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Contra els enemics de la República
Fa dos mesos els catòlics militants,
sortint de la Catedral, varen assassinar el ciutadà Borrell. El dimarts
d'aquesta setmana, sortint de l'església de Sant Agustí, els catòlics militants varen fen manifestacions monàrquiques, varen provocar pacífics ciutadans, varen desafiar les lleis de la
República onejant la bandera borbònica.
Són manifestacions que responen a
una actitud constant, orgànica, de resistència a la República, ara, d'atacar
després a la nova democràcia, és a dir,
a l'única democràcia que hi ha hagut
à la península.
Cada església és un refugi de conspiradois. A cada trona hi ha un frare, un capellà, predicant la guerra religiosa. De cada convent en surten
institucions bèl·liques i, possiblement,
les armes que avui han deixat en
mans de l'autoritat els ciutadans pa-

cífics, i les que traspassen la frontera.
A l'ofensiva catòlica no correspon
una defensa categòrica de la República. Els representants de la República, a cada provocació catòlica, responen feblement, com si ho fessin a contracor. I, justament, allí on l'energia
és més necessària : 'a Bascònia i
aquí.
, A Barcelona, la tolerància governamental es fa totalment intolerable. El
governador és expeditiu, massa expeditiu, quan es tracta de gent humil
militant dels partits extrems i de senzills obrers. Però es posa guants blancs
quan delinqueixen homes de dreta,
monàrquics descarats, catòlics militants. Amb guants blancs va tractar
els responsables de l'assassinat de
Borrell, amb guants blancs ha tractat
els pertorbadors del dimarts.
De tots els carlina sorpresos in fraganti dins el local tradicionalista,
sols dos varen ésser detinguts. I
aquests dos, traslladats al vaixell
, «Dèdalo», gaudeixen de privilegi irritants. No pretenem que a ningú es
tracti inhumanainent. Però sí un tracte igual per a tothom. És, doncs, intolerable que mentres una munió
d'obrers són tractats de qualsevol manera al vaixell''Ahttífti López i allotjats sense cap cura d'higiene i de respecte a la personalitat humana, dos
carlins, dos enehiics de la República,
siguin afavorits amb un tracte de
privilegi.
Cal reaccionar.
Si el governador, senyor Anguera
de Sojo, no pot desprendre's dels
seus prejudicis de classe i de creencesreligioses, en l'exercici del seu càrrec, que renunciï.
Justícia per a tots. Però, justícia
XtfftO/e
igual, humana, per a tots, també.
J/
Puix, hem de creure que la llei de
defensa
de la República no s'ha fet
NICETO ALCALÀ ZAMORA
contra els republicans!, sinó contra els
La Unió Socialista de Catalunya taluda el monàrquics amb rei o sense rei, amb
primer Preildeni de U Republic« Etpanyola rei del cel o de la terra !

El confessionalismo a les Escoles
municipals
Hem visitat el grup escolar municipal «Llull». Hi vàrem anar
sense malfiança, i vàrem sortir-ne indignats.
Als set mesos de República, i mentre en el cementiri l'Ajuntament materialitzava, en cerimònia solemne, el principi laic, no podíem suposar que a les escoles municipals hi trobéssim, insolent,
senyorejant, l'esperit confessional catòlic.
Però, així ha estat.
Vàrem visitar totes les aules, una per una, i en totes, en lloc
preferent, hi vàrem veure la imatge religiosa : una estampa, una
estatueta, un baix relleu. I en una d'elles, una escultureta estil «sancti di guixi», i al peu, per a estalviar cabòries als nens, aquesta inscripció, amb lletres grosses : «L'Àngel».
Això és una escola municipal !
I a totes les escoles municipals !
Es saboteja la laïcització republicana, i al sabotatge cal respondre
enèrgicament. Accentuant el procés laic i castigant implacablement
els sabotejadors.
No hi valen excuses. No s'hi val dir que es tracta de reproduccions artístiques, D'obres d'art n'hi ha de tota mena, i sols per esperit sectari es poden elegir les de caràcter religiós.
Per la intervenció del nostre representant al Consell de la Generalitat, va treballar-se allí el dia de la Immaculada, afirmació laica
exemplar. Esperem que per la intervenció dels nostres regidors, les
escoles municipals seran netejades dels últims vestigis del confessionalisme catòlic.

