha volgut que la política s'hi barregés de
cap de les maneres. Ell podia lluitar per a una democràcia cridanera que era, no una col·laboració de classes, sinó una desconeixença, una ocultació de l'existència de classes, però el sindicat el volia exclusiu per a la lluita de classes, amb tota la seva puresa, sense
barrejar-se ni poc ni molt amb llurs enemics, sense acceptar-ne ni
el més petit pensament ni la més petita tàctica.
Ha fet del sindicat, el nostre obrer, un arma pura de guerra,
d'una guerra aferrissada, constant, paroxística.—Aquest paroxisme
ha donat pes resultat que no hagi pogut crear un exèrcit regular,
eficaç per a la victòria, sinó un sistema :de guerrilles que es formen
i es disolen amb gran facilitat però d'obra purament negativa.—
Ha repudiat sempre tota iniciativa que pogués distreure el sindicat d'aquesta tàctica bélica. Ni mutualitats, ni cooperatives han
estat empreses seriament pels nostres sindicats. Ell es mutualitzava per un altre cantó, ell fundava la seva cooperativa, però fora del
sindicat, lluny del sindicat, no volia res que enterbolís la seva labor
immediata de guerra a ultrança a la burgesia.
Actuar en el nostre món obrer desconeixent la seva psicologia
particular, el seu tarannà, serà assegurar-se un fracàs cert, una eixorquia en l'obra; al capdevall de moltes jornades ens trobarem
segurament els mateixos homes, més envellits, decepcionais, renegant per la desfeta, havent malhaurat un esforç gros. Cal acceptar
el nostre obrer tal com és ara, potser amb el temps mudarà, i no
distreure la nostra acció en empreses de fallida segura. Després de
tot no sabem encara si és ell el que té raó.
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sempre seria més net i més moral organitzar un sindicat Velles estampes
purament anarquista com proposen els redactors de "El
Productor", que no pas crear un sindicat anarquista disfressant-lo de sindicat independent. La C. N. del T. era un sindicat disfressat amb una disfressa transparent.
La millor cosa però, i la més clara és un sindicat independent en essència i en aparença i amb una finalitat puII
rament econòmica. Fora del Sindicat—com que el sindicat
no ho es pas tot—cada treballador podrà seguir el camí que
LA NEUTRALITAT DEL SINDICAT I DE LA
millor li sembli per influir en la vida social. Es el cas de les
SEVA PREMSA
j
"Trade Unions" angleses i el de la Confederació General
El capdill há tornat a CàtalurDurant aquella enquesta a favor del "Front Únic Obrer", del Treball a França. Es l'exemple del proletariat de pobles nya.
flue JUSTÍCIA SOCIAL va obrir a les seves pàgines, vaig més cultes i capacitats que ei nostre.
Des de le» clàssiques columtenir ocasió de pendre la paraula per parlar del caràcter
Màrius VIDAL
nes de "EÍ Progresó" diferents
neutre de la "Confederació Nacional del Treball" respecte
profetes del partit havien anunciat la bona nova.
les idees polítiques i religioses dels seus associats. El fullet
Aquesta, finalment, ha resulde J. Peiró torna a fer d'actualitat aquest tema, al qual, per
tat certa.
altra part, ja em vaig referir la setmana passada.
A la vella llar del radicalisme,
Sostenia jo en aquella ocasió que el principi, refrendat
a la "Casa del Pueblo", avui
per diferents congressos, segons el qual la "Confederació j
transformada en casinet de barriada per a jugar-hi al domino i
era un organisme purament econòmic i es desentenia de
ballar-hi fox-trots, vegérem arqualsevol tendència política o religiosa", no era res més que
ribar a l'ex-emperador.
un formulisme que ningú respectava; un formulisme saboEl famós revolucionari no vfctejat pels mateixos que el proclamaven; talment com si es
rai ple <f esbarzers i de males ma ni de la presó ni de l'exili.
tractés de l'entrellat legalista de qualsevol estat burgès. Els
herbes i deixàvem abandonats
Baixà d'una 'superba limousiels
caminals
esplendorosos,
mine
digna d'un senador vitalici,
anarquistes, contrariant l'esperit de las seves pròpies docrífics
i
solitaris
del
nostre
parad'un
escanya pobres o d'un ofetrines, no han jugat mai net en aquest punt. S'han passat de
dís espiritual, del nostre Jafdí ga-llogaters.
vius i de maquiavèlics i han fet un rrçal seivei a la causa
No el voltaven els miserables
interior.
pi,,
^^
obrera.
La 6 de la humanitat no és assedegats de justícia, hi els faEl joc era aquest. Amb una mà aixecaven la bandera de
el repòs, sinó el perfecciona- mèlics, ni els perseguits i exla neutralitat ideològica de la Confederació, i amb l'altra El camí de ¡a felicita! ment. Per a acostar-nos a /a con- plotats sinó potentats grassos i
questa del tresor somniat hi han grossos qoé baixaven també de
inutilitzaven tota mena d'esforç, tota mena d'influència que
S'ha dit que el progrés humà molts camins al davant nostre.
luxosos autos o d'elegantissima
no portés l'adjectiu anarquista, per generós, per ben inten- és la resultant de la lluita de
Els uns emprenen el de la cotxes hipomòbils.
cionat, per intel·ligent que fos. En canvi en nom de l'anarquia l'home per ¡a felicitat. Accep- possessió.
Era Lerroux? Era ben bé el
s'admetia tot, es tolerava tot, s'aguantava tot. I diré enca- tent-ho.
