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O R G A N D E LA U N I Ó S O C I A L I S T A D E C A T A L U N Y A
LA TELEFONICA i L'AJUNTAMENT

A petició de la minoria de la IL S. C.,
l'Alealdia empara el dret dels abonats
que no volen pagar un servei que
no ha estat prestat
La insolent pretensió de la «Compañía Nacional Telefónica de España»
dç passar a cobrar als abonats els rebuts corresponents als mesos en què
la vaga impedí d'una manera gairebé
absoluta la prestació del servei, ha
trobat una justa rèplica en la protesta
qae el nostre company Duran i Guàrdia, en nom de la minoria municipal
de la U. S. C., formulà en la passada
sessió consistorial.
,L'actitud de la minoria socialista
catalana fou tan oportuna i encertada,
que immediatament tots els sectors polítics de l'Ajuntament es sumaren a
la nostra protesta, la qual quedà transformada en la següent proposició, que

mereixé l'aprovació unànime del Consistori. :
«Que l'Alcaldia es dirigeixi al Govern de la República demanant que
no es permeti que la Companyia Teletonica cobri l'abonament que correspon als abonats que durant la vaga
no pogueren utilitzar el servei:, i en el
cas pertinent, que retorni el que ha
estat cobrat ; i menys encara que la
pròpia Companyia coaccioni dits interessats amb l'amenaça de retirar els
aparells en el cas que no paguin, per
considerar improcedent del tot aquesta exigència de l'esmentada entitat.»
Es d'esperar que el Govern de la
República obrarà en conseqüència.

Rússia i la burocràcia
El generai Sanjurjo garanitíza la pau republicana. - El* andaimo« en laben
quelcom d'això.

SECULARITZACIÓ
El Dr. Irurita, bisbe de Barcelona, i els sentiments familiars. Arreu l'Esha condemnat amb duresa apocalíptica glésia catòlica s'ha resignat a la inl'acord de l'Ajuntament de Barcelona evitable igualtat de sectes, a la justa
que demàí s'executarà. En l'enruna- i necessària supremacia del poder ciment de la paret que separa els ce- vi.l. Arreu, menys ací, en aquesta penmentiris civil i catòlic, hi veu la ven- ínsula ennegrida per ella. Som, nosjança del Dimoni, una «insolència altres, encara, una província eclesiàsmonstruosa».
tica, una colònia del papa. 1 els seus
¿ One ha fet l'Ajuntament de Barce- representants tenen envers nosaltres
lona ?
un llenguatge baladrer, de grollera es¿ Ha resolt refusar sepultura als ca- piritualitat, d'agressivitat inquisitotòlics ?
rial. Per a l'Església catòlica res no
¿ Ha resolt desenterrar i llançar a ha canviat ací : ni l'ànima, ni el cos,
un fossar comú els ossos catòlics ?
ni l'estructura jurídica de l'Estat.
¿ Ha resolt oposar obstacles insupe- Amb supèrbia insolent jutja i condemrables als familiars que vulguin en- na les legítimes resolucions dels poders
terrar catòlicament llurs morts?
populars i sobirans. I amb cinisme in¿ Ha resolt prohibir les litúrgies pe- versemblable, puix invoca principis de
culiars dels enterraments catòlics ?
llibertat que sempre ha violat, senti¿ Ha fet mofa dels sentiments reli- ments morals que mai no ha sentit,
giosos de ningú ?
imatges de tolerància que han estat i
No.
són la seva antítesi.
L'Ajuntament de Barcelona s'ha
Pitjor per a ella !
concretat a complir un dels preceptes
Li plagui o no, demà, el poble de
constitucionals, i sense prejutgar els Barcelona, el que treballa i pensa, la
sentiments de cap habitant, sense in- Barcelona que és nervi i muscle i certenció de provocar conflicte, ni expres- vell i modernitat, amb la joia i el resió d'intolerància.
colliment espiritual de qui assoleix la
Justament, ha volgut suprimir una pròpia llibertat, obrirà el nou llibre de
de les manifestacions més primitives la seva vida lliure. Llibre noble i hude la intolerància catòlica : aquella que mà, de tolerància i fraternitat, on no
ni davant la mort s'endolceix.
es podran escriure les paraules que
La circular del bisbe Irurita és un divideixen els éssers humans en purs
grinçament de dents, un clam al Déu i impurs, que especulen amb la mort i
de la venjança, al Jehovà sanguinari. per a fins .baixament materials. HoJa n'hi ha prou !
sanna de la civilitat!...
En el món ha evolucionat l'EsgléEls cops de pic que anivellaran la
sia catòlica. En el món secularitzat, terra dels morts, serà la resposta dels
no parla apocalípticament contra els segles a les flamarades de les fogueres
heretges, ja no especula amb la mort inquisitorials !

Una de les calamitats més révoltants
• qtte~fa%; patit el nostre poble i que, per
ara, encara cal suportar, és', sens dubte, l'organització burocràtica, en tots
els ordres.
Malgrat veure com en les oficines de
les diverses dependències de l'Estat
es troba una munió considerable de
funcionaris—que no endebades1 pretén
reduir per mitges el jacobí A/aña—,
un hom sent com se li posen els cabells
de punta sempre que té necessitat d'acudir a una d'aquestes dependències
de l'Estat per tramitar qualsevol futesa que la vida social comporta.
Tant li fa que hàgiu d'anar a les
oficines del Govern civil, com als jutjats d'instrucció, com -d la Delegació
d'Hisenda, com a oficines militars, o
a les Audiències o als centres d'ensenyament, etc. : tots us fan regruar
de mala manera abans no us arrangen
les vostres1 tramitacions. Els rodatges
de totes aquestes maquinàries burocràtiques són tan confusionaris, tan complicats i tan empipadors que un hom
acaba per sentir una mena de repugnància instintiva per tots aquests
centres dependents de l'Estat i àdhuc
per l'individu manipulador de tot
aquest engranatge.
Per això avui ern plau de transportar a les pàgines del nostre hebdomadari un aspecte del burocratisme rus,
que, per la seva simplicitat, esdevé
d'una elegància insospitada i us encomana una gran simpatia.
Es tracta, no res menys, d'una demanda de divorci. Un cas que a les
nostres latituds s'eternitza o, millor
dit, no es resol mai,.
Una dona nascuda a Barcelona, filla
de mare catalana i pare alemany, casada amb un ciutadà xilè, cònsol al seu
país.
S'instal·len en un dels millors hotels
de Moscou, i acompanyats d'un altre
espanyol que es mou amb un gran
desembaràs' per la capital de la Rússia soviètica, es presenten a l'oficina

Z. A. K. S., o sigui,, una mena de
Registre civil, i s'entaula el següent
diàleg amb el funcionari :
—Jo sóc casat—diu amb certa temença el ciutadà xilè—, i voldria di,vorciar-me.
—Res més senzill, company—res^pon catxassudament el buròcrata rus.
I asseient-se a la taula que decora
l'oficina, obre un dels grans llibres que
té tancats a l'armari i pregunta ;
Com es diu vostè?
-Tal, Tal i Tal—contesta el xilè.
— I la seva companya?
-Tal, Tal i Tal.
El funcionari registra els dos noms.
Estén un rebut. S'aixeca. El lliura
al nostre cònsol, ensems que diu :
—Ja està vostè divorciat !
—El bo del cas, però, senyor—insisteix el nostre personatge—és que
jo des'itjava casar-me amb la dama aquí
present.
--Com vostè vulgui,, company—contesta el funcionari, mentre es torna a
asseure.
I obrint un altre d'aquells grans llibres, pregunta a la dama :
—Com es diu vostè?
—Tal, Tal i Tal.
El buròcrata, en sentir el nom
i els dos cognom.-?, no va poder reprimir un gest de sorpresa. ¿ No es deia
així la' persona que acabava de divorciar-se ? ¿ Es que havia entès malament
el que li deien ?
Va mirar interrogativament al que
acompanyava la parella i llavors aquest
va aclarir la confusió.
—Es que es tracta de dues germanes, company—va dir-li.
—Ja comprenc—comentà el funcionari,.
I va començar a escriure. Poc després lliurava un nou rebut al cònsol
xilè, mentre li deia :
—Aqui té vostè això, company. Ja
estan casats !
—Es que nosaltres, sap?—afegia,
(S/'ífUfi^

a la jiàff. «J
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LA SETMANA POLÍTICA
La funció de les Constituents
Ja tenim Constitució. Tindrem aviat president
de la República i el primer Govern constitucional.
I el primer problema polític apassionant.
Què fer de les Constituents?
Dissoldre-les ?
Conservar-les ?
La reacció, esperançada en un triomf electoral,
exigeix la dissolució immediata.
La revolució, que no tem noves eleccions, però
que té una visió clara de l'esperit de continuïtat,
vol conservar-les.
Als extrems hi veiem els partits lògics: els cavernícoles i els socialistes.
Ni aquells ni aquests guayaran la batalla, integralment. Aquells la perdran del tot. Aquests triomfaran parcialment. I cal que sigui així.
JUSTÍCIA SOCIAL,- molt abans de la discussió actual es va plantejar el problema i es va pronunciar
per la continuació de les Constituents. No hem de
rectificar-nos. Al revés. Els esdeveniments posteriors no han sinó palesat la justesa del nostre punt
de vista.
De dissoldre's ara, les Constituents serien perjures i antirevolucionàries.
Perjures, perquè el poble féu la Revolució i elegí
els constituents creient bo i necessari el programa
revolucionari,
Antirevolucionàries, perquè una solució de continuïtat neutralitzaria les energies alliberades per la
revolució, desmoralitzaria les forces populars, perllongaria la interinitat que ja va durant massa i
que tant ha facilitat el revifament exultant de la
reacció.
La Constitució, aïllada, és poca cosa. Pot esdevenir paper mullat si l'esperit que li donà vida no
es reflecteix directament en les lleis que la complementin.
Ens hem donat una Constitució laica, liberal, socialitzable, on es reconeix la factibilitat d'una Catalunya autònoma.
Cal, ara, que l'esperit i la lletra laica, liberal, socialitzable, autonòmic, de la Constitució, es tradueixi en fets i estructuri de faisó real, no teòrica,
l'Estat espanyol.
I prompte, puix tota la vida peninsular està en
suspens, a l'espera, precisament, de la codificació
dels principis incorporats a la carta magna.
I pels mateixos homes que l'han donada vida,
que han pres damunt ells la immensa responsabilitat històrica de tancar les portes a la tradició i d'obrir-les de bat a bat a l'aire1 sa que ens ve del món
i de l'esdevenidor.
Les lleis complementàries són la Constitució materialitzada.
Però, quines, quantes?
•
És possible que els socialistes espanyols n'hi hagin posat moltes, per a donar-se un marge de regateig. Saben amb qui tracten. Jo les signaria totes. Però, essent objectiu, hem d'entendre com formant part inseparable de la Constitució, i tasca
essencial de les Constituents, aquests punts :
Estatut de Catalunya.
Lleis de laïcització.
Codi del Treball.
Llei agrària.
•Llei electoral.
Règim d'autonomia municipal. .
Legalització de la democràcia sindical.
Programa mínim de la revolució de 14 d'abril,
que per massa «hidalga» no va fer-ho el 15 d'abril.
Trairan la república i la revolució els constituents
que el sabotegin.