Homenatge a Galán
i a Garcia Hernández
Fa -un any que foren afusellats, a
Jaca, els herois republicans Galán i
García Hernández. Nosaltres, antimilitaristes, tenim a honor, avui, retre
homenatge a la memòria d'uns militars. La sublevació de Jaca va ésser el
cop de gràcia donat a la monarquia ;
les víctimes que resultaren del moviment possibilitaren el canvi de règim
sense revolució. El's militars de la
població aragonesa es sentiren ciutadans abans que militars, i la sang de
dos d'ells bastà per a aixecar el poble ; aquest és l'humà sentit del nostre homenatge.

L'aixecament de Jaca plasmà la
rebel·lió de tot el poble espanyol. Galán i García Hernández moriren com
a caps visibles, per la seva abnegació patriòtica. Però els trets que feren caure els dos homes, feriren un
poc a tots els espanyols; l'excitació
de lã sang calenta portà al poble, el
12 d'Abril1, a les urnes en la més cívica i democràtica protestà.
Fa un any que foren assassinats
Galán i García Hernández. Diem assassinats en termes morals i en termes jurídics. Suspesa la Constitució,
en plena dictadura, la sublevació dels
militars de Jaca no solament no podia constituir cap delicte^ sinó que
s'aixecaven contra un Estat il·legal i
contra uns usurpadors del poder, és

Per a remeiar el problema de l'atur
Importam projecte de la minoria
municipal de la U. S. C.
A la sessió municipal del dimecres proppassat, el company Duran i Guàrdia, presentà, en nom) de la minoria de la U. S. C., la proposició següent a
la qual1 s'adheriren els regidors ciutadans Armengol del Llano i Miquel Ollé :
Davant el problema inquietant que, tant en l'aspecte individual com
col·lectiu, representa la crisi de treball que actualment hi ha en la nostra ciutat, i que es tradueix en un nombre cada dia creixent d'obrers sense feina,
que veuen amb angúnia com s'atansen els dies crus de l'hivern ;
Creient que és possible minvar els-, efectes d'aquesta situació, alhora que
es poden resoldre d'una manera definitiva i permanent alguns problemes
d'ordre urbanístic i higiènic que demanen una atenció immediata ;
Tenen l'honor de presentar al Consistori la següent
PROPOSICIÓ
1. Que es declari urgent :
2. Que l'Alcaldia dicti una ordre per tal que dintre el terme d'un

(Segueix a, la pàg. S)

forçós

mes, a comptar del dia en què s'aprovi aquesta proposició, es comencin les
obres per a la instal·lació de water-closet en totes aquelles cases en què
no estigui instal·lat aquest element indispensable d'higiene domèstica.
3. Que de la mateixa manera s'ordeni la instal·lació de dutxa en tots
aquells pisos que no gaudeixin de cambra de bany.
4. Que de la mateixa manera s'ordeni la construcció de la part de vorera corresponent al propietari en totes aquelles vies afectades per la urbanització de la ciutat.
5. Que de la mateixa manera s'ordeni la construcció de les tanques, segons el tipus prescrit per l'Ajuntament, en aquells solars que encara no les
tinguin.
6. Que, així mateix, l'Alcaldia faci saber a propietaris i llogaters que
aquestes reformes no poden implicar, en cap sentit, un augment de lloguers,
i que castigarà rigorosament les infraccions que es realitzin en aquest aspecte ; i
1, Que en les cases i solars que en el terme fixat no s'hagin començat
les obres esmentades, siguin realitzades aquestes sota la direcció de l'Ajuntament, a càrrec del propietari, el qual, a més a més, serà penyorat amb
una quantitat equivalent à l'import de l'obra o obres realitzades, quantitat
que es destinarà a subsidi als sense feina.
Cases Consistorials, 9 desembre 1931.
Josep Duran i Guàrdia, R. Armengol del Llano, Miquel Ollé,
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LA SETMANA POLÍTICA
El diseurs del senyor
José Ortega y Gasset

«Es preciso que nadie cometa la estupidez de desconocer
que, desde hace sesenta años, el más enérgico factor de la
historia universal es el magnífico movimiento ascensional
de las clases obreras.»