Els de 1' abnegació emprenen Lerroux que arbola un jorn la
Però la felicitat, com tot allò els altres.
bandera de les reivindicacions
ra, es sacrificava tot.
que és absolut, es troba fora de
proletàries a Catalunya? Sí; ho
Aquests
són
els
qui
més
poLa "Solidaridad Obrera" de Barcelona tenia un subtítol l'abast de la mà dels homes. Un
era. Però es trobava a 1' altre
den acostar-s'hi!
que deia: "Órgano de la Confederación Nacional del Traba- geni esquerp la serva gelosament
costat de la barricada.
fichte
una
de
les
més
nobles
>
jo". O sigui, que la "Soli" era el portaveu d'un organisme estotjada dins una caixa de dia- ànimes! del segle XIXè., conia, Som massa joves per a conèisense tendència política ni religosa de cap mena. Doncs bé, mant i en un palau misteriós. en el seu "Mètode per a arribar xer tot aquest estat major aburla "Soli" va viure sempre en una situació espiritualment En un palatí de faula, que, per a la vida benaurada", que havia gesat que volta al ex-capdill de
més que caminen i caminen, semequívoca, perquè la "Soli" va ésser sempre un periòdic anar- pre dreça incerta en la boira la arribat a creure's completament l'obrerisme barceloní; som mas^
sa vells per a ignorar tota l'hisquista; tancadament anarquista, sense ni una porta ni una seva cobejada silueta, en aques- feliç i que a voltes gaudia de tòria, i les històries, d' aquests
tal joia "que gairebé sentia com
escletxa obertes a la polèmica. Aquesta posició pels anar- íta inaccessible ratlla de Fhorìt- una mena d'esglai", I penseu ventres daurats i innats a l'omquistes resultava comodissima, perquè així aconseguien que z6 on s'ajunten el cel i la terra, que en aquells mateixos dies gai- bra del famós pavo republicano.
Ell és Lerroux, l'autèntic. Ells
la seva millor propaganda fos subvencionada i sostinguda la realitat i el somni. No hi arri- L rebé es moria de mis\èria!
barem mai, però hem de camina f [ "Quantes voltes — diu Retain són els nous rics de la política
pels seus mateixos adversaris polítics, contra els quals ana- sempre!
j —en la meva pobra cambra, en demagògicat els ex-jóvenes bárva dirigida. Un treballador comunista, socialista o catòlic,
Gairebé tots cerquen íes joies mig dels meus llibres, he gaudit baros, especuladors de la guerra
en tant que s'havia sindicat, cotitzava per la "Soli", de la de la vida només en la possessió la plenitud de la benaurança i social, avui vells, propietaris i
qual, en absurda compensació, en rebia tots els atacs contra difícil i precària de les riqueses he desafiat el món sencer de pro- somatenistes.
El vehicle de la burgesia seles seveá pròpies idees comunistes, socialistes o catòliques. materials, i ens envilim i ens de- j curar, a qui sigui, joies més pugradem—ens fem malbé el cos \ res que les que jo trobava en gueix essent el vehicle de la
Eticamenti això era una cosa paradoxal. Només podria comi f ànima— en una lluita inhualmenys en el nostre
parar-se amb aquells polítics burgesos que quan son al poder mana i ferotge. Els arbres que - l'exercici serè i desinteressat burgesia,
país. Avui però la burgesia és
del
meu
Pensament-!"
defensen el partit des de la Gaceta o Diari Oficial.
vorejaven el camí, ens oferien
L'home, com la planta, és sal- Lerroux. Lerroux i els que el
Aquesta posició tan còmoda i tan fàcil els anarquistes no pròdigament i generosa les més vatge de mena: no s'és pas ho- volten.
En aquests temps d'antidemol'han pogut defensar mai noblement. La primera vegada que • saboroses fruites de f esperit i me pel fet de tenir figura humaï
nosaltres,
encegats
per
furc
de
cràcia,
d'antillibertat i d'antina o per raonar com fan els aljo la vaig voler discutir, l'editorialista de la "Soli" em va
i /' egoisme, miràvem solament tres sobre temes grollers. Només constitució si Lerroux fos el
tapar amb un munt de variades escombraries. Llavors vaig , vers la remota llunyania engaque deia ésser, estaria en el fons
compendre que aquest punt era massa clar per tothom per | nyadora i no ens havíem adonat. s'és home que a coadició d'e la del més segur presidi de l'Estat
cultura intel·lectual i moral!"
poder-lo discutir.
Les Escoles, les Biblioteques,
L'Oriani ha dit després Uns o, amb el puny clos, i no des
Segons Pestaña, a Barcelona gairebé tots els obrers són < els Museus, tenien les portes o- mots semblants: "L'home, sense d'un escenari sinó des del cim
anarquistes. A mi em sembla i em sap greu, que la majoria '• bertes... A l'una banda deixàvem un espasme infinit en el cor i la d'una barricada, llençaria a l'esdels nostres obrers no tenen idees concretes. De totes ma- • l'horta exuberant de la saviesa, llum divina en el pensamentt re- pai algunes d' aquelles frases
memorable« que semblaven ala l'altra, els jardins exquisits de davalla a l'animalitat.'
neres, cal convenir, que si fos veritat que la majoria dels i l'art...
tres tantes canonades contra els
obrers de Barcelona i, en general, els que a Barcelona i a
Dr. SALVIATI
I enduts per la nostra fal·lera
adversaris de la llibertat i els
enemics del poble, o, callaria.
fora pertanyen a la C. N. del T. tenen idees anarquistes, corríem adelerats per un, roque-