Assaig feixista
La tàctica del silenci de Lerroux, és suspecta.
Si el senyor Lerroux fos membre d'un partit democràtic, el seu silenci poc interessaria, puix no
és home de mentalitat adient als problemes d'ara.
Però, el senyor Lerroux és 1'«ilustre caudillo» de
sempre. Val a dir que és el cap únic d'una força
política que no té més nexe que la seva persona, d'un
partit que escolta i obeeix ordres.
En els partits polítics i en el govern dels pobles, el sistema personal, el cabdill, el dictador, ho
són tot i són els responsables de les accions i de ,les
•omissions de llurs partidaris i instruments, més
instruments que partidaris. Doncs, en el camp lerrouxista, d'una palla que es mogui és responsable

el senyor Lerroux, si expressament no diu que s'ha
mogut per rebeldia.
,
El senyor Lerroux calla i els seus partidaris actuen.
I calla quan els seus partidaris inicien la marxa
per viaranys tèrbols, en formació feixista.
E/ Radical, nou òrgan lerrouxista, ens parla de
les legions «Nueva España», que seria més vella
qae la de Ferran VII. Aquestes legions, camisa verd
oliva—legions d'olivaires—seran enquadrades militarment, amb tota la faramalla de generals, oficials
i soldats. A aquestes legions d'olivaires sols podran
anar els «valents». ÑO els convençuts d'un ideal
nou, sinó els ciutadans testiculars, tan característics de l'Espanya que molts varen enterrar el 14
d'abril. I aquestes legions, sota l'alt comanament
del senyor Lerroux, tractaran de dirigir, és a dir,
de mediatitzar la política peninsular. De l'ideari
confessat, sols dos punts són clars : l'odi al moviment socialista i a Catalunya. Contra un i altra,
la «Nueva España» pronostica les expedicions punitives, invenció de Mussolini i escola d'assassinat
en massa.
És clar que tot això podria ésser broma d'innocents. Alguns han volgut creure-ho, fàcils a la temptació del menor esforç. Però, jo no.
Hi veig obscuritats colpidores i possibilitats'greus.
Hi veig que el primer número d'Ei Radical ha
estat avalat per la signatura del senyor Martínez
Barrios, ministre lerrouxista, qui exalta i posa més
enllà de la Lluna «su' llustre caudillo».
Hi veig la conformitat hipòcrita del senyor Lerroux. .Invoquen el seu nom, es declaren els seus
més fidels seguidors, i el senyor Lerroux calla. Si
el silenci complica, el senyor Lerroux és avui, «in
partibus», cabdill del feixisme olivaire.
Hi veig una munió de gent freturosa de revenja :
Els capitalistes cavernícoles—el 95 per 100 dels
capitalistes espanyols.
Les desferres del patriotisme «rojo y gualda»—hi
ha més Royo Vilanova del que ens pensem.
Els disfressats de republicans—la colla dels convertits el 14 d'abril.
Els emigrats—poderoses en diners, paupèrrims
d'escrúpols, plens de. rancúnia.
Les ovelles de l'Església catòlica, fàcils de transformar en llops famèlics—metamorfosi «made in
Spain».
Els faistes TOO per 100 i 99 per 100, que essent
extremistes no es fixen, si convé, si l'extrema és
dreta o esquerra—els lloctinents de Mussolini han
estat faistes 100 per ioo> italians, i la llavor del pistolerisme lliure va arrelar, primer, en el sindicalisme faista importat que ací encara sofrim.
Els militars retirats i engrassats generosament,
però gens agraïts a una República iconoclasta—en
tots els complots petits i mitjans descoberts hem
vist sempre el militar «retirado».
I tots els esperits febles, babaus, que cerquen
l'escalf del que llueix i mana—carn de canó dels
testicularistes professionals.
Són'elements avui separats, que fan la feina cada
u pel seu costat. Però, ajunteu-los i us donaran
l'explosiu dictatorial.
Vet ací el problema.
Lerroux és ministre i no ha dit res. Martínez
Barrios és ministre i ha dit massa. Cal, doncs, que
un i altre es defineixin.
Definició categòrica que ha d'exigir el Govern,
que no ha d'ésser, que no pot ésser, justament ell,
el cavall de Troia de la segona República.

Llàgrimes papais

cia ; que ahir els espanyols sols podien ésser catòlics
i que avui poden ésser el que be els sembli.
I aquesta altra : que ahir un espanyol nur catòlic
riscava la presó de pensar en veu alta, i que avui
un espanyol catòlic pot pensar en veu alta sense riscar res.
I una altra, encara : que ahir l'espanyol no catòlic era humiliat a l'hospital, a l'escola, com a nen,
com a home i com a ciutadà, i que avui l'espanyol
catòlic i no catòlic podran anar pel món amb absoluta igualtat de drets i deures, portin o no un capellà a la butxaca.
On és la persecució?
Als capellans se'ls suprimeix el sou immoral de
l'Estat. Però, lliures són de sostreure els milions de
les vídues i d'administrar sense control les caixetes
de les ànimes.
Als capellans se'ls refusa el dret d'enverinar la
consciència dels nens a l'escola. Però, lliures són
d'acomplir ll^r trista tasca en les llars d'aquells
pares que encara pensin que llurs fills són bestioletes.
Als capellans se'lç trenca el privilegi de perseguir
els morts1 que en vida lio els obeïren ^ a les portes del
cementiri.. Però lliures són d'acomiadar els morts
que els familiars els portin al peu del fossar i segons la tarifa que millor pagui la suor de llurs
fronts.
Cap dret fonamental, cap llibertat essencial no els
ha pres la República.
D'un país constitucionalment intolerant som ara
un país constitucionalment tolerant.
Heus ací la «persecució».
Repetim-ho : l'Església catòlica es creu perseguida quan no se la deixa perseguir.
Això en quant a le bourrage de crâne.
Parlem-ne, ara, de la hipocresia.
Si el que els passa als catòlics a Rússia, a Mèxic i a Espanya, és una «manifestació de la voluntat de Déu», ¿per què protesten i demanen guerra
santa ? A Rússia no l'han feta, perquè els bolxevics no estan per bromes. A Mèxic varen creure's
amb força i varen inundar de sang el país durant
dos anys. A Espanya també s'ho creuen i tothom
veu com preparen la noyíssima carlinada.
Voluntat de Déu i s'hi regiren a canonades?
Crist, fill de Déu, va manar al cristià : «Si et
peguen a la galta dreta, presenta l'esquerra», i el
papa, que parla dels qui són víctimes de persecució, per ésser fidels- de Crist, ens ha fet l'elogi del
fantàstic cardenal Segura, germà de llet del «Nazianceno» i contrabandista d'armes que per a tot
serviran menys per a passar el rosari i «presentar
la galta esquerra».
Però, tanmateix, les ploramiques del papa i elsesgarrifalls de víctimes propiciatòries dels seus funcionaris d'ací, no torçaran la marxa de la nostra
revolució.
Iberia serà substancialment, íntegrament, iaïcitzada, és a dir, enneblida, civilitzada. Plagui o no
al cap visible i infal·lible de la indústria nacional
italiana, coneguda també pels nom i cognoms Església Catòlica Apostòlica Romana.

Pregunta innocent
La Batalla, òrgan oficial del Bloc Obrer i Camperol (obrers, armeu-vos i aneu-hi!), no ens ha contestat encara per què ignora l'existència i les originalitats del governador civil senyor Oriol Anguera de Sojo.
De L'Hora, òrgan oficiós, ja no en sospitem res,
perquè ja no sona.
Però, La Batalla dels herois (obrers, armeu-vos i
aneu-hi !), ¿no podria deixar un minut tranquils els
vils llops de la burgesia internacional i parlar un
xic del senyor Anguera de Sojo?

Ha dit el papa davant dels cardenals, prelats i
membres del Col·legi de Ritus Sagrats :
«Avui hi ha gran nombre d'ànimes nobles que són
objecte de persecució. Això succeeix a Rússia, Mèxic i Espanya, i els succeeix perquè són fidels a
Els faistes 100 per 100 de Solidaridad Obrera
Crist. Els que sofreixen han de reconèixer que estan molt capficats.
•
aquests sofriments són una manifestació de la voNo pensen en com i quan faran la revolució.
luntat de Déu.»
Aquest és un problema resolt per ells : la faran
¿ Què cal admirar més : le bourrage de crâne o la demà.
Pensen i es «apfiquen per Catalunya, pobres de
hipocresia?
L'Església catòlica quan no pot perseguir es fa .nosaltres. Han arribat,a aquesta conclusió : «la política catalana necesita mentores».
la perseguida.
Ja ho veieu: «mentores». Però, qui? No tothom
Ací, a la península, ningú no persegueix l'Església catòlica. El que s'ha fet és posat-la en igual- serveix per a ofici tan complicat.
JOAN COMORERA
tat de condicions amb qualsevol altra secta religiosa.
(Segueix a la paginà &)
D'ahir a avui no hi ha més que aquesta diferèn-

Trucant a la porta
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LA U. S. C. A LES CORTS CONSTITUENTS
El company Josep Xirau presentà
a les Corts Constituents el següent
interessant projecte de llei creant un
Consell de la República :

El Consell de la República.—
Projecle i diseurs de Josep Xirau

«Los Diputados que suscriben tienen el honor de presentar la siguiente enmienda al
Título X del proyecto de Constitución :
»El Consejo de la República lo componen
ciudadanos mayores de treinta años, elegidos en las provincias o en las regiones autónomas, cuando existan, por la Asamblea
legislativa en éstas y por la Corporación
provincial en las primeras, en la forma que
determine la ley Orgánica del Consejo, a
razón de uno por cada doscientos cincuenta
mil habitantes,-sin que pueda haber menos
de dos representantes por provincia.
Su competencia se extiende a las siguientes atribuciones :
Examinar e informar todos los proyectos
de ley, una vez aprobados por la Cámara
popular. Su discrepancia obligará al Congreso a someter el proyecto a nueva votación,
salvo que acordase aceptar las objeciones
hechas por el Consejo de la República, en
cuyo caso las transmitirá, junto con el proyecto de ley, al jefe del Estado para que
éste proceda a la promulgación. Caso de
que haya lugar a la votación, será precisa
mayoría absoluta de los componentes de la
Cámara para que el proyecto pueda convertirse en ley y ser promulgado. Si los reparos
puestos por el Consejo de la República se
refieren a la inconstitucionalidad del proyecto, la Cámara deberá reunir, en la segunda 'votación, una mayoría de los tres
quintos de sus componentes.
El Presidente de la República no podrá
disolver la Cámara popular por segunda vez
sin consultar al Consejo de la República,
cuya discrepancia le obligará, en tal caso, a
motivar el decreto de disolución, que habrá
de someter a la nueva Cámara en cuanto se
reúna. Esta no podrá ser disuelta por el
Presidente sin la conformidad del Consejo
de la República.

El Presidente de la República no podrá
hacer uso de la facultad de legislar por decreto sin oír al Consejo de la República.
El Consejo de la República conocerá de
las competencias legislativas que surjan entre el Estado y las regiones autónomas o
entre éstas.
Juzgará al Presidente de la República, al
del Gobierno y a los Ministros por.las responsabilidades políticas y de gestión que se
deriven del ejercicio de sus cargos, previa
acusación de la Cámara popular. Una vez
determinado el aspecto político de la. responsabilidad, juzgará de la criminal, que eventualmente pudiera existir, el Tribunal Supremo de Justicia.
El Consejo de la República informará la
cuenta general del Estado antes de que
pase a la Cámara popular. Sus atribuciones
en materia tributaria se limitarán a proponer reducciones en los gastos.
El Consejo de la República podrá presentar a la Cámara proyectos de ley.
El Consejo de la República realizará el
escrutinio de las elecciones presidenciales y
examinará las actas de los compromisarios.
El Consejo de la República se renovará,
por mitad, cada cuatro años.
El cargo de Consejero es incompatible con
cualquier otro cargo político.
Los miembros del Consejo de la República
gozarán de las mismas prerrogativas que los
Diputados del Parlamento.
Una ley orgánica y un reglamento completarán la estructuración y el funcionamiento de este Consejo.
Palacio de las Cortes, 6 de Noviembre de
1931. — José Xirau. — Ángel Ossorio. —
José Grau. — Domingo Palét y Barba, —rManuel Ossorio. — Juan Ventosa Roig. —
Firma: ilegible.»