El senyor José Ortega Gasset ha pronunciat la
tan pregonada conferència. Va parlar molt, afavorit per una perfecta amise en scène».
¿ Ha assenyalat un camí, encès una llum, descobert la llei de la felicitat humana? Diguem, sintèticament, copiant Unamuno : «Como pieza literaria me ha parecido un bello discurso.»
Res més?
Quelcom més, i perillós.

Vet ací l'única afirmació rotunda i encertada del
senyor Ortega y Gasset.
Afirmació només, sense conseqüències.
Doncs, aquest «magnífico movimiento ascensional
de las clases obreras» no ha de traspassar mai els
límits assenyalats pels papes, Mussolini i tots els
teoritzants i usdefruitadors de la teoria del capitalisme paternal, bon noi, caritatiu, de la conciliació
i col·laboració de classes, amb supremacia, però, de
les benestants.

«El crimen mayor que hoy se puede cometer en España
es empequeñecer el momento.»

D'acord.
Però, qui empetiteix el moment, i com ? Segons
l'angle de visió, l'empetitim nosaltres, com a catalans que afirmem la nostra personalitat històrica
i reivindiquem la nostra sobirania, i com a socialistes que defensem un ordre nou, que veiem en
la vida col·lectiva un xoc d'interessos impossibles
de conciliar. I al revés, vist des del nostre camp.
Qui, doncs, empetiteix-el moment?
No va dir-ho el senyor Ortega y Gasset. Però,
evidentment, el seu angle de visió no és el nostre.
«Es preciso rectificar el perfil de la República.»

I fabricar-né un de ben diferent : fenici, o beoci,
o de canvistes jueus. Puix que el perfil d'ara, el que
cal rectificar, és esquerrista, més o menys, però
esquerrista.
El perfil de la República és laic, socialitzant, de
línies múltiples, civil, de forta i profunda solidaritat humana. Per a rectificar-lo hem de mirar el revés
de la medalla, on hi trobarem les gràfiques característiques d'Espanya sota la monarquia.
«¿Por qué nos han hecho una Eepública triste y agria?
O mejor dicho, ¿por qué nos han hecho una vida .agria y
triste bajo la joven constelación de una Bepública naciente?»

Aquesta República trista i agra sois poden haver-la fet els homes que, per mandat dels partits
que feren la revolució, han governat i han redactat el codi fonamental.
Al senyor Ortega y Gasset no li han entristit ni
agrejat les «pajarillas», els exportadors de capitals,
els bisbes predicadors de guerra civil, els aristòcrates emigrats, els militars conspiradors, els industrials que tanquen portes i acomiaden treballadors més per esperit de sabotatge que de real necessitat.
Les «pajarillas» del senyor Ortega y Gasset no
estarien tristes ni negres, si la República hagués
continuat la història d'Espanya.
«¿Hay hoy en toda la anchura del mundo movimiento
alguno de dimensiones apreciables, que pueda calificarse de
conservador, de auténticamente conservador?»

No ho creu el senyor Ortega y Gasset.
I no veu que ell n'és un, dels autèntics conservadors, que cerca freturés i sembla que no troba.
Els conservadors d'avui no són els del segle xix.
Veritat que el senyor Ortega y Gasset no la vol
tenir en compte. Els conservadors del segle xix
volgueren «conservar» tota la gamma de llurs privilegis, la integritat del dret romà. Els conservadors
del segle xx, d'espatlles a la paret, volen sols «conservar» l'essència de llurs privilegis : el dret de propietat individual. Admeten qualsevol reforma, qualsevol modalitat legal, qualsevol reivindicació, qualsevol nova estructuració jurídica de la relació entre
capital i treball, qualsevol nou règim de treball,
si es saben vençuts ; però sempre i quan no es
toqui l'essència de llur privilegi : la propietat privada. Tots els partits que defensen la propietat privada són conservadors. I n'hi ha tants, que el senyor Ortega Gasset, perdut dins el bosc, no els veu !
«Se reconocerá no haber grandes probabilidades de que en
el mundo actual, al acontecer un cambio de régimen, el
nuevo Estado que nazca sea, hablando con propiedad, un
Estado burgués.»