marge d'un
fullet

LERROUX

Obrers: Organitzeu-vos
i sereu beitförfs.
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Ideari

ANY NOU
Amb un cert aire fadigat acabem d'entrar a l'any 1926.
Serà millor que el passat?
Ja ho veurem. Reconeixem,
però, que de moment, els ciutadans de les comarques de Normandia, Holanda i Bèlgica que
han hagut d'abandonar les seves
cases inundades per les riuades,
nues riuades terribles, han començat l'any d'una manera massa aigualida i freda. Ja els costarà d' entusiasmar-se amb el
canvi.
A Barcelona d'aiguats no n'hi
han hagut per ara, però qualsevol turista que visités la ciutat
per primera vegada podria preguntar si hem tingut algun terratrèmol. No més cal passar per
les places d'Urquinaona, Catalunya, Universitat, pel carrer de
València i el passeig de Gràcia

i la Reforma: tot està aixecat i
remogut i trasbalsat. La ciutat
ha entrat a l'any nou amb els
seus carrers rebentats. I no precisament de tant riure.
Nosaltres voldríem que l'any
1926 fos l'any de tapar els carrers i de deixar-los perquè prestin la seva utilitat natural, que
d.eu ésser la de poder-hi passar
a peu i 'sense perill. L'any 1926
hauria de servir per acabar amb
aquestes vergonyes i moltes d'altres.
El món està mal montât. Sembla fet d'un aprenent. Cal, però,
que fem el què puguem per anar
millor.
En I' horitzó peninsular ha
sortit una estrella; l'estrella de
l'esperança; el comte de Romanones. Direu: és una estrella
poc gentil. No obstant, vol fer
creure als badocs que els portarà a bon camí. Hi ha molta gent
que només creu en la seva estrella. Hi ha gent que té la mania
d'estrellar-se.
Any nou, vida nova. Una fra-

se més per passar l'estona. Mirant la figura del Comte, amb
la seva mirada de gat, el seu nas
de tomàtec picat i la seva pota
gerolífica, ja em direu si no us
vénen ganes de dir: anys nou
vida vella.
DON ALEJANDRO...
Temps enrera, que sembla
molt llunyà, Don Alejandro Lerroux y García us sonava com
el nom d'un protagonista de sarsuela. Una sarsuela d' aquelles
que són una barreja de sainet i
melodrama, tot musicat amb una
gran propaganda de metall estrident. Molt soroll i tot plegat
res de profit.
El senyor Lerroux no ha estat
res més que una broma pesada í
de mal gust jugada per un bon
actor.
Hi ha algun beneit que parla
d'En Lerroux, atribuint-li certes condicions d'estadista, de sociòleg o de polític. Hi ha encara
certa gent que es dóna importància dient, com ;si digués un

secret, que Lerroux és l'home
UNA INTERVIU
de demà, perquè té una pila de
COMENTADA
virtuts que el poble desconeix i
que el deixaran parat quan les
L' Ángel Pestaña després de
reveli.
T
aparició del seu darrer llibre
Fa riure. Pels que saben qui"Lo
que yo pienso" sobre la sina cosa són les comèdies, el cas
tuació
de Rússia, ha estat tema
Lerroux no té secrets. El sed'alguns
comentaris de premsà.
nyor Lerroux no vol ésser un
El
senyor
Marsillach l'ha arripolític de segona ni un sociòleg
bat
a
interviuar
; i això ha motide tercera ni un estadista de
vat
un
cert
escàndol.
Alguns
quarta. El senyor Lerroux vol
anarquistes
han
protestat
i els
ésser, és i serà un comediant de
comunistes
s'ho
han
pres
com
primera.
una
claudicació.
No val pas la pena de discuTot plegat per una interviu.
tir-ho. Tots els diaris han anunNo
val la pena de fer tant de
ciat una seva "tourné" per tot
soroll.
Catalunya. Aneu-lo a sentir si
Deixar-se interviuar no signivoleu divertir-vos.
fica cap transgressió de l'ètica
L'OBRER I L'ANARQUISME anarquista.
La transgressió, en tot cas, seAquests que ara propaguen la rà en el què es digui o es deixi
idea del sindicat específicament de dir en l'interviu.
anarquista ens fa 1' efecte que
Certs anarquistes principalcerquen més la sotsmissió de ment no toleren que cap home,
l'obrer a un anarquisme indefi- encara que sigui en nom de la
nit que no pas l'aplicació de les intel·ligència, aixequi el cap més
teories anarquistes com a mitjà alt que els altres. Tot ho prenen
de millorament de l'obrer.
per vanitat. A cada moment te-

*• Lerfoux ni està pre», m-«ì$>
liât, ni calla.
Parla poc però parlà clar.
Elf més entusiastes «áÉttradors del l'ex-radical, aquells
pocs però sincers qu« anaren a
la "Casa del Pueblo" a peu i que
en veure'l l'aclamaren donant
crits de "Viva España Republicana" i de "Viva el futuro presidente..." etc., etc., veieren
prompte frenat llur entusiasme
per l'admirable i serena sensatesa del capdill.
De República, eh digué, ni c*l
parlar-ne. Espanya té altres problemes i més important« per a
resoldre.
Ens preguntàrem quins podien ésser.
Els temps de la calç i del ciment són molt lluny. L'època de
les aigües també. Són coses que
potser no tornaran.
En quins problemes deu pensar Lerroux?
En eleccions?
Voldria per atzar Lerroux
presentar-se com un home nou
enfront dels vells polítics? Voldria, T home del mocador vermell, posar-se una camisa negra?
Crec que malgrat el canvi hom
el coneixeria.
"La Correspondència Militar"
diu que Lerroux treballa per la
Unió Patriòtica.
En els actuals moments, quan
tants d' obrers dormen per les
presons, quan tota la vida societaria està paralitzada, quan els
queviures pugen i la pesseta
baixa, quan la premsa tota viu
encadenada i tots tenim la boca
tapada, el capdill del republicanisme no trobaria res de millor
per a fer?
Què ha fet, doncs, d'aquella
antorxa amb la qual anys enrera
havia d'incendiar els registres
de la propietat i els convents de
frares.
MARC PARELL
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Ni lamentant ni iettt públics
els mals tractes,que els pf trons
infíingeixen als treballadors es
Sols donarà aquest resultat una
fortíssima organització de resistència.
• ••••••••'••••••«•••I

nen por que s'erigeixi algun
ídol.
Tot alxo és extraordinàriament infantil. Que els faci itetic l'home vanidós és molt natural, però que se'ls faci insoportable un home sobressortint de
la talla mitjana, pel seu talent i
les seves qualitats; que no reclamin l'autoritat moral d' aquest
home per l'orientació de tot», «s
una niciesa estúpida, de conseqüències molt poc nobles.
Hi lian homes que es daleixen
per viure perduts enfre uà *emat diapers i sense pastor.
HISTÒRIC
A la "Casa del Pueblo":
Lerroux passa entre el« grups
de correligionaris i de curioso«
repartint frase« i estrenyent
mans.
Un jove obrer tenta otodr-«te
pa« per acostar-se al capdill. —Tu també voto estr«nyer-li
la mà?—«U diu un company.
—Sí ; però ér sol» per saber *i
hi té durícies.