DISCURS DE JOSEP XIRAU
tica, que tiene ya un tono en el que
todos, a pesar de las discrepancias legítimas, estamos de acuerdo, en la
El Sr. XIRAU : No sé si es aventu- que el Parlamento asume por reprerado pensar que esta enmienda que sentación popular todo el poder polítiformulamos a la totalidad ' de un Ti- co, la indispensable viabilidad, portulo constitucional, cambiando radical- que sería lamentable que naciera con
mente su sentido, su fondo y su deta- gran defecto orgánico que hiciera inlle, va a. ser puesta a. discusión sin co- evitable la revisión, fundada, no sobre
nocimiento suficiente de todos los se- posiciones políticas, sino sobre defecñores Diputados. Yo creo que ese pue- tos íntimos, técnicos, del instrumento
de ser un peligro, porque sobre el te- constitucional.
Por lo tanto, invito a los señores Dima, tal como lo hemos enfocado, tengo noticia particular de que hay for- putados a que traten de considerar comuladas otras enmiendas, cuyo con- mo quisiera, objetivamente, con el mátenido yo mismo desconozco, porque ximo de serenidad, las cuestiones que
no sé si han llegado ya a la Mesa, he intentado plantear en la enmienda
pero claro que no han llegado a mí. y que yo creo que, por pretender poVamos, por lo tanto, a tratar en las ner ante la Cámara una, novedad, algo
peores condiciones el asunto para mí no previsto en la Constitución, necesitan más que otra cosa ser estudiadas
más importante de todos los que han con
calma.
venido a. discusión a esta Cámara, porDeclaro
de antemano que para desvaque es un tema en el que,el apasionamiento político debe forzosamente que- necer sombras, aunque fueren ligeras,
sobre el sentido de la enmienda que
dar al margen para dar paso a la fría propongo, el Consejo que llamamos de
observación de una cuestión de téc- la República, para darle un nombre
nica jurídica, que, a mi modo de ver, suficientemente expresivo y que no
si no se resuelve satisfactoriamente, suscite indicación alguna de cosas sapuede imposibilitar en absoluto el fun- bidas por todos, por unos condenadas
cionamiento de una Constitución en y por otros alabadas, ese Consejo de
la que todos hemos puesto nuestro ma- la República no es1 ni Consejo técnico,
yor entusiasmo e incesante esfuerzo. del tipo de los que figuraban en el proa
Es un tema, por consiguiente, desti- yecto constitucional, ni es, tampoco,
nado a ser tratado en frío, y creo que un Senado.
ningún señor Diputado se levantará
No es un Consejo técnico, sencillapara hablar de él con la inflamación mente, porque es un Consejo político ;
momentánea de una posición política es un organismo político, de funciones
previamente tomada, sino con la mejor estrictamente políticas, y ahí está padisposición de espíritu para estructu- ra mí toda su eficacia ; y no es un Serar un órgano político-constitucional, nado, porque no tiene propias y auténque, con la mayor eficacia, asegure a ticas funciones legislativas ; es un
nuestra actual Constitución democrá- Consejo que no va a hacer la ley.
Defensant el projecte transcrit, va
dir el diputat Josep Xirau :

La enmienda es forzosamente larga ;
por tanto, convendría, mejor dicho, es
inevitable, que la dividamos en los
grupos fundamentales de que se compone. Claro que el que figura en el
primer lugar, relativo a la composición del Consejo de la República, va
a pasar, en mi breve exposición de la
enmienda, al final, porque la forma de
selección, de reclutamiento de los
miembros del Consejo de la República es una expresión natural de las funciones que se le asignan. Por tanto,
es preciso que veamos primero qué
funciones le vamos a encomendar, para vèr después cómo lo vamos a elegir ; y las funcioens que le encomienda Ift enmienda son tres fundamentales y otras que complementan aquéllas : la primera es una función que
caljfica, de un modo expresivo, a ese
Consejo, en lo que es la nota esencial de su función política y que le
destaca claramente de los Consejos
técnicos y del Senado ; la que le califica (yo no sé' si es expresiva la frase ;
la someto a la consideración de los se
ñores Diputados para que la corrijan
en lo necesario) como un Consejo, que
yo llamaría políticointerventor, no políticolegislativo, es decir, con funciones políticas, pero no estrictamente,
auténticamente legislativas, sino interventoras. Esto es lo que trata de expresar, mejor o peor, la tesis de la enmienda, cuando en el párrafo en que
se trata de fijar las atribuciones del
Consejo en esa función característica
suya, la primera, se empieza diciendo
así : «Examinar e informar todos los
proyectos1 de ley, una vez aprobados
por la Cámara popular, etc.i
Esta primera función muy importante (y yo quisiera en este momento
dirigirme a los Diputados que defendieron, con poco.éxito para desgracia
suya, el Senado), esta función que se
le encomienda, en primer término, al
Consejo de la República, puede, en
efecto, poducir, un resultado para mí
de alta trascendencia en la realización
de nuestro proyecto constitucional ;
puede evitar—y llamo la atención de
los señores Diputados sobre la gravedad del caso—que enfrentemos de una
manera temeraria a un Presidente,
que un día puede convertirse en muñeco, y a un Parlamento, que un día,
chocando con el Pesidente, puede afirmar su sentencia de muerte irreparable.
Creo que es sumamente peligroso
que una Constitución que se proyectó
con Consejos Técnicos ; que se intentó
convertir en una Constitución con Senado, quede ahora sin una cosa ni
otra. A mí me parece que podía haber
sido una Constitución con Senado, como pretendía el, senyor Alcalá Zamora ;, que podía haber sido una Constitución con Consejos Técnicos, como
defendió maravillosamente don Tornando de los Ríos ; lo que no cr°o, lo
que entiendo qué ao puede ser es una
Constitución- sin ninguna de esas cosas, una Cpnétitución de tipo desconocido, que realmente puede calificarse,
si me lo permite la Comisión, de teratològica entre la fauna de las leyes políticas fundamentales. Porque si entre
el Presidente y la Cámara popular, la
única que recoge la fuerza democrática del pueblo por media de sus representantes ;'si. entre, esas dos piezas fundamentales de Gobierno, entre el Poder legislativo; de la Cámara y el Presidente, suprema autoridad gubernativa, falta una pieza de ajuste, una pieza elástica que evite los rozamientos,

que evite las fricciones que forzosamente—no lo duden los señores Diputados—se han de producir, tal cómo
está redactado el texto constitucional,
nuestro organismo político, no creo
que se juzgarán exageradas mis palabras, sencillamente no podrá funcionar.
Si a esto se añade que el art. ii8
del dictamen es de una deformidad jurídica que, con perdón de mi querido
amigo el señor presidente de la Comisión, me atrevería a calificar de espantoso ; si ese art. ii8, que atribuye
poder al llamado Tribunal de Garantías para declarar en general y con dirección hacia Parlamento, que es lo
más grave, la inconstitucionalidad de
las leyes (caso nunca visto, originalidad española que nos puede costar cara) ; si ese art. ii8 prospera y se
aprueba tal y como aparece redactado,
la gravedad del caso aumenta por momentos, y nuestra Constitución—insisto en ello—, con dolor de todos, no podrá poner en marcha nuestra vida política proyectada.
En mi, enmienda, el Consejo de la
República tenía modestamente el intento de resolver esa dificultad, y sin
darle poder legislativo, que queremos
totalmente para la Cámara popular,
para el Congreso, los que votamos en
contra del Senado, se le da esa facultad de insertarse entre el Presidente
y la Cámara en beneficio de ambos.
Así, el Consejo de la República tiene
el veto suspensivo, que librará al Presidente de la posición difícil en que
le hemos colocado nosotros y a la Cámara de la posición, más difícil todavía, en que cualquier día se va a ver
colocada.
Este es, dicho rápidamente, el primer tipo de atribuciones que tiene ese
Consejo, que yo llamo interventor.
El segundo de los atributos fundamentales que la enmienda atribuye al
Consejo de la República es otra función muy delicada, en¡ la cual hay que.
pensar por lo menos un momento. Y
es la que en el texto de la enmienda
va marcada así : «El Consejo de la
República
conocerá de las competencias1 legislativas que surjan entre el
Estado y las regiones autónomas o entre éstas.»
Yo voy a tener que referirme a palabras que esta tarde han pronunciado
aquí algunos señores Diputados. 'Creo
que ante todo, nuestro deber está en
que en la Constitución haya el máximo rigor en la aplicación de los principios que nosotros mismos hemos votado. Si nuestra Constitución prevé la
posibilidad de unas regiones autónomas, eso nosi obliga a todas las consecuencias en ese sentido, y no tenemos
autorización de nadie, ni mucho menos de nuestra propia conciencia, para
detenernos a la mitad y para después
de aprobar este tipo de Constitución
con posibilidades1 autonómicas, pretender que quede sin efecto la disposición
legislativa y se produzca inevitablemente una situación de hecho difícil
para la República cuando surja una
competencia legislativa entre una región autónoma y el Gobierno central.
Creo que no tenemos derecho a 'crear
dificultades a la República ni por precipitación, ni por razón de tiempo, ni
por pasión política ; por esto, muchísimo menos1. Por lo tanto, os invito a
examinar con -detenimiento este segundo tipo de atribuciones con que hemos
investido al Consejo de la República,
que puede expresarse así : el Consejo
de la República, siguiendo en esto la
misma vertiente, la misma línea de la
función central que antes he precisado
brevemente, sirve de amortiguador, de
pieza flexible ; es el eje del funciona(Segveix a la pág. 7)
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Com s'ha d'orientar el Socialisme