Règim polític? Règim social? El senyor Ortega
y Gasset defuig les classificacions concretes. Li
agraden massa les nebuloses.
Si el canvi és polític, naix un Estat burgès :
exemple, _Espanya. Millor dit : no naix, és revesteix de formes noves un Estat que ja era burgès.
Però, si el canvi és social, llavors, vertaderament,
no naix un Estat burgès. Puix essent una transformació d'una cosa que ja efa burgesa, ha de diferenciar-s'hi. O res no hauria nascut.

«No. se hable, pues, en ningún rincón proletario de politica
burguesa; pero, viceversa, no cabe tampoco confundir ese
movimiento ascensional de la humanidad, obrera con el laborismo, socialismo, sindicalismo o comunismo, que son
meras fórmulas.»

Com s'ha produït, doncs?
Per generació espontània?
Què era, abans de Marx, «la humanidad obrera» ?
¿ Què seria d'ella, avui, si no tingués més far que
la filantropia d'uns, la filosofia d'altres i les encícliques dels gerents de la profitosa indústria nacional italiana o, vulgarment, Església Catòlica Apostòlica Romana?
La progressiva emancipació de la «humanidad
obrera» és el fruit de la seva progressiva capacitació de classe, assolida en la forja del socialisme
internacional.
Podrà no confondre's, com vol el senyor Ortega
y Gasset, però el «movimiento ascensional de la
humanidad obrera» no s'aturarà mentre no es realitzin els postulats del socialisme internacional. Val
a dir, doncs, que no hi 'ha «confusió», sinó «fusió»,
filla d'absoluta «identitat».
«Para no desorientarnos, evitemos, pues, hablar de politica conservadora y de política burguesa.»

Es clar, és clar !
«Se ha dado la impresión... de que se aprovechaba ese
triunfo espontáneo y nacional — ¡ y nacional ! — de la Bepública para arropar en él propósitos, preferencias, credos
políticos particulares, que no eran coincidencia nacional.»

On comença i on fineix la «coincidencia nacional» ?
De «concidència nacional» no n'hi hagué més que
una : proclamar la República.
Després ?
La República, per se, no és més que un continent, una copa que s'ha d'omplir. ¿ Com i de quina
manera ? ¿ Amb humanitat nova o vella, amb sans
blava i la blavosa dels aristocratitzats amb títols
comprats amb diners o amb filles, o roja, ben roja?
«Coincidència nacional», «credos políticos particulares». Petits jocs de paraules de filòsofs desuets !...
«La democracia ha dejado de ser una teoría y un credo
político que unos cuantos agitan para convertirse en la anatomía inevitable de la época actual.»

Tenen la paraula Mussolini, Hitler, Horty, Stalin, Pilsudsky. No l'atorguem a Ortega y Gasset,
perquè ha parlat. És un nom més en la llista dels
que a la «caduca democràcia» oposen la «joven democracia»... del «manganello» i del «ricismo».
«A esa unidad de la voluntad nacional que la Bepública
tiene que significar, es preciso que volvamos, porque hay a
la puerta de la Bepública, instalados en hileras,'unos hombres que perturban la obra de los gobernantes e impiden el
ingreso en la Bepública, del buen español, pacífico y mesurado.»