J U S T I C I A SOCIAL
LLETRES AL DIRECTOR

UOMENñTGES
Si alienes causes no ho haguesin, impedit, hauria estat per a
mi un dels motius de més pura
catalana joia, ésser diumenge a
Sitges. Conec l'obra de Rossinyol des de la primeria: he estat sempre un admirador de la
gràcil frescor del seu ingeni;
crec que ha creat dues coses definitives: "El Senyor Esteve"—
personatge— i aquella "Alegria
que passa" — obra simplement,
genuïnament endevinada.
De totes les coses dites en
l'homenatge a Russinyol, penso,
que les més encertades són les
bones, lleials i reposades paraules del gran Pompeu Fabra — i
escric gran, sense ni ombra d'afalac. Pompeu Fabra és quelcom
d'admirable.—Més tard, els catalans sentiran l'importància i
trascendencia de la seva obra.
L'homenatge a Russinyol era
una cosa que calia. Russinyol
simbolitza el veritable tomb de
Catalunya vers la civilització.
Amb ell i el desorientador Pompeu Gener, els catalans trenquen aquella cantonada de trist
carrer de cultura de província
espanyola, per a caminar per la
gran-via d'Europa. Russinyol,
acaba per familiaritzar els catalans, amb totes les grans coses
de la cultura o, per a dir-ho amb
una frase ja feta, amb les grans
coses de l'Esperit.
Russinyol instaura a Catalunya—el país més sòrdit i magrement assenyat del món—el culte
a la Bellesa, a la Poesia i a tot
allò que no dóna diners, però
acorda estètic goig. Russinyol,
encara té un altre títol de veritable glòria: divinitza el riure,
paganitza la vida, exalça la bonesa de l'humor. I això, en aquella Catalunya d'abans, — és com
la més heroica de les empreses.
—En la d'avui, però,—no us feu
il·lusions catalans noucentistes
i, com certs duros, amb la cultura d'una delatora fulla només—
és encara un propòsit prou temerari. Hi ha una quantitat de
extraviament cultural i patriòtic, que espaordeix al més brau,
que fa recular, a estones, al més
optimista.
Nosaltres li hauríem adreçat
el nostre petit discurs també.
Hauria desentonat. Russinyol,
per a nosaltres representa la jo-

ventut-jove d'ara: la joventut
d'ara, és d'una senescencia, d'una
senilitat—si millor ho voleu—que
encisa. Amb aquesta joventut
d'ara — que caldria continués a
costura — no es poden realitzar
massa bones i sensacionals
gaies gestes. Cert, no obstant,
que els fills d' aquests Estevets
actuals, que no són capaços d'exposar ni un fil del mocador, sobreixiran d'empenta. I això ens
consola.
Però hauríem gosat de fer un
prec : que aquest justíssim homenatge a Russinyol fos l'últim
que els catalans celebréssim en
molts anys. Així, honoraríem
millor a Russinyol i a la seva
obra, i donaríem a aquests actes
la dignitat i magnificència que
els pertoca, per a que, realment, simbolitzin quelcom de
verament extraordinari i, a la
vegada, enormement del poblenacional.
Aquest homenatge és el darrer
que deuen de realitzar els catalans, per a major honor de Russinyol i d'ells mateixos. I així,
temps a venir, podria dir-se:
quan l'homenatge a Russinyol,—
cèlebre data de la que parteix la
vera nova història cultural catalana....
Però, els catalans seríem una
poca-cosa europea, si, mancats
de respectes i delicadesa, per un
tres i no-res, homenatgéssim a
la collirada d'autors i homes polítics que, en absolut mitjanies—
calderilla d'autors i de polítics—
a cada pas, sense com va ni com
costa, homenatgem i banquetegem.
Bé i bo i sant és un homenatge
a un home que, com escora d'un
Déu, crea personatges que viuen
ja vida pròpia en el seu poble :
decadent i d'androgin em sembla
lloar tantes de mitjanies.
Visca T homenatge a Russinyol!—Però que amb molt de
temps d'altres no se'n facin. Just
i natural és l'homenatge a Russinyol,—per a satisfer minívoles
passions foren, segurament, tots
els altres.
CRISTÒFOR DE DOMÈNEC

Notes de Sitges
DE L'HOMENATGE
A. EN RUSIÑOL
Poc ens queda per dir d' aquest homenatge, després del
que ha dit la premsa de tots els
colors.
La vila de Sitges hi acudí en
massa i sense distinció de classes. I si així no ho hagués fet,
crec que hauria merescut el despreci d'aqueix home, que fou el
primer en descobrir les belleses
de la nostra blanca vila.
La manifestació fou un acte
imponent mai vist entre nosaltres, i per demostrar-ho diré que
desfilaren pels carrers de Sitges,
milers de persones de tots els
indrets de Catalunya i de fora
d'ella, afanyosps d'exterioritzar
llur afecte al Mestre.
El que no vegérem en la manifestació, fou aquell famós Foment de Sitges, que tant es distingí en els temps passats. Serà
veritat allò que sols existeix de
nom per fer un vot més en cas
de nomenaments?... (Vull referir-me a temps normals). Si estaven invitats per què no hi acudiren?... Els fills de Sitges creiem que En Rusinyol és mereixedor de quelcom més que un
homenatge.

j

El que no vesteix al despullat,
es un explotador i un lladregot.
ORÍGENES

RETRITXOL., e

BARCELONA
minimi: iiiiiiiüininiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiüiiiliiiii

ACABA DE SORTIR
Esclasans: Articles inèdits
3 ptes.
J- Folguera : Poesies 5 pts.
C. A. Jordana' - L. Claveries : L'anell del Nibelung
4 ptes.
J. Pla: Rússia ... 3 ptes.
N. Rubió : Caceres a l'Africà Tropical ... 12 ptes.
I
111
J- Santamaría: Ma vida en
doina
4 ptes.
E. A. Trabal: L' any que
ve
3 ptes.