masses mentre preparem la revolució.
i II
Podríem dir que revolució és l'acte I la preparem creant al costat'de les
A la conferència que el nostre com- de fer caure violentament unes insti- grans organitzacions d'afiliats simpapany Campalans donà dissabte pas- tucions. 1 evolució, el de substituir-les titzants, el veritable Partit.
sat a la Casa del Poble de Terrassa, paulatinament per unes altres. Els so*
**
en la qual explicà unes quantes lliçons cialistes aparentment s'orienten cap a
He dit diverses vegades, parlant amb
de l'epopeia russa, el Soviet de jo- substituir el sistema capitalista mitventut local anuncià que hi aniria a jançant un procediment evolutiu, que amics meus, que si el socialisme encamoure escàndol. Però sigui que els consisteix a dictar lleis socialitzants ra no s'havia implantat al món, era
arguments del nostre company els con- des dels governs del país on els deixen perquè no hi havia prou doctrina sovenceren, sigui que no s'hi veieren actuar ; amb aquest procediment es cialista ni prou partits socialistes.
Tenim molta literatura històrica del
amb cor, el cert és que els tendres bocs podria pensar que sense convulsions,
un
dia
no
molt
llunyà
es
trobaria
imsocialisme
i'molta literatura dedicada
terrassencs feren més bondat (oh,
molta més bondat !) que unes filles de plantat el socialisme. No obstant, no a l'examen crític dels seus principis
crec que ningú que ho mediti serio- fonamentals a demostrar les deficiènMaria.
A la sortida, però, es deurien ar- sament pugui acceptar que això és pos- cies del sistema capitalista : però falta doctrina tècnica del socialisme. Alrepentir, i empastifaren el vestíbul de sible.
És impossible d'evitar el moment gú diu que el socialisme no necessita
la Casa del Poble amb líquids pesticrític : els socialistes hem de vole/.tam- tanta tècnica perquè és una cosa senlents.
Deuria ésser per guardar -els prin- bé la revolució. ¿ En què ens diferen- zilla : però el cert és que tots els princiem, doncs, de tants elements revolu- cipis bàsics de totes les doctrines són
cipis...
cionaris com hi ha escampats pel món ? senzills perquè pel sol fet de ser prin•
En què la majoria d'aquests només cipis són simples en la seva essència.
«Mirador», en el seu darrer núme- pensen a fer caure el règim actual, En la vida pràctica totes les coses són
ro, fa saber als seus amics i lectors i nosaltres només hem de pensar a complicades. El sistema capitalista es
que ni el senyor Moralina Brunet és crear el futur, a preparar-nos per a podria enunciar dient que és el que
el seu director ni el senyor Amadeu crear-lo ; un cop estiguem preparats respecta la voluntat individual abans
per a això, no necessitarem fer cap que tot altre cosa permetent de conHurtado és el seu propietari.
Ha calgut, doncs, tot aquest mag- esforç per a enfonsar l'actual : direm tractar als homes amb tota llibertat i
nífic mullader de «l'afer Bloch» per- som aquí, i caurà.
que adjudica la «res nulius» al priPodríem dir que el que volem evi- mer ocupant. Vist així sembla simquè «Mirador» es decidís a desfer atar no és la revolució, sinó el sa.lt en príssim i no obstant tots sabem que
questa creença que era tan general.
I>e totes maneres, ens -alegrem mol- el buit. Moltes doctrines revolucionà- poca gent hi ha que conegui a fons
ries, mantingudes generalment per la el sistema capitalista. No vull dir que
tíssim de la nova.
gent que més sofreix i que, per tant, el socialisme hagi de ser tan difícil :
té menys serenitat per a esperar i pre- però vull dir que no hem d'esperar
No en teníem prou amb els page- parar-se, no desitgen més que fer cau- que s'organitzi sense cap esforç. Lesos i les pageses, els pebrots i els to- re l'actual règim per a crear, en mig nin i els seus homes havien passat la
màquets, les ametlles i les avellanes, del oaois i a còpia d'experiències dolo- seva vida estudiant com implantarien
els Tallaferros petits i les roques de roses fetes amb els pobles, un règim el socialisme i la prova de que encara
cartó que apareixen en la famosíssi- nou més just. Nosaltres volem evitar,
ma pintura que el famosíssim pintor fins on si-gui possible, aquest caos ; no
senyor Viladric té exposada en un dubtem que és necessari el sacrifici,
dels arcs cecs de l'escala de la Casa però volem reduir-lo a la mínima exgran, que el nostre Ajuntament repu- pressió.
Per això temem que la revolució va
blicà i revolucionari ha cregut conrecordarà que amb motiu dai viatmés
de pressa que nosaltres ; que cau- geTothoin
venient ratificar el contracte establert
de Brüning i Curtius a Paris, la premsa
el capitalisme abans que nosaltres feixista italiana no amagà el seu mal humor
personalment pel senyor Darío Romeu rà
el
fem
perquè no voldríem la re(per mal nom, Baró de Viver) amb voluciócaure,
arribà a declarar textualment que una aprodemà, sinó demà passat. Més iximació
el senyor Viladric, i deixar que ens ben
directa entre França i Alemanya nodit, nosaltres no la voldríem fins
encolomi dues o tres pintures més que tinguéssim organitzar el Partit ; era ni concebible ni admissible. La veritat
que, encara que ningú les hagi vist, quan això fos fet no esperaríem pas un és que el feixisme italià, i amb ell l'alemany,
- esperem i desitgem que seran tan llau- moment. Ningú no la desitja, més que no veu amb bons ulls la desmobilització frannes com la primera. I que consti que nosaltres ; però lá volem dur, no que co-alemanya dels esperits, primer pas i condició prèvia de la concòrdia europea, car
hi entenem., nosaltres ; més qute la ens porti.
-«Hispànic Society of America».
Mentre s'organi.tza el Partit i es pre- aquesta desmobilització no li deixaria conI encara hi hem d'afegir diners a para la revolució, els socialistes poden tinuar el seu doble joc d'especular sobre els
sobre !
fer campanya proselitista, i poden de- rancors de la guerra i sobre la passió reven(Només cent mil pessetes.)
manar millores per a les classes obre- gista de l'hitlérisme, en profit dels seus deres i la implantació de mesures socia- sigs de «chantage», d'aventura i de guerra.
litzants que serveixin per a acabar de És per això que la premsa feixista ha conAquesta sotmissió de la majoria re- malmetre el sistema capitalista que les servat la mateixa actitud de temor i de malvolucionària del nostre Ajuntament a toleri ; però mai deixant de percebre fiança davant el- viatge dels ministres franceles normes més reaccionàries i més que el nostre objecte és la substitució sos a Berlín, i del viatge de Laval a Amècaduques de l'art, és urta cosa enter- més ràpida possible del capitalisme pel rica ; és per això que Mussolini ha pronunnidora de no dir.
socialisme mitjançant la revolució i ciat el eeu discurs de Nàpols, en el qual, amb
Primer, el cas Blay. Ara, el cas abandonant la idea que per un proce- gest de titella, ha amenaçat Europa amb
Viladric.
diment -evolutiu i governant en mig una nova guerra, carregant sobre França tota
Sembla que calgui més esperit re- del capitalisme, es pot implantar el so- la responsabilitat de la crisi econòmica actual. «O pel març vinent haurem sobrevolucionari per a llançar un monu- cialisme.
ment i unes pintures a la mar que per
Fem evolució i proselitisme de les passat la crisi-—ha dit Mussolini textualment—
o haurem de resoldre el problema per la
enderrocar un règim.

ho havien estudiat poc és que a Rússia s'han cansat de fer i desfer i avui
encara no s'hi ha implantat.
Per tant és precís crear o al menys
perfeccionar la tècnica del socialisme.
(I bo serà aquí fer notar de quant ens
pot servir l'estudi del cas de Rússia).
També cal crear Partits socalistes,
d'avui no tenen res a veure amb els
que jo vull dir : són partits de siñiipatitzants, no de convençuts. El Partit és l'organització a punt de ser implantada en un moment donat ; és el
tenir preparat dintre del estat capitalista tot un estat socialista : el seu
exèrcit i la seva burocràcia.
Tinc per segur que el dia que hi
hagi un gran partit amb una tècnica
preparada, el socialisme farà la revolució sense cap esforç. Enderrocarà
l'estat actual1 sols amb la seva presència.
Com na ha de ser així si ara, sense
fer més que anunciar els seus principis i tot i no aplicar-los quan governa,
té guanyat el cor de la gran majoria
de la massa obrera universal !
Sols una cosa pot passar contra això que dic : i és que la revolució no
la duguin els socialistes : sinó que
vingui sola per corrupció del capitalisme i l'acció insignificant, per cert,
dels partits revolucionaris sense programa. Jo crec que la posició dels socialistes ha d'ésser de voler-la dur
ells : si, però, no s'hi veien amb cor,
vingui llavors la revolució i porti-la
qui vulgui que per un veritable socialista sempre serà benvinguda.

DANIEL JUFRESA

El feixisme contra Europa

•

A l'edifici del carrer Vilanova, 12,
de la Cooperativa Fluid Elèctric, hi
ha un cap de comptadors : el senyor Sauri.
fîs un senyor que pensa més en les
misses que en ela comptadors. De beatisme exaltat, passa el temps fent signar a obrers i empleats paperets on
es demana que no siguin expulsats
els jesuïtes.
És un senyor amb cor- fort per a refusar permís d'un dia a un obrer que
el reclami per assistir a la seva muller en part, i de cor fluix per a atorgar el que demana a una espècie de
secretari especialitzat en l'organització de moixigangues religioses.
Ens agradaria saber què en pensen
els directors d'aquesta pseudo-cooperativa !

LA MARE
Boix de Hlldo Krop

guerra, amb l'ajut d'una altra gran potència.»
No cal afegir que el gran histrió feia al·lusió a la França republicana i a l'Alemanya
hitleriana.
Hem de recordar que amb ocasió de la
visita de Lava] i Briand a Berlin, la premsa
feixista, després d'haver deixat entreveure
el seu temor d'una entesa franco-alemanya,
no s'ha estat d'afirmar que el «gabinet Brüning podria ésser ben bé el darrer gabinet
democràtic alemany». La premsa italiana ha
publicat així mateix un bon nombre d'articles xops de simpatia envers les dretes alemanyes, i, sobretot, envers Hitler i el seu
partit. Alguns diaris han entaulat una polèmica contra un llibre de l'escriptor feixista
Curzio Malaparte, «Tècnica del cop d'Estat», sostenint, contra la tesi de l'autor,
que Hitler posseeix totes les qualitats necessàries per a posar-se al cap d'un poble i
menar-lo a una revolució victoriosa. I el

Giornale d'Italia ha retut homenatge ajg
«motius elevats que empenyen les forces jovenívoles alemanyes a aplegar-se a l'entorn
de Hitler».
Per altra banda, les relacions tan estretes,
polítiques i morals, que existeixen entre el
feixisme i l'hitlérisme, han estat confirmades recentment per un dels caps del partit
hitlerià. En uua assemblea dels components
de les formacions d'assalt racistes de Francfort-sobre-1'Oder, el president del grup parlamentari del- Beichstag, Frick, ha declarat:
«Seguint l'exemple de la Itàlia feixista,
els nacionalsocialistes, quan seran amos del
poder, faran desaparèixer radicalment el marxisme en vint-i-quatre' hores, no per mitjà
de la policia ni per la via legal, sinó per
l'explosió de la còlera del poble. Algunes
desenes de milers de caps marxistes pagaran
les despeses d'aquesta neteja.»
El sentit d'aquestes paraules no és dubtós. En el camp de la política interior, com
en el de la política internacional, l'hitlérisme es proposa, com el feixisme, dominar
per la violència i la brutalitat. De manera
que el Vorwaerii té força raó de ,dir :
«La classe obrera considera que aquest discurs és una incitació directa a l'assassinat
i demana amb indignació quines mesures de
protecció pensisi prendre el Govern.»
Tot això, naturalment, no priva que el
feixisme es declari el veritable defensor de
la pau i el creador d'una nova civilització
mundial 1