Però, considerem més encara;
La vostra crida, deuria aplegar
a tots els socialistes sense distinció, (de si Unió Socialista o
si Agrupació Socialista) per a
salvar el què a tots ena és comú.
Això és, un portaveu socialista
a Catalunya. Altrament, si no
volem perdre el temps, i més que
el temps, malaguanyar el ressorgiment del Socialisme dintre de
! casa nostra, s'imposa l'aplegament de tots.
Mai, com ara, nosaltres els
obrers sentírem aquesta necessitat.
Per una i altra cosa, diem:
També volem ésser-hi !
Sei amics de JUSTÍCIA
SOCIAL
Presó Model.
IMIlllHllllllllllllllllItMIUIIIII'l
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Cooperació iníellectual

de La Revista" Oct.-Nov.-Dec.
Els intel·lectuals viuen massa
isolats. Encara que el Pen Club
sigui un gran pas en l'associa1
ció dels escriptors, en queden
&E
molts fora d'ell i la cooperació
' '-'^^^¿^•''''l^.^^^L^·— '-sa
,; i3<PKí:^i,-;s35·R=;^; -rf?**
dels obrers intel·lectuals és poca.
"La Revista" en dóna una noExisteixen dues classes de ta, posant de relleu el perjudici
governs: el govern sobre les co- que dóna a l'obra comú el que
ses i el govern sobre e/s homes; es perdin moltes energies indiel primer, fonamentat en princi- viduals que amb la cooperació
pis dentines, és enemic de tot dels altres foren fructuoses.
l'arbitrari; el segon fonamentat
Diu: "Tots els qui som lligats
La setmana passada s'inauguen ¡a voluntat, és, per contra, més o menys properament per
raren les obres del passeig maessencialment arbitrari; el nou acció o per simpatia amb les corrítim, obra municipal; l'empresa
sistema consisteix en substituir rents culturals de la nostra ter"Terra Mar". A causa de la tremenda crisi que hi ha, la Fede- el govern de les coses al govern ra i alguna participació en l'esració local obrera va demanar dels homes; el sistema adminis- forç comú, a penes sortim de
que en primer lloc fossin ocu- tratiu al polític; les capacitats Catalunya ens trobem isolats."
I fins molts d'aquí hi viuen
pats els obrers sitgetans. Però a als poders.
la primera setmana, sense motiu ISaMÉS* ?!!^ t^^^Ë^^ - 'r^^^^»":" -^-^^fc^^·-r-··r'ïs^^^^s-- r--^-^ isolats. Ja és hora que es senti
ni explicació, els han dit prou, I^W3'íüük*^^^*«üí· í ^AB&*·ii ¿^VffZiüil·^fSf^Kf'^'·i-^y· la necessitat de cooperacions i
d'establir llaços de fraternitat
no pagant-los tampoc els mig
<(i...ií.:_ r..;_iH
entre els homes.
dies a què tenien dret. En el seu
lloc s' hi han posat andalusos,
murcians i altres mandres forasEls tirans que condemnen,
ters. I l'Ajuntament, tan fresquet. Sembla que la Federació
moren; els verdugos que execuLocal pensa intervenir en l'afer.
ten, passen; les ßames de les foJa en tornarem a parlar,
TAMBÉ HI VOLEM ÉSSER
gueres se extingeixen i els caTU I JO
La nostra situació d'empre- lius es refreden i es dissipen;
imlllllllllllmllimtllllllllialIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlmMlllllltl
sonats,
podria
estalviar-nos mentre la idea queda en la cons- ,
Què feia Déu abans de la crea- molts deures morals i àdhuc maciència humana, on no pot opri- J
ció? Dormia? Vetllava? Si no terials. Considerem, però, que,
mir-la cap ceptre; trascendeix |
dormia de tota l'eternitat, esta- en aquests moments, la vostra
de generació en generació i de
va mort; si vetllava, li mancava crida feta pel sosteniment de'
segle en segle amb major encaquelcom a la seva felicitasi; si JUSTÍCIA SOCIAL no deu,
1
millor dit, no és pot desatendre. da a mesura que va més circuntenia necesitat de quelcom, no
Es per això, que el nostre ajut dada per l'auriola sublim del
era Déu; si res no li mancava, —ben modest, això sí—no pot
martiri.
per a què crear el món?
mancar en aquest moment: Set
CASTELAR
PLATON amics, set pessetes.
;

EL TURMENT
S'ha d'estimar el treball—se'ns
diu—. Molt bé; però, què té aquest d'amable en la civilització
per a les nou dècimes parts? Si
fins és repugnat dels rics, que
sols realitzen la part còmoda i
lucrativa d'ell, la direcció, com
ha d'estimar-lo el pobre?
En l'indústria, com en els
plaers, la varietat és el vot de la
Naturalesa. Àdhuc el plaer perllongat més de dues hores és insoportable.
Una menjada de quatre hores
és un excés; una òpera de quatre hores avorreix. La varietat
és necessitat del cos i de l'ànima i necessitat de la Naturalesa,
perquè fins la terra demana variació de llavors, canvi o variació de terreny.
I si el plaer necessita variar,
més encara exigeix variació el
treball. Perquè no se'l varia i
se'l perllonga, la vida és perpetu turment per els obrers, obligats tota la vida a un treball tedios, avorridor, de nou, deu, dotze i fins quinze hores diàries
consecutives.
CARLES FOURIER
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Palestina. Amb el mateix Gènesi
veiem com els patriarques primiH. G. WELLS
tius que recorda el poble jueu,
Abraham, Isaac i Jacob, eren
pastors, probablement beduins,
que portaven una vida nòmada.
Quan van penetrar a Canaà hi
Fragments i resum
trobaren un poble semita parent
dels fenicis.
.Per C. Rofes
Quan de l'Egipte retornaren ]
(Continuació)
els jueus cap al Canaà es l
Els Israelites
trobaren amb els filisteus que no
La terra de Judea amb Jeru- eren altra gent que els cretensalem per capital es troba a l'ex- ses que havien estat foragitats
trem occidental de l'Asia, per pels helens, i la lluita amb
tant separada d'Europa sols per aquests nous moradors fou llarla Mediterrània. Es una petita guíssima i penosa. El triomf de
faixa de terra separada de l'O- Josué no va durar i en el llibre
rient pel desert d'Aràbia i per dels "Jutges" llegim una sèrie
tant, el camí forçat per anar, en de fracassos del poble jueu. El
els temps primitius, de la Síria poble es descoratjava i abandocap a Egipte i al revés. La Síria nava el culte de son déu Jehovà
queda al Nord i Egipte al Sud i es posava a adorar a Baal i AsJudea no tingué pas una terra htaroth ; es creuava amb els fimolt fèrtil ni jaciments minerals listeus. Des d'allavors ha estat
importants; no fou, doncs, un un poble de sang barrejada. En
poble que per sa economia des- temps del jutge Eli els jueus sotaqués en la Història. Per això friren una gran derrota, perdeen temps de fam els jueus van ren trenta mil homes i els filishaver de marxar cap a Egipte. I teus s'endugueren l'arca sagrada.
d ací ve la narració bíblica de
Vista les desfetes amb els sal'estància de Josep a la Cort dels cerdots com a caps del poble, els
Faraons, de l'esclavitud dels vells d'Israel es varen reunir i
jueus en aquella terra i la torna- demanaren a llur últim jutge Sada al Canaà dirigits per Moisès, muel, que volien un rei com ja
cosa que conta YExode o segon tenien altres pobles.
llibre del Pentateuc.
Escolteu el que els digué SaD'aquell Canaà en diem avui muel (I Sam. cap. VIII) : "MiFulletons de JUSTÍCIA SOCIAL