Ens agradaria que el Sr. Governador de Barcelona ens digués, ja
que ho assegurà al company Comorera i l'endemà no es rectificà pas
davant del mateix Comorera i de
Joan Forment i J. Roure i Torent, si
està ja expedienta!, com suposem, el
delegat governatiu que assistí al
famós míting de la U. S. C. a la
Barceloneta.
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GUERRES EN PERSPECTIVA
Pesi als pacifistes de la Societat de
Nacions, la guerra fa estralls a Manxúria. L'imperialisme nipó malda
per assegurar-se l'hegemonia a Extrem-Orient, amb el pretext d'acabar
amb la guerra civil xinesa, que fa deu
anys que dura. És possible que aquesta guerra civil hagi estat fomentada,
directament o indirecta, pel Japó, a fi
de tenir una excusa per a intervenir.
No ho escatirem. La guerra és uní fet
a les vores del Pacífic i és un fet íntimament enllaçat amb la situació política produïda a conseqüència de la
gran guerra europea. La guerra actual podia degenerar — pot degenerar encara—en un nou conflicte ruso-japonès, que si no s'ha produït és
probablement degut a què els homes
de Moscou no tenen per ara interès a
promoure conflictes internacionals d'aquesta envergadura. Però l'amenaça
de la guerra hi és — com hi ha, latent, l'amenaça d'una guerra ianquijaponesa.
Aquestes amenaces existeixen només pel fet de là posició imperialista
presa pel Japó. Quan un Estat es mi• litaritza i practica l'imperialisme provocatiu, hom pot dir que la guerra
ve fatalment. I aquest és ei cas, en les
nostres latituds' mediterrànies, del
feixisme italià. Mussolini s'arma fins
a les dents : ara ens ha desavesat dels
seus discursos provocatius i de la seva actitud bèl·lica, però fa més preparatius guerrers que mai. Darrerament, Itàlia ha astorat el món amb
el desplegament de les seves forces
aèries, durant unes maniobres d'avions en les quals han pres part un
total de 894 aparells. En realitzar aquestes maniobres, Itàlia no s'ha estat de proclamar que la seva aviació
és, abans que tot, una arma ofensiva
destinada, així que la declaracio.de
guerra s'hagi fet—o potser sense tenir cura d'aquesta formalitat—a trasbalsar i arruïnar el territori enemic
fins a destruir-hi tota voluntat de resistència.
Un país que així és comporta al cor
d'Europa és una amenaça per a tots
els altres països europeas. Itàlia trenca ja, a hores d'ara, l'equilibri mediterrani—si no per mar, per l'aire—i
aquesta ruptura pot ésser de funestes
conseqüències. Què diria Wilson, que
tant va lluitar per afavorir l'irrédentisme italià ? Si el poble italià no reacciona aviat contra l'esperit bèl·lic mussolinià, no trigarem a veure una nova
guerra a Europa. Però una guerra
desencadenada per Itàlia, no seria la
salvació d'Itàlia, sinó la seva ruïna
total.
UussES

Obres recentment publicades sobre cooperació
Guefdier, Charlea: «Lu Coopération dans
l'Est de la France». Estudi històric. Imprimerie Loius Moulin. Thionville. 1931; 171 p.
Office
Coopératif Beige : «La Vente du
lait, du beurre, des oeufs, de la viande, des
fruits, des légumes dans les Sociétés Coopératives de Consommation». Brussel·les, 1931 ;
81 pàgines.
L'. 8. Department of Labour, Bureau of
Labour Statittics : «Consumers' Credit, and
Productive Co-operative Societies, 192«». Bulletin num. 581. Miscellaneous Series. "Wàshington, Govt. Printing Office, 1931 ; viu
+ 150 pag.

Dels articles firmats són
responsables llurs autors.

PARLEM DE POLÍTICA
Pembla que encara era ahir quan
els homes purament revolucionaris
s'esforçaven a dir al pçble que amb la
implantació de la República es faria
justícia als molts sacrificis que una
immensitat de voluntariosos oferiren
en tot moment per a aconseguir-la.
La intel·ligència, fins llavors menyspreada, es deia que trobaria ajut i se
la premiaria en el nou règim, com
també trobarien escalf tots aquells/
homes que durant anys i anys havien
lluitat contra la fredor de la indiferència i del menyspreu.
Doncs bé ; ha vingut la República
i tot ha quedat allí mateix. Els homes que porten una veterania ja blanca en el servei de la llibertat, que
feren d'una ideologia la religió sagrada de llurs inquietuds, predicant-la
ací i allà, aquests' homes, repetim,
estan i es troben en el mateix lloc que
abans d'implantar-se la República.
Els servents de la República d'avui
eren els servents de la monarquia
d'ahir. L'aparell burocràtic consta encara dels mateixos engranatges, i, per
tant, el seu moviment palesa un desgast irremeiable.
Molt s'ha parlat de la consolidació
de la República i perquè els seus homes portin un esforç més per a endegar-la pels camins de la normalitat. Però, ¿ des d'on han d'endegar-la
i dirigir-la ? Des del carrer ? ¿ Des
de la tribuna i la premsa? Són armes aquestes certament secundàries
quan els ressorts decisius estan en
mans dels antics monàrquics, avui tebis republicans.
De la més petita a la més grossa,
totes les oficines de l'Estat estan ocupades per gats vells del tinglado ad-

ministratiu, i no errarem dient, per
tant, que fan el que volen, i que tots
els assumptes d'interès popular que
han de caure a llurs mans queden mixtificáis segons el caprici del que els
dirigeix.
Una revolució democràtica i política comi la del 12 d'abril hauria d'haver vingut precedida d'una revolució
burocràtica, de soca arrel, foragitant
de les oficines de l'Estat tots aquells
homes que sense més ni més s'hi introduïren en premi al favor i al parentiu, els més, injustos a tot ésser-ho.
No és just veure com aventurers
de la política suplanten homes que
porten vint i trenta anys esforçantse inútilment, i encara si no s'escapen de la befa i de la calúmnia. A
casa nostra, per exemple, s'ha donat
el cas que precisament un socialista,
al qual se li han fet els cabells blancs
mantenint el caliu ideològic en un
reco de carrer que ni confinat s'hi
podria viure, s'ha vist amb l'amarguesa de presenciar com elements del
camp republicà—alguns d'ells1 polítics
de trinca—ocupaven uns llocs que per
dret de mèrits sols a ell corresponien,
o almenys, com a primer element a
Girona de la U. G. T. havien d'haver-li oferit. Ens referim a la composició del Comitè Paritari. Aquest
Comitè està integrat per elements que
no han estat mai al «Partido Socialis1ta Español», o a la U. G. T.
Aquesta inconseqüència dels dirigents polítics causa molt mal efecte
a l'ànim dels voluntariosos i, dels desinteressats, que, per ésser precisament
desinteressats, no són menys observadors.

**
La República, podem dir-ho clarament,, està en mans dels infectes i
dels aventurers. Quan hauria de descansar sobre braços forçuts, veiem
que la sostenen les mateixes vel·leïtats de l'antic règim i encara qui sap
si més dèbils. La revolució que s'esperava queda per fer encara. Els socialistes catalans, però, tenim plena
confiança en un esdevenidor més brillant i sobretot més efectiu. La superficialitat que es respira avui ha de
desaparèixer totalment i donar pas a
les noves ideologies que dia rera dia
es van gravant en forma de promesa
i d'amenaça a la vegada, dins dels
cervells de les generacions' noves que
pugen i que ningú no deturarà...
Com a socialistes revolucionaris
discrepem totalment de totes aquestes misèries que la política d'avui
porta en si, i més encara si tenim en
compte el fenomen d'egolatria que ha
provocat. Vanament faríem la revolució econòmica i intel·lectual, si no
procuràvem, abans que tot, fer desaparèixer la mesquinesa d'esperit que
tots els homes portem interiorment
com un fet natural de la nostra psicologia imperfecta.
Cal solament donar una ullada i
copsar el batec de l'ambient actual
polític, per a veure i comprendre que
vivim un temps de lluites no ideològiques, sinó purament mercenàries.
L'exemple, però, sols als socialistes
veritables—n'hi ha també, per signe
de distinció i galanteria, modernes—
ens està reservat de donar-lo, com a
propugnadors d'un societat model i
sobretot més humana.

Pablo Iglesias

fou, però, enemic de Catalunya, com
ara en són alguns que pretenen seguir-lo.
Com a home i com a home públic,
ha deixat un bon record. Morí pobre.
Això, que en Hn reaccionari que arriba a diputat no sol passar mai, és
l'honor millor.

Arthur Schnitzler ha sensibilitzat la
ciència.

MANUEL ROSET SALA

¿Podria dir-nos el governador de
Barcelona, Sr. Oriol Anguera de
Sojo, quin periòdic republicà, de
tradició republicana, està al seu
costat?

Artur Schnitzler
Darrera fotografia de Pablo Ifleilaf

Dimecres s'escaurà l'aniversari de
la mort de Pablo Iglesias, sobrevinguda en plena Dictadura i entre el
respecte gairebé unànim del país. El
seu record ha estat honorat aquests
dies pels wells deixebles, i les masses
grisenques que s'apleguen ara en l'organisme que ell vivificà s'han afegit
d'esma a la commemoració sense conèixer massa l'obra del precursor. A
Barcelona, el nom serà honorat batejant amb ell el vell carrer de la Princesa. Nosaltres, que aspirem a representar a Catalunya el Socialisme
modern i a heredar en la part que trobem acceptable els ensenyaments de
Pablb Iglesias, ens afegim a l'homenatge modest però adequadíssim.
No és ara el moment de jutjar l'home i l'obra. Diguem només que si hi
ha algun error en la tasca d'aquell
comlpany, és no haver vinculat el moviment obrer a la Metròpolis industrial que és Barcelona, en lloc de posar-lo en estat de dependència per relació a Madrid, capital artificiosa. No

En el món literari d'avui, Arthur
Schnitzler ocupa el primer pla. La
seva obra quintaessencia la modernitat i l'art. Sense abandonar-se al
dinamisme de la vida actual, tradueix el seu ritme i harmonitza la frivolitat amb la ciència. La seva novel·la té una profunda intensitat
i arriba al1 viu del problema de la vida. La seva manera de construir és
ferma i descriu una corba perfecta,
lliure d'entrebancs, El seu tema és
l'ànima humana, en tota la seva complexitat, desfarfegant-se de convencionalismes. Aquell Gusti, l'Anatol,
Elsa, Berta Garlan, ens reporten
meravelles.
Schnitzler és un psicòleg sorprenent. Esperit especulatiu, empra amb
rigorisme mètodes analítics per a
tractar els personatges. La incertitud filosòfica. Schnitzler confon la
realitat i el somni, i les seves obres
són precursores de Freud ; Freud
mateix ha declarat que la seva teoria del somni ha estat anticipada en aquelles pàgines formidables de «Fräulein Else», "el mpnoleg interior ple
de passió i esplendorosament punyent, obra cabdal de forma i anàlisi.

No ens escau, ara, fer un estudi
d'aquest gran novel·lista, animador de
la novel·la moderna. No hem intentat
sinó dedicar-li un homenatge en l'hora de la seva mprt.
J. ROURE i TORENT

Propaganda Cooperativa
Durant la setmana compresa entre el 8 i
15 de novembre, la Unió Central de Cooperatives Alemanyes de Consum, d'Hamburg,
ha realitzat un formidable esforç de propaganda per tal d'augmentar el nombre dels
seus afiliats, que és de prop de tres milions. Per tal d'ésser distribuïts gratuïtament
entre el poble, la Unió ha enviat a les seves cooperatives afiliades un milió de fascicles explicant els avantatges del moviment
cooperatiu de consum. La revista popular
de la Unió,
«Konsumgeussenschaftliche
Volksblatt», que té un tiratge quinzenlal
d'un milió i mig d'exemplars, ha publicat
un número extraordinari amb un gran nombre de articles de propaganda.
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C O O P E R A T I S I E
La Cooperació Escolar a Romania
La idea de la cooperació a l'escola es troba
actualment a l'ordre del dia a Eomania. El
darrer Congrés de l'Associació general de
mestres hi ha dedicat una gran part dels
seus treballs. El Departament nacional de
la Cooperació posa en pràctica tots els mitjans disponibles per tal de fer conèixer i
fomentar totes les iniciatives en aquest terreny. A la pròxima Exposició Internacional
de l'Infant, que es celebrarà l'any vinent a
Bucarest, ha decidit organitzar una important secció de la Cooperació escolar. A més
d'això, el susdit Departament ha designat
dos dels seus funcionaris per a propagar la
idea de la cooperació escolar i ajudar les
seves realitzacions, i ha redactat i té a la
disposició dels interessats, models d'estatuts
per a cooperatives escolars en les escoles
primàries, secundàries, etc.
Aquestes cooperatives escolars poden crearse lliurement amb l'ajut i sota la vigilància
de les unions de cooperatives del Departament nacional de la Cooperació, dels directors d'escoles i dels òrgans de control de
l'ensenyament.
Tota cooperativa escolar ha de reunir, almenys, 80 associats. Tots els alumnes i exalumnes d'una escola, nois i noies, fins a
21 anys, poden formar part de la cooperativa. Els membres del professorat i dels òr>
gans de control de l'ensenyament són, automàticament, socis d'honor.
L'import de cada part social és de 10 leis
(1 lei or = 1 pesseta or). Tot sòci està
obligat a posseir una part com a mínimum
i no pot posseir-ne més de 100.
Les cooperatives escolars estan autoritzades per exercir les ' funcions següents :
a) Venda als socis, de material escolar
de tota mena, i àdhuc, en certs casos, vestits.