Esquema de l'Història Universal

reu els drets que tindrà el rei a Europa. Per acontentar la gent
que vos governarà. Pendra els devota que devia allotjar l'arca
vostres fills a la guerra i els col- en una tenda de campanya féu
locarà en els carros i entre els construir un temple. Tingué docavallers perquè vagin davant de nes de diverses nacionalitats i a
son carro, i els emprarà en culti- cada una feia sacrificis en honor
var ses terres, en recollir ses co- dels déus de llurs països. L'esllites, en fabricar ses armes de plendor del regnat de Salomon
guerra i els guarniments de sos era lluny d'arribar al d'altres reia
carros. Pendra les vostres filles d'aquella època d'Egipte i Babiper fer-ne perfumadores, serven- lonia. El temple sols mesurava
tes i forneres. Pendra la major 35 peus d'ample i 100 de llarg,
part dels vostres camps de les com una caseta.
A la mort de Salomon el regvostres vinyes i olivers i la donarà a sos servidors. Pendra el ne dels hebreus e'S divideix en el
deuma del bestiar, els vostres d'Israel al nord i el de Judà al
criats i criades, i vosaltres ma- S. amb Jerusalem per capital.
"Guerres, conflictes religiosos,
teixos sereu esclaus. Llavors
cridareu contra el vostre rei que usurpacions, assassinats i lluites
haureu escollit però el Senyor fratricides pel tron el segueixen
durant 3 segles.
no us escoltarà.
Els assiris l'atravessen i con"El poble no escoltà a Samuel.
quereixen
quan van a l'Egipte.
No!, varen dir, tindrem un rei i
Després
els
egipcis fan tributari
serem com totes les nacions; ens
a
Judà
quan
es remonten cap a
jutjarà i ens conduirà a la guel'Eufrates. Finalment, Nabucorra."
El primer rei Saül fou derro- nodo'asor, rei de Babilonia, dertat pels filisteus i decapitat. Da- rota els egipcis, invaex la terra
vid, el segon, s'alià amb el rei dels jueus, crema el temple i
fenici de Tir i conservà així son arrasa les maravelles de Jerusaregne ; però tant ell com son fill lem i se n'endugué captius la
Salomon, foren cruels per les major part del poble.
execucions nombroses que deQuan els jueus tornaren de
cretaren. En el mateix temple i
sens respecte, fa morir a Joab i Babilònia eren més civilitzats,
destitueix al gran sacerdot. L'a- amb un esperit nacional i havien
liança amb els fenicis fa que reunit la major part de material
augmenti el comerç de l'Africà per a compondre els llibres de

l'Antic Testament. A Babilonia els individus influients i carrees feien investigacions científi- , gats de béns es fan amics dels
ques en aquell temps i els jueus estrangers, dels quals imiten
sota l'inspiració d' Ezequiel es l'esplendor i els vicis i sacrifipreocuparen de forjar llur his- quen el baix poble en aquestes
tòria.
modes noves.
Creieren que eren de la raça
Els profetes que vénen despura d'Abraham, que llur Déu, prés del captiveri no parlen més
Jehovà, els havia promès que ja d'un déu local o de la tribu»
llur raça seria enlairada per so- jueva sinó d'un Déu d'universal
bre les altres i que llur Déu era justícia. Aquests profetes deixal'únic Déu vertader. D' aquesta ren sentir llur influència sobre
manera es sentiren el poble es- tots els pobles sémites. Quan cacollit.
da temple buscava desacreditar
Llur Antic Testament s'escam- els altres, quan els imperis s'apà i foren molta la gent de di- malgamaven, l'esperit humà s'aferents indrets que volien ésser nava deslliurant progressivament
del poble escollit. Els fenicis es i se li obrien amples perspectipassaren probablement al juda- ves religioses. Els homes havien
isme i fins hi ha jueus mongols perdut la fe en la virtut dels ridel S. de Rússia.
tus i dels sacrificis, i llavors els
profetes d'Israel començaren a
En els darrers temps de Judà parlar d'un Déu i de sa Promeels profetes tingueren una for- sa que un dia l'univers coneixeça directora en el sí de la socie- ria la pau, la unitat i la benautat jueva. "El profeta donava rança.
son parer en els afers de l'Estat
Així la religió jueva esdevini denunciava els pecats de qual- gué un nou tipus religiós profèsevulga estament. Estava fora tic. Finalment sorgeix un profedel sistema religiós establert, no ta de força no igualada, Jesús, i
dependia sinó d'ell mateix i no sos deixebles fundaren el crisconeixia altra guia que la llum tianisme.
interior que eslava en ell.
Més tard apareixerà encara un
Alguns profetes fan pensar en altre profeta en l'Aràbia, Mahoels nostres reformadors socials.
D'aquesta manera va penetrant
Els rics trenquen Li cara del po- ma i fundarà l'islamisme,
bre; la gent que es lliura al luxe en l'esperit humà l'ideal de la
consumeix el pa dels infants; pau i de la veritat humana.