La venda a crèdit està prohibida.
b) Beunió i fructificaeió dels estalvis dels
socis, sense que l'interès pugui ésser superior al de les Caixes d'Estalvi.
c) Organització de tallers de treballs manuals; implantació de vivers, conreu hortícola a l'escola j a casa; repoblament dels
boscos ; recol·lecció de plantes medicinals ;
protecció dels arbres, dels nius i dels animals
útils; destrucció dels animals perjudicials;
creació d'una petita farmàcia popular, etc.
d) Organització de cors, de sessions teatrals, de fastes destinades a reunir els fons
necessaris per a ajudar certs alumnes, crear
cantines escolars, etc. Celebració de la Festa de l'Arbre, de la Diada de la Cooperació,
de la Diada dels Infants, etc. Excursions escolars per tal de formar col·leccions de plantes
i d'animals, per a visitar cooperatives veïnes,
fàbriques, granges, etc.
e) Participació, amb el consentiment i
sot» la vigilància dels mestres, als treballs
destinats a fer regnar l'ordre i la netedat en
els locals de l'escola. Higiene personal, etc.
f) Encoratjament dels alumnes per tal de
completar llur instrucció per llurs propis esforços, utilit/ant principalment la biblioteca
escolar.
g) Venda de llibres i de revistes als habitants de la localitat, quan pot obtenir-se
la necessària autorització de les cases d'edició.
Totes les cooperatives escolars romaneses
—que es calculen en nombre de més de
cent—han estat invitades recentment a adherir-se a una federació de cooperatives escolars en projecte i que funcionarà sota el
control del Departament nacional de la Cooperació i del Minist&ri d'Instrucció pública.
La residencia d'aquesta Federació ha estat
fixada a la Cooperativa escolar de Porcesti,

El Comile Internacional de Reiacions Inlercooperalives
-El Comitè Internacional de Belacions Intercooperatives, creat en febrer d'aquest any
i compost de representants de cooperatives
de .producció agricola, ha tingut la seva segona reunió a Ginebra, els dies 9 i 10 de
novembre, sota la presidència d'Albert Thomas. Com a delegats de l'Aliança Cooperativa Internacional hi estaven presents els senyors Thomas Allen, Ernest Poisson, Henry
J. May i la senyora Emmy Freundlich, i
com a representants de la Com'ssìo Internacional d'Agricultura, els senyors Juins Gautier, Kundera, Parein, Borei, Viineux, Gennés, Buchinger i Schandl. A més a mes,
hi estaven representats el Comitè econòmic
i la Secció de relacions econòmiques de la
Societat de Nacions, l'Institut Internacional
d'Agricultura i la Cooperativa Majorista Internacional.
El Comitè, desitjós de veure la creació en
els països on encara no n'hi ha, o el desenrotllament on ja n'existeixen, d'òrgans de
col·laboració entre cooperatives de consum i
cooperatives agrícoles, capaços de preparar i
prolongar en el camp nacional l'acció que
en el camp internacional ha emprès el Comitè, ha renovat la seva recomanació sobre
la creació de comitès mixtes, comuns a les
dues grans categories d'organitzacions cooperatives, i ha pres mesures per tal d'estar
informat periòdicament sobre els progressos
realitzats en aquest aspecte.

la qual, fundada en 1924 amb un capital de
933 leis, posseeix avui dia 17.000 leis de capital propi.

En matèria d'empreses econòmiques administrades en comú per una central de cooperatives agrícoles de venda i una central de
cooperatives de consum, ha retingut com a
particularment típic, capaç de desvetllar la
reflexió i digne de servir d'inspiració per a
noves realitzacions nacionals o internacionais, l'exemple de l'Agència mixta creuda
en 1921 entre la Cooperativa Majorista anglesa i l'Associació de Lleteries Cooperatives
Neo-zelundeses, per assegurar la venda dels
producteH lleters neo-zelandesos en el mercat britànic.
VA Comitè ha pres disposicions per tal de
poder seguir amb tota l'atenció l'evolució del
problema actual del blat tal com està plantejat a l'economia internacional i els resultats dels esforços que es fan o faran per a
la seva solució.
•
Havent pres coneixement dels informes
presentats a la reunió, sobre el resultat de
les enquestes efectuades, després da la seva
reunió de febrer, sobre l'organització del comerç dels ous en certs països principalment
importadors, el Comitè ha decidit fer les
mateixes enquestes en alguns països exportadors, i, paral·lelament, situar immediatament la qüestió sobre el terreny internacional, estudiant el volum i els principals corrents del comerç internacional d'ous i recollint les dades que permetin establir estadíst;cament les necessitats de proveïment
de les cooperatives de consum i les necessitats de venda de les cooperatives agrícoles,
a, fi de cercar tot seguit la manera d» posar
en relació, per tal de satisfer-se directament
les unes amb les altres, aquestes necessitats
complementàries.

La Cooperació de Consum en l'Economia popular
LES COOPERATIVES OBRERES DE CONSUM
En el conjunt de l'economia social, l'obrer ocupa
dues posicions : en primer lloc, en el procés de la
producció, juga el paper d'obrer assalariat lliure. L'obrer executa un treball i rep un salari. La
lluita per la democràcia econòmica ha d'intervenir, doncs, en les relacions de treball i ha de dirigir-se, contra l'autocràcia dels dirigents i ha de
procurar regular l'import del salari i la manera
d'efectuar els pagaïnents. La lluita per aconseguir
aquests objectiu? té lloc sobre el mercat del treball
i les organitzacions que acompleixen aquesta missió són, abans que res, els sindicats.
En segon lloc, l'obrer, amb el salari que ha guanyat, juga el paper de comprador de les coses ne' cessaries a la vida sobre el mercat de les mercaderies ; així, en el procés de la circulació, juga el
paper de consumidor. Com a comprador lliure sobre el mercat de les mercaderies, no està sotmès a
cap autocràcia, sinó que és ciutadà lliure. Si sap
organitzar la seva capacitat de comprador, pot influir d'una manera eficaç el mercat de les mercaderies, i d'aquesta manera la producció de les
coses necessàries a la vida. Immediatament es veu
que sols les cooperatives poden encarregar-se d'aquesta tasca.
L'activitat econòmica de l'obrer es tradueix en
dues frases : Treball contra diner i Diner contra
mercaderia. Com a treballador, produeix valors de
les quals rep una part com a salari, mentre que la
resta dels valors passa al procés de la circulació
sota forma" de mercaderies., Com, a Consumidor,
paga les mercaderies que ell reprèn de la circulació,
a llur valor total, com a últim comprador. L'obrer
personifica, doncs, la primera mà i l'última boca,
és a dir, els dos pols terminals (de l'economia.
Però aquesta situació en els processos de la circulació té els seus desavantatges. Sobre el mercat
de les mercaderies, no té tractes més que amb el
darrer detallista, i pel que fa al mercat de la pro-
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K E X X E li lentament, però àdhuc aquest augment gradual del

DelPariti Socialista austríac, Ex-Canceller d'Àustria,
President de la Unió de Cooperatives de Consum
austríaques.

ducció, només té tractes amb el primer productor.
Però ni el productor, ni el detallista, ni els dos
plegats, no representen els únics capitalistes, car
els dos estan situats davant l'obrer en les' trinxeres
d'avantguarda del capital. A darrera, es troben els
estats majors i les reserves. Del punt de vista econòmic, no pot atènyer-los directament.
Per aquestes raons, la classe obrera mai no ha
pogut i 110 podrà fer altra cosa que desenrotllar
dues soles organitzacions per a la lluita econòmica
directa : els sindicats i les cooperatives. La classe
obrera no ha aconseguit cap èxit sensible mentre
no ha reconegut una important funció econòmica
del treballador i no l'ha sabuda explotar : l'obrer,
com a pare de família, és, al mateix temps, el propietari d'una explotació econòmica popular de la
més gran importància, director lliure i independent del consum, cap de la seva llar. Les llars
obreres formen la part preponderant del departament de l'economia popular de consum. Àdhuc en
els nostres dies, no s'ha fet valer com caldria la
potència economi r i i política del consum.
Moltes circumstàncies afavoreixen l'assaig de
crear cooperatives de consum. En primer lloc, això
no requereix un gran capital propi de la societat.
Al començament, la botiga està solament llogada ;
es poden aconseguir moltes; mercaderies a comissió,
i com sigui que la majoria de les cooperatives fan
llurs operacions al dia, a la setmana o al mes, la
necessitat de tenir un estoc considerable de mercaderies no es deixa sentir gaire. En els començaments, per aquesta raó, el total del capital social,
així com el fons individual del cooperador, no tenen
gaire importància. Veritat és que ;a progressió de
l'empresa exigeix un capital que va augmentant

capital social no resulta gaire onerós a causa de
l'acumulació dels excedents. Per raó d'aquestes circumstàncies especials, en les cooperatives de consum, la qüestió del capital, que és la causa del fracàs de la majoria de cooperatives de producció, pre»
senta poques dificultats. La igualtat dels socis no
deixa gaire lloc a la parcialitat i al favoritisme. En
tot cas, la primera constitució que els Pioniers de
Rochdale es donaren en 1844, era ja tan democràtica, tan intel·ligentment estudiada, que quedaven
molt poques coses per inventar. Gairebé totes les
associacions que es formaren sobre el model de
Rochdale, prosperaren. Aquest tipus d'associació
es propagà durant l'espai de vint anys arreu d'Anglaterra i Escòcia.
Analitzem ara -l'organització : per a aconseguir
el seu objectiu, l'associació té necessitat de capital, però aquest capital té tan poca importància
per a l'individu que realitza el dipòsit, que no pot
esdevenir mai a les seves mans un instrument capitalista i funciona simplement com, un suplement al
consum. Però, l'acumulació de tots els dipòsits representa tanmateix un capital, i com a tal opera en
el mercat burgès, i igualment cap amunt i cap enfora de l'empresa cooperativa, mes no a l'interior.
D'acord amb els seus objectius, és un capital social,
és a dir, que pertany a una col·lectivitat canviable,
de manera que l'individu no té altra reivindicació
sobre aquest capital que el dret de disposició col·lectiva en l'assemplea general.
Així, la relació capitalista entre el soci i la cooperativa (tal com pot ésser dintre la societat) no
és pas d'una importància cabdel, sinó que el factor
decisiu és l'anomenada lleialtat cooperativa, és a
dir, l'entusiasme en les compres realitzades pel propi soci, això és, un acompliment personal que representa sempre una xifra d'operacions, i per consegüent, una funció de circulació.
(Seguirà.)
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LA U. S. C. A LES €ORTS CONSTITUENTS
(Continuatiti dt ta página a)