JUSTÍCIA so ci AL/
Llogìu les

li Ut 1
' 11 Si

.!_!»»

"COMPANY,,

lletres i
s dèries

per Màxim Gorki
PREU: 10 cèntims ,

Hre de Mots,,
per H.-G. Wells
PREU: 30 cèntims

Portaveu de la Federació de Cooperatineï de Catalunya
Articles doctrinals sobre
cooperació: El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb
la cooperació.
A.PARK1X CA.DA QUINZENA
Sascrípcíó anyal: 4 ptes.

Mutu I MEU«:

tenutili.-»

S'l)a posat a la venda
Finteressant fullet d'en
Gabriel Atomar
titolai

Ca pena de muerte

traduit al castellà. Conté 24 planes amb coberta, artísticament impresa a dues tintes i retrat del seu
autor. — Es ven a 20 cèntims cada
exemplar. S'ha fet un curt tíratje
d'una edició de luxe a 40 cèntims.
-; Les comandes s'han de fer a:
Editorial VERTICE, Vlladomat
108, Barcelona.

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

El! mim Us 10 ton
t'oliai m west DÌURI de IIU Ml
b eü mim p li
Obrers del campí
Llegiu i propagueu

"LA TERRA"
SETMANARI POPULAR
PORTAVEU DE LA «UNIÓ DE RABASAffiES DE CATALUNYA»

Bt pvilica cada ditsabte.

15 Ctt.

tóndi I UaUlitiadíiürten, 12,1."
BARCELONA

En Modest Palahí
demés de cuidar de la veada i suscrip,
do de JUSTÍCIA SOCIAL, admet suscripcions i anuncis a «Bella Terra»j
«La Novel·la Estrangera», «Lluita»,
«L'Esport Català», «LaTerra>, «Acción
Cooperatista» i «Guia Catalana deF*»
iTocarrils».

Travesía del Carme, 8,1.
GIRONA

Treballador!
Signes digne d« la teva condido humanal

Com a home, t'has de sentir
dntadà i laborar amb el socia-

lisme 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 germini.

Un poeta peruà
£1 Perú acaba de produir un gran poeta : Mario Andino. Cal retenir aquest nom,
Mario Andino—sota aquest pseudònim s'hi amaga el nom d'un
esperit refinadíssim—és un dels homes més cultes i interessants
del Perú, transportat a Barcelona. I Barcelona ha tingut l'honor
d'imprimir el seu primer llibre, "La Hija del Siglo", voluminós
aplec de poemes, l'un més poètic que l'altre. En aquesta seva primera obra, Mario Andino revela el seu grandiós trempi de literat.
Excel·lent primer llibre, a la seva obra li falta molt poc per a ésser
definitiva.
Es un llibre inspirat per una dona. "Son los pensamientos preliminares que aleteando densos como aves de bronce y buscando fijeza y gravedad—diu en el pròleg—giran en la mente ardorosa y febril de una mujer blanca y bella, d« púrpura de nieve y de azabache que ilumina el alma, quema el corazón y cuando quiere entenebrece la vida. ¿Quién es ella? lector, es la Hija del Siglo que piensa y medita asomada a su balcón que da al cielo y domina la ciudad
dormida. Más que de carne, de fuego y de besos es una dulce claror
de luna perfilada en formas divinas de mujer. En vano intentaria
interpretar las modificaciones de su espíritu i trasmitiros, yo leo
y escribo muy mal, lector, mejor será que juntos «n dulce recogimiento escuchemos sus propias voces interiores."
"La Hija del Siglo" és una obra que s'escapa a tota critica. Es
prou bo per a que li calgui un examen detingut dels versos i de les
seves proses—perquè conté poesies i proses—. Creiem que la millor
crítica serà reproduir fragments de l'obra. Els lectors podran judicar-la i compendre-la ells mateixos.
"Dejando luna y lucero
y el esplendor que te viste,
Musa, desciende al pudridero
y antes di mi alma triste.
También teniendo dolorosa herida
me es del todo imposible vivir mudo,
y cantando la muerte y la vida
Poetas soberanos os saludo.
!"

No a vosotros mis grandes farsarios,
nuevos Pegasos de alas temblonas.
claros clarines de aniversarios
jazz-bans de tes y comilonas
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"Dos en el tiempo , en el espacio tres,
Pasado y Futuro, él, ella y el fruto
Superviviente que vestido de luto
suma el tiempo, un año, dos, un mes."

"¡Alto! que aquí empieza
y fine el cuadro segundo.
¡ Ojo ! que aquí todo el mundo
es de una sola pieza."

' t .

,
'
V
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"Con el oro por cadena
y el vicio por carcelero »
cumple él hombre su condena
en un doble pudridero.

L'homenatge a Santiago Rusi- ñol.
La funció a Romea, a la nit,
ñol.—Diumenge passat es celefou
un altre èxit. El teatre esbrà amb tota esplendidesa l'hotava
adornat. Es representà,
menatge que Catalunya ha tributat a Santiago Rusifiol. No magníficament ben presentades,
pretendrem pas ressenyar l'ac- "L' auca del senyor Esteve" i
te ; fóra inútil, car quan sortiran "L'alegria que passa", amb el
aquestes ratlles tots els lectors concurs de la senyoreta Josepil'hauran llegida a la premsa dià- na Bugatto; el Mestre Enric
Morera dirigí l'orquestra. El
ria;
Fou un acte esplèndid, gran- teatre, no cal dir-ho, ple a vesdiós. L' homenatge fou sentit sar. Rusiñol fou molt ovacionat,
per tot Catalunya, i hi assistí veient-se obligat a parlar al firepresentacions de tot Catalu- nal.
nya i delegacions d'altres ter- La "Unió Socialista de Catares. Hi havia gairebé tota la in- lunya va estar representada a
tel·lectualitat catalana i un nom- l'acte pels companys de Sitges.
Aquest homenatge a Rusiñol
bre immens d'admiradors del
ha resultat una cosa sentidíssipintor-escriptor.
ma. Tot Catalunya s'hi ha sumat.
, El gran dibuixant català BaNosaltres, ara, no sabríem afegaría assistí a l'homenatge en
gir cap paraula; dient que estem
representació de "El Sol" de
compenetrats amb l'homenatge,
Madrid. Donà a Rusiñol un
magnífic pergamí, escrit en ca- creiem dir-ho tot.
talà, en el qual firmen una vuitantena d'escriptors castellans.
Trenta tres presos de la Model de Barcelona (secció de polítics) li enviaren un altre bell
pergamí adherint-se a l'homeJUSTÍCIA SOCIAL i la "Unatge. Quan el tren especial que
dugué els assistents a l'acte a nió Socialista de Catalunya" foSitges passà per davant de la ren amablement convidats pels
presó, els presos feren voleiar presidents de les societats "La
llurs mocadors ; va ésser un moment trascendental, que emocio- Nueva Alianza", "La Artística
nà tots els viatgers, especial- Culinaria" i "La Unión de Reposteros y Pasteleros" a la conment En Rusiñol.
A Sitges, hi havia gent de tot ferència que el senyor Salvador
Catalunya, especialment de Bar- erearnau donguè divendres darcelona, els quals junts amb tota
rer al local del Passatge del Crèla vila en pes reberen el tren
especial, engalanat amb garlan- dit, havent sentit vivament no
des de flors. La rebuda que se li poder-hi assistir per haver rebut
donà és indescriptible.
massa tard les targes de convit.
A Sitges, En Josep M.a de Sagarra entrega a Santiago Rusi- l·ll·IIIHItllIllllItllIl·lIlIlllll!
ílllllllllllllltlllllll
ñol la corona de 'roure i llaurer
forjada en ferro. Es obra dels TREBALLADOR9'
orfebres senyors Muñoz i JauNosaltres som ¡a vanguarda.
me Mercader, segon« un dibuix
Cada un de nosaltres ha de
de Domènec Carles. En Sagarser propagandista actiu orra en fer-li l'entrega, llegí unes
ganitzador de la nostra clasquartel·lea' inspiradíssimes, de
les millors que ha escrit. Rusise, i s'ha de posar en relació
ñol ho rebé emocionadíssim, peamb els companys per augrò l'emoció del públic no fou
mentar la tasca.
menor.

UÉÊ S. Mm

Després d'una visita al Cau
Devem capacitar-nos. EstuFerrat, passaren a dinar a l'Hodiar. En el llibre i en la reatel Subur. A l'hora del brindis,
litat, en la societat i en el
el president de l'Ateneu Barcemón.
lonès senyor Pompeu Fabra oferí l'àpat a l'homenatjat. Fou un
Si volem influir més en els
altre parlament de gran valor.
destins de la humanitat no
Després parlaren Pere Coromidevem perdre un minut
nas, Ignasi Iglesias, el senyor
Cabré en nom dels Senyors EaIlllBHll·lI·llillIllllllüllIlllllIll·llllllllItllIímilllIlIlliIluUllml
teves, i Sitjas i Camps.
Contestà En Rnsinol amb un
altre bellíssim discurs. Sembla
mentida que un home emocionat
com estava ell pugues fer un tan
important parlament. Fou escol- i Soñador Bohemio. — Agraïm
tat amb un silenci imponent; la vostra tramesa i publicarem
fou interromput sovint, i al final amb molt de goig el vostre artihi hagué una ovació com la de cle si ens autoritzeu per emprar
la seva arribada, una ovació d'a- l'ortografia corrent, única conequelles que se'n fan poques.
Abans del retorn, una cobla , guda dels nostres caixistes. Si
voleu, us el podem traduir al cadonà una audició de sardanes.
Sitges, es veia tota engala- ( talà. Salut.

"(Tú aquí! ¡Magnolia! perdona estas glosas.
No sé lo que digo. Arde mi cerebro.
El Nilo y toda el agua del Ebro
se vuelve nube y humo las cosas."
"Ave : elevación, nido, calor.
Flor: entreabierta al fruto de amor.
Fragancia : que perfumas la vida.
Mujer: que me has hecho esta herida.
Magnolia, que no me quieres1 querer.
tú eres así,
ave, flor, fragancia y mujer."

A alguna carrers es veien
Notes marginals | nada.
símbols de les obres d'En Rusi-

La pública tolerancia;
el alma del sacerdote.
Pureza, mortal fragancia.
Justicia, pena de garrote."

«ran^iT. 4m«%*..- .. ~~.
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El llibre que tothom esperava:

3
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"Tanto puede la fantasía que una vez llegó hasta el cielo a preguntar por el ser de mis ilusiones, y los moradores de la gloria
me respondieron: Sí, la conocemos, es muy amiga nuestra, pero
ella no es ángel, es mujer y está en la tierra. ¡Prisa, que se puede
venir o se puede ir! Elevaos con él amor, pero no améis desde
arriba."
~^~ """*
I ara. tímidament, goso posar al peâ d'aquests poemes tan elevats, tan espirituals, tan bellament metafísics, la meva signatura.
ERMENEGIL DE SALMÓ
'
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"Cuando ama la mujer sonríe la Creación, y cuando el hombre
palpitan los Avernos. El amor es, pues, caricia en la mujer y furia
en el hombre."

l
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Preguem als nostres sus-

''y,

"Claro cielo, ángel mío,
ha huido el puerco espín,
mi alma ha
florecido,
.
ya tienes un jardín
todos los días los consagro
a cuidar el jardín de tu milagro."

•

L'obrer que no
treballa per In se*
va emancipació
a j u d a a fer esclaus a Is seus propis fills.
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serveixin renovar llurs suscripcions.

RÚSSIA
Una enquesta periodística
PER

JOSEP PLA
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3 PESSETES

cognom umilii

Joaquim Hutesa.—Sabadell. —
Rebuda vostra carta i el gir,
/. LaíStte.—Cornellà
Rebudes 2*50 subscripció trimestre.
/. C.—Presó.-—No us preocupeu per les quotes atrassade*.
Tant la "Unió" com JUSTÍCIA
SOCIAL e» dolen solament de
no poder-vos ajudar com voldrien i vos mereixeu. Salut i coratge.
Imp. Isidre Duch. - ViUdomst, 10*