miento del Estado. Lo sería aquí como lo es en todos los países en que
existe un Consejo de este tipo. Todo
el mundo sabe, sin acudir a ningún
ejemplo de Estado federal, que el Consejo prusiano es el eje del funcionamiento de todo el Estado de Prusia, y
este Consejo de la República, sin estar
inspirado totalmente allí ni mucho menos copiado de su texto legal, puede
llenar aquí, con modalidades propias,
con carácter distinto, esa función maravillosa que en los Estados federales
se encomienda al Consejo federal y en
el Estado prusiano al Consejo prusiano. Creo que con el dictamen el problema no queda resuelto ni siquiera
enfocado, porque el dictamen atribuye
esa facultad de armonizar en un conjunto de vida política eficaz las regiones autónomas y la República española, el Estado republicano, al Tribunal
de Garantías, y eso me parece, en primer lugar, erróneo, y en segundo término, una imposibilidad técnico-jurídica, pues me parece que ese Tribunal
no puede ser nunca un órgano que intervenga en la acción política. Un Tribunal debe reducirse a aplicar la ley
a un caso concreto. Si el fallo del Tribunal se convierte en una ley, toda
vez que el Tribunal tiene limitada,
previamente fijada o premeditadamente fijada su función, o el Tribunal dejará de ser tal, en cuyo caso se convierte en una monstruosidad, o no podrá cumplir su misión, en cuyo caso
el daño será gravísimo.
Esa era la segunda misión del Consejo de la República. Esa misión nos
va a explicar el por qué de un aspecto
de su composición tal como yo la entiendo, el aspecto según el cual los representantes de ese Consejo de las regiones autónomas lo serán de la región, y lo serán de la región designados- por los órganos legislativos de la
misma.
Será el Poder legislativo de la región el que envíe al Consejo de la República sus representantes. Porque está claro, señores Diputados, que en la
estructuración de los órganos fundamentales de la República española hay
una representación popular, el Parlamento, el Congreso, la Cámara popular, en la cual está representado el pueblo español en todo el territorio de la
República, igualmente en una región
que en otra, en una provincia que en
otra ; son los ciudadanos como tales,
como ciudadanos españoles, los que
mandan aquí sus representantes elegidos por ellos. Ahí está el cauce del
poder popular que la República ha
afirmado, la esencia democrática sobre '
la que la República se basa. Pero luego la Constitución que acabamos casi
de aprobar prevé la posibilidad de que
en su territorio existan núcleos políticos, entidades políticas y administrativas de diverso tipo, y entre ellas las
regiones autónomas. Es natural que
esas regiones autónomas, que son un
elemento del Estado, un elemento de
la República, sin la cuales la República no puede existir a través de esa
Constitución, tengan sus representantes como tales regiones, con lo qual
ellas tendrán dos tipos de representantes : los de sus ciudadanos como tales,
es decir, la fuente estrictamente democrática de la representación política,
los Diputados que ellas mandan al
Parlamento, no como regiones, sino como parte del territorio de la República, y a razón de un Diputado por tantos miles de habitantes, y los que ellas
mandan como tales organismos o núcleos políticos, los cuales en la enmienda quedan extendidos al resto del país
que virtualmente pueda quedar sin
configurarse en regiones autonómicas,

El Conseil de la República.—
Projecte i diseurs de Josep Xirau
o mientras todo en él no llegue a convertirse en región autónoma. En el
resto del país la representación será
de los organismos, de los núcleos políticos que existan, sin que esto se 'especifique en la enmienda, porque, según se advierte en ella, deberá ser objeto de la ley orgánica del Consejo.
Esta es, poco más o menos, la segunda función que la enmienda trata de
asignar al Consejo de la República.
Hay una tercera función fundamental : es la que se dirige directamente
al Título X de la Constitución y a su
lema «Tribunal de Garantías», porque
ahí radicalmente el Consejo de la República sustituye en totalidad al Tribunal de Garantías1, yo creo que con
evidente ventaja para la República y
para el porvenir del país. Le sustituye, sin embargo, con una matización
qu'e yo quisiera fijar ahora, claro que
un poco forzado por la hora y por las
circunstancias en que hablo, en breves
palabras. La matización está en esto :
que la responsabilidad que el Tribunal
de Garantías, para mí el Consejo de la
República, debe apreciar y declarar en
el Presidente, en el del Gobierno, en
los Ministros, es, pura y estrictamente, la responsabilidad política, quizá
mejor, el aspecto político de la responsabilidad.
La declaración debe limitarse ahí,
y esto enlaza lo que ahora digo a toda
prisa y evidentemente con el máximo
de modestia en el propósito, con lo
que juristas de primer rango han dicho hace tiempo ya en esta Cámara.
Porque yo creo que ahí s'e trata de
evitar que el Tribunal de Garantías
tenga que hacer oficio de órgano político y que un órgano político en otro
caso, como el Consejo de la República,
tenga que hacer funciones de Tribunal, con lo cual, declarado el aspecto
político de la responsabilidad, acaba la
misión del Consejo y la responsabilidad criminal que eventualmente pudiera existir quedará a cargo del Tribunal Supremo, es decir, de un auténtico
Tribunal de Justicia capaz de conocerla y declararla eficazmente.
Este es el tercer aspecto fundamental de la enmienda que nosotros hemos
presentado a la consideración de la Cámara, con motivo de la discusión del
título décimo de la Constitución.
Yo creo, insisto en mis primeras palabras, que el tema es de importancia.
Yo no tengo, desde luego, la pretensión de haberle enfocado de una manera siquiera afortunada, ni tampoco
de haber resuelto todos los problemas
que encierra ; pero yo quisiera llamar
la atención de los señores Diputados
ahora presentes en el salón, cosa un
poco difícil, me parece, sobre la importancia, no de la enmienda mía en
sí, que quizá no tenga ninguna, pero
sí de la cue.stión política que plantea,
y no añado nada más ; he expuesto rápidamente el sentido de la enmienda,
la dirección que quiere tomar ;'he aclarado suficientemente que no volvemos
sobre nada-de lo dicho. Que no hacemos un Consejo técnico estí claro ;
no hacemos tampoco un Senado, pues
nada tiene que ver con él nuestro Ofgano interventor : hacemos un Consejo de la República, y ese es el propósito de mi enmienda ; todavía en esto
yo declaro que no pienso hacerme fuerte, ni por un momento, en nada de
ella en cuanto por ahí asome una opinión1 autorizada (y poco le costará serlo más que la mía), que respete su
significación esencial ; mientras se res-

pete el sentido que yo quiero dar a la
función central, para mí muy importante, que ese Consejo va a tener, yo
estoy dispuesto a rectificar todo lo necesario, incluso lo que se refiere a su
constitución, que tal como yo he previsto este Consejo, y respondiendo a
lo que acabo de decir respecto a sus
funciones representativas, de gestión y
de resolución de competencias legislativas entre la región y el Estado central, debería, para ser eficaz y darle
todo el tono que yo quisiera que tuviese y toda la eficacia que merece y
necesita, basarse en el reclutamiento
de sus miembros a razón de un representante, de un consejero por un número de habitantes del1 país, poníamos
nosotros 250.000 habitantes, para que
el resultado de la elección no nos diera
una Cámara numerosa, un Consejo numeroso (insisto en que no queremos
un Senado), ni tampoco un número
muy reducido, para que pudiera funcionar con eficacia ; un representante
por cada 250.000 habitantes, sin que
pueda haber menos de dos por cada
una de las actuales provincias. Con esto, quedan enlazados estos dos procedimientos de selección de este Consejo, que yo no pretendo que sea una
novedad, sino que, por el contrario, es
una necesidad, y existe, por tanto, en
muchas1 partes. Se acude al criterio de
la población del censo : uno por tantos
miles de habitantes, y al criterio de
la demarcación administrativa, es decir, de la realidad.

Los dos tipos combinados pueden
dar una flexibilidad mayor a la constitución de ese Consejó y pueden hacer que sus representantes vengan
efectivamente con el carácter que han
de tener : como representantes de las
regiones, donde las haya, de las provincias, donde no haya regiones autónomas ; es decir, de los núcleos existentes dentro de la Regública ; con el
carácter que han de tener forzosamente, de traer la voz de esos núcleos políticos, teniendo en cuenta también el
tipo de población, la densidad de población, la existencia en algunas provincias de una población importante.
Esa es la selección ; ese es el tipo de
Consejo que yo quisiera que, por lo
menos, mereciera la atención de la Cámara para ser discutido.
Yo creo que es preciso (no sé si es
reglamentario, no me importa ; entiendo que es una realidad que está por
encima del Reglamento) el evitar que
esta Constitución nazca con un vicio
técnico grave ; yo creo que es preciso,
repito, que sobre esta enmienda modesta, sobre esta digo porque por ahora no hay otra, la Cámara opine y reflexione en frío, porque esta es una
cuestión nada más que técnica que puede acarrear una dificultad grave a
nuestra Constitución ; que la Cámara
piense un momento sobre el caso y vea
lo único, lo para mí realmente importante : el modo de evitar un revisionismo constitucional, que no se fundaría, como he dicho antes, en consideraciones políticas, sino en un defecto
íntimo, interno del instrumento que
nosotros, pacientemente, con esfuerzo
incesante, hemos elaborado y que ahora ligera o-por irreflexión, no me "importa, se convertiría en arma inútil.

D E R R O T I S M E , St
En aquell magne article del nostre
il·lustre company Manuel Serra Moret, aparegut fa algunes setmanes en
aquest periòdic, i que titulava «Derrotisme», nosaltres vàrem veure, millor dit, vàrem poder apreciar la clara visió que el nostre mestre i volgut
company té de les coses que es van
desenrotllant en els actuals moments
històrics.
I l'exposat en aquell article, mai
com ara tan apropiat en allò que fa
referència a la vida política dels pobles, potser degut a la manca de preparació intel·lectual o a la manca de
comprensió de les coses, però més que
res per propi instint o per esperit de
conservació, o tal vegada perquè hi
abunden amb excés les baixes passions.
En temps de l'oprobiosa dictadura
i en produir-se l'escomesa ciutadana
que reclamava els seus drets, tothom
volia dir-se republicà i tothom anhelava cooperar a la tasca d'enderrocament del règim, caduc, els uns per lucre personal i d'altres perquè els moments ho imposaven.
Però ara molts d'aquests pseudorepublicans es troben amb què la República els ve gran, i ja comencen a
dir-ne pestes, de la República i dels
seus homes, ja sigui perquè no és tal
com ells se la pensaven o la volien,
ja perquè no ha satisfet llurs ambir
cions, o perquè ha ferit llurs interessos personals, i a aquests elements,
nosaltres, a més d'aplicar-los el mot
de reaccionaris, els declarem enemics
de la Llibertat i de la Justícia.
Més que mai s'imposa la tasca de
divulgació ciutadana, puix la nostra
pròpia dignificació ho requereix, i als
pobles rurals és on s'ha de dirigir

la vista, per a senyalar-los els nous
horitzons que el nou règim ha obert
per a desterrar per sempre les velles
contingències i llurs caciquets, que es
revolten davant llur impotència i llur
pròpia ruïna moral,
A. OLIVELLA BORRÀS
Bisbal del Penedès, novembre 1931.

L'afer BrunetRagasol- Bloeh
Resolució del Comitè Executiu de la
U. S. C.
En la reunió realitzada el dia 24 de
novembre,' el Comitè Executiu de la
Unió Socialista de Catalunya, va aprovar per unanimitat la següent resolució :
«El Comitè Executiu de là Unió
Socialista de Catalunya, estu'diats
l'origen, els motius de baixa política
i les conseqüències, que han provocat
i ha tingut l'afer Bloch-Brunet-Ragasol ;
Resol :
i.er Denunciar a l'opinió pública
la campanya de La Publicitat, per difamatòria dels partits polítics d'esquerra i per nociva als sagrats, interessos de Catalunya.
2.°° Haver vist amb• simpatia l'actitud clara i honesta del company Rafael Catnpalans, i solidaritzar-se amb
la mateixa.
3." Passar còpia d'aquesta resolució a la premsa de Catalunya i inserir-la a la secció oficia! de JUSTÍCIA
SOCIAL.»
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A Barcelona i a Madrid
Dues belles manifestacions d'art
hem de registrar : les pintures de
-Domènec Carles a la Pinacoteca i
l'e-xposició Creixams a can Parés.
Domènec Carles és un artista de
visió dècada i commoguda, molt sensible a les tonalitats lleus i deletèries ;
un pintor inspirat, que cerca abans
que tot «I cromatisme del tons suaus
i de les llums difuses, sense que a
vegades es negui a acarar-se amb les
que enlluernen i tot per llur intensitat. Els seus paisatges són delicats
i plens de frescor ; les seves marines
són dolces i ben reeixides ; les seves
flors, no solament són decoratives i
pictòricament veritables, sinó amarades d'un perfum senyorial i malencònic.
Pere Creixams és tot un altre tem^
perament. Aquí triomfen la força, la
gosadia i l'estridència. Sembla que el
pintor s'hagi desentès de la recerca
pacient per estar ja prou segur de la
seva endevinació. Els tons que l'artista presta a les seves teles ja ens
diuen quina és la seva visió, una visió pletòrica de color, on la qualitat
material de la cosa pintada té tanta
importància com el seu propi colorit.
Res de tons suaus i deleteris, sinó
colors violents, deixatats en harmonies complicades o comprimits en
pinzellades robustes que donen a cada conjunt un fort regust de realitat. I sobretot, una intenció emotiva
que el pintor no ens havia revelat encara i que torna la seva obra més
humana i transcendent.
Una correspondència de Madrid
publicada per un diari local ens informa sobre l'aportació catalana al
Saló de Tardor de Madrid. Aquesta
aportació és representada pels lluminosos paisatges i per les natures mortes de Domènec Carles ; per una «gitana notable per la seva vigoria d'expressió i per la seva qualitat pictòrica», de Joaquim Biosca ; per uns
bells paisatges de Francesc Labarta ;
per un quadro de Lluís Masriera, ple
de distinció ; per un suggestiu paisatge de B. Paig Perucho i per les
obres d'Estivili i Llorach, Maria Muntades, Carme Nonell i d'altres, sense
oblidar el bust en marbre de Pi i
Margall, obra de l'escultor .Antoni
Coll.
AJAX

Rússia i la burocràcia
(Continuació de la pàgina í)

una mica temorenc, el nostre cònsol—
tenim una filla de sis anys, que voldríem reconèixer.
—Molt bé—va contestar el funcionari, disposat a no contrariar els seus
visitants.
I obrint un tercer llibre va preguntar :
—Gom es diu la nena ?

—Marta-Amèlia—afirmà 'el pare.
—Doncs, aquí tenen vostès el document— diigué el funcionari, lliurantlos el corresponent rebut.
«La dama espanyola prengué els
papers. Endebades volien els seus ulls
llegir aquella entremaliada ecriptura
russa. Les mans tremoloses rebregaven els documents. Un lleu somriure
florí en els seus llavis, mentre due's
llàgrimes descendien cara avall. No
podia dominar-se. Allò li semblava
impossible. En un quart d'hora, divorci, boda i reconeixement patern !
En un quart d'hora havia liquidat tot
un passat que la societat burgesa anomena vergonyós ! Beneïda sigui Rússia i beneïts siguin els Soviets1!...« (i)
JOAN FORMENT
(1) Del llibre «Cómo se forja un pueblo»,
de B. Llopis.

Francesc Layret

Pule Socialista
de Catalunya
CASAMENT CIVIL A MOLINS' DE BEI
Jal.. diumenge proppassat fou dia de joia
pels elements Uiurepensadors i liberals de
la vila. Es celebrà el primer .matrimoni civil des de la proclamació de la República.
Uns bons ciutadans, Jaume Francesc Boronat i Clemència Villanueva, demostraren,
com llurs familiars, la fermesa de llurs conviccions.
Cal donar-los, doncs, coin a exemple d'aquells timorats que pensen com els con-,
traents, per. covardia, traeixen llur consciència, ja que no es pot al·legar ara el perill de represàlies, abans gairebé segures,
puix que el poder públic controlat per homes de consciència més recta que en el
règim històric passat, no les faria possibles.
Acabat l'acte, diguem-ne oficial, amb espontània manifestació i enlaire la bandera
roja de l'agrupació local de la Unió Socialista de Catalunya, ens dirigírem a l'hostatge de la Federació Obrera, on invitats
per la mateixa es serví un esplèndid ionx
als contraents i llurs familiars.
El campany Teínas Pla, com a president
incidental i vice-president efectiu de ;'a
grupació local de la Unió Socialista d© Catalunya, glossà magistralment les doctrines
dels malhaurats mestres Josep Nakens i
Francesc Pi i Margall i altres apòstols del
lliurepensament, acabant-se, l'acte amb l'ofrena en nom de dita Agrupació d'un formós bust de la República dels, treballadors
i amb visques a la més radical estructuració democràtica de Catalunya i Espanya.

Francesc Layret ! Aquest noin evoca bona part de les lluites social i política d'abans de les dictadures ; aquest
nom ens porta el record de moments
falaguers i, alhora, de les més vils
baixeses.
Francesc Layret era un cavaller de
l'ideal. Havia posat la seva intel·ligència, la seva fermesa, la seva bondat
i la seva honradesa al servei de la política, de la causa obrera i de Catalunya.
Com a regidor de Barcelona, havia
fet una obra positiva, de gran tremp.
Com a diputat a Corts havia aixecat
amb convicció la seva veu rebel i justiciera. Com a advocat, havia defensat sempre amb energia i encert la
dignificació proletària.
Layret catalanista donà al catalanisme un sentit humà i obert, ,én franca lluita amb aquell catalanisme pairalista, amb allò que ara s'ha donat
per dir-ne el «catalanisme històric»,
que no és res niés que la reacció i
l'imperialisme amb tots llurs atributs
infectes. Nosaltres, catalanistes^ esr
tem decididament enfront del catalanisme burgès encarnat adés i ara per
la Lliga Regionalista i el sea fruit'
Construcció de l'apahèbrid Acció Catalana ; i .Francesc
rell de Ràdio "ZEUS"
Layret va ésser el primer que s'aixéde 3, 5 i 6 valvule*
cà contra aquest estat de coses i possicompletament selecbilità el catalanisme de cara al món
que avui hi ha.
tius » Reparació
Layret va ésser assassinat quan es
d'altre« aparells de
dirigia a protestar per la conducció de
Ràdio 1 gramòfons de
sindicalistes i homes d'esquerra a La
,Mola, a Mahó. Va ésser l'assassinat
totes menes
més canalla que cometeren els homes
de Martínez Anido i Arlegui, per
quant Francesc Layret no podia valdré's per a la defensa. Varen matar-lo perquè sabien que suprimien
'ZEUS" Sepúlveda, 174
una de les primeres mentalitats i un
Telèfon 30883
dels primers cors que posseïen l'obrerisme, el republicanisme i el verita/
ble catalanisme.
Diumenge passat, la U. S. C., estig'ué representada pel company Joan
Capdevila a l'homenatge que es tribu- millor homenatge és demanar, exigir
tà davant la seva tombà al gran polí- al Govern de la República que castitic d'esquerra. Avui, creiem que el gui els assassins de Francesc Layret.

La setmana política
( Continuació de la pàgina 2)

Necessita «mentores», perquè «la política catalano está ahora en trance de colorearse con un matiz de apelativo obrerista».
Es tracta, doncs, de «mentores» que entenguin
en colors obreristes i els remenin amb ciència i paciència.
Aquest «mentor» no pot ésser Macià, perquè ha
viscut massa temps a Bèlgica, «país típico de socialismo internacionalista y de tutoria social».
No pot ésser, consegüentment, d'esquerra.

TALLERS

HEUS

A\iL£]è,»L£LA?]!!5SS
La U. S. C. o les deu de la nit
inaugura la seva secció del

Districte VIII
ACUDIU al carrer Montseny, 35, pral.
HI PARLARAN:

Rafael Ramis
Cosme Roíes
Ambrosi Carrion
Felip Bariau
Rafael Campalans
M. Serra i Höret
Dilluns, dia 7. — S'obrlrS en el mateix
local el dispensari mèdic gratuït a càrrec
dels Doctors Rofei, Muntanya, Caní'
prodon. Multerò« 1 Mira.
Demà, tt deiembre
Gran míting a Alella, a les 4 de la
tarda, organitzat per la secció local de la
U. S. C. Oradors: Joan Comorera,
Marti Bonet, Joan Forment 1 Felip
Bar)an.
Demà, 6 desembre
Gran míting al Cinema Marina, de la
Barceloneta, a dos quarts d'onze del
mati. Oradors:

Eduard L. Salas
E. Granier-Barrera
Rafael Castelliort
F. Roseli i Montané
Joan Forment
Francesc Muntanya
M. Serra i Moret
14 desembre
Míting e Calella, a les 10 del vespre,
organitzat per la secció local de la U, S. C.
Oradors: Xavier Xaparro, Emili Mira,
Felip Barjau i M. Serra i Moret.

«La Libertad» diu que l'afer Bloch ha
d'inquietar molt els bons patriotes,
sobretot ara que estem en «vísperas
de reconocer a Cataluña una peligrosa mayoría de edad».
Pot estar contenta «La Publicitat»!
Segurament ha aconseguit el que cercava: atacar la Catalunya que no és
regida pels seus. Sense veure, en la
seva ceguera de despit, que l'atac ha
estat contra Catalunya.
Però ja tenim reiterades proves de
la moralitat dels d'Acció Catalana.
Només hem de recordar que el
«bloquista» Ragasol permeté — si no
ho feu ell — que es falsifiquessin candidatures, agermanant-se amb els
seus enemics i traint els seus; i no se
li digué res.

perspectiva». Ergo, sols ho poden ésser ells, els
No pot ésser el socialisme espanyol.
No pot ésser la Unió Socialista de Catalunya, faistes loo per 100.
Com Maura pare, volen fer la revolució des de
«en completa quiebra... una tertulia y nada más que
•dalt. Ja en són pràctics, d'aquesta mena de revouna tertúlia».
.'
lucions i n'han deixat impressions digitals en
No poden ésser els comunistes.
¿Qui, per Déu!, serà la «concentración de signo mants despatxos i avantdespatxos.
Però, ara és l'hora de fer-la en gran, i. truquen a
proletario» que «recoja el copioso diluvio de cargos
en perspectiva y ejerza el oficio de asesorar a los la porta, volent entrar i donar-se un banquet estil
nuevos gobernantes, desconocedores del mundo del «merienda republicana» o «merienda de negros»...
I amb freturança, quan se'ls acaba el «dolce far
trabajo, de los organismos y de sus hombres» ?
I els faistes IDO per 100 de Solidaridad Obrera niente» de la revolució proletària per un dia d'aja han contestat la preguntaj per eliminació. A qúests...
Truquen a la porta, i no sospiten, potser, que
tots -ens han tirat per terra. Sols queden ells en
peu. Ni esquerrans, ni socialistes, ni comunistes ací els retrucaran, com als seus «camaradas» de
no podem ésser els «mentores»', els «asesores», els l'Argentina, article d'importació, també : «Llama,
usdefruitadors «del copioso diluvio de cargos en que te van a abrir !»
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