¿ On és i qui és el «buen español, pacífico y mesurado» ? Que surti. Mal no sigui per, comparantse a ell, nosaltres que, per estar-dins la República,
no serem «bue-ios españoles, pacíficos y mesurados».
Però és difícil fer-los sortir. No sortiran, Ipuix
mai no assoliran la «unidad de la voluntad nacional», que els fa tanta falta. Sortosament! Perquè
aquesta unitat existeix, només, en els cementiris,
i des d'ara que els han secularitzat.
«Frente a los particularismos de todo jaez, urge suscitar
un partido de amplitud nacional... La nación es el punto de
vista en el cual quede integrada la vida colectiva... La Bepública nueva necesita un nuevo partido, de dimensión enorme, de rigurosa disciplina, que sea capaz de imponerse, de
defenderse, frente a todo partido partidista.»

Un partit que sigui la Nació. Ja ho ha dit Mussolini : el feixisme és la nació, l'antifeixisme és
l'antinació. Ortega y Gasset ho va perdent tot en

l'aventura política que tan poc bé li escau : fins
l'originalitat.
,
I què és la Nació? I qui la governa? La Nació
no és una entelèquia. Els homes que la governin
no seran fills de la Lluna. La Nació és un conjunt
d'interessos, de mentalitats i de sentiments que es
condicionen mútuament i creen la seva fesomia,
constantment. I els homes de govern representen
interessos, idees i sentiments oposats, contradictoris, que caracteritzen llur tasca. Són «partidistes».
L'home absolutament «equànim» no existeix. ¿ Què
en faríem, de tal fenomen, si la mare natura ens
en regalés un ? Ortega y Gasset vol ésser-ne un, i
ja veieu la feina que ens dóna!...
«Para esa gran obra de enriquecimiento nacional se llama
desde aquí a los capitalistas españoles... Se llama al capitalista para que denodadamente sirva a la Nación... Pero bien
entendido que también es menester que se le tranquilice sobre el sentído, límite y fertilidad en ese su sacrificio.»

Allò que se'n diu : un sacrifici d'anar per casa.
I el que dèiem al començament : un sacrifici que
no faci trontollar els privilegis fonamentals. Patriotisme baratet i. vistent !
Ortega y Gasset malparla dels partidismes i dels
partits partidistes. Però, en quant deixa les nebuloses, es descobreix partidista de la pitjor espècie :
del capitalisme... espanyol!
«Si se exceptúa los propietarios andaluces y de alguna
otra gleba, que han sido, .preciso es reconocerlo, insoportablem'ente tratados, los demás capitalistas no tienen derecho &
quejarse de la Bepública.»

No es partidista, el senyor Ortega y Gasset. Propugna per un partit «enorme», «nacional», que oposar als partits «partidistes». Però, no reconeix si
els pagesos andalusos no han estat «insoportablemente tratados» pels propietaris abans de la República i per la República essent Maura a Governació. Els déus de l'Olimp es donen aquest luxe.
«Hay también
y nervio, que...
tido y cuajar en
tensiva a Miguel

alguna personalidad, hoy señera, todo brío
podría destacar sobre el fondo de este pargran gobernante. (Ovación que se hace exMaura, que ocupa uno de los palcos.)»

S'ha aixecat la cortina. Un partit «nacional» contra els partits «partidistas», ni «burgués», ni «conservador», «obrerista» sense «ismos», capitalista
«platònic», acàbdillat per Miquel Maura ! Com se li
alegren les «pajarillas» a l'Espanya cavernícola que
Ortega y Gasset pietosament, ha qualificat de
«buen español, pacífico y mesurado» !
«He trata, señores, de innumerables cosas egregias que podríamos; hacer juntos y que se resumen todas ellas en esto :
Organizar la alegría de la Bepública española.»

Política de «pajarillas».
Una alegria homeopàtica, com escau a tot «buen
español, pacífico y mesurado». L'alegria de l'home
que es tapa la boca quan riu, que es treu les sabates quan retorna a la llar a l'albada, que s'asseu
als genolls un infant rodanxó i li conta coses de
fades i de gegants i de dracs i Jordis herois, i li
promet caramels si es porta bon minyó!...
Organitzar l'alegria espanyola ! Heus ací un programa digne d'un filòsof que d'excels espectador ha
passat a ésser pèssim actor... Programa senzill en
la terra dtl «sol» i en la que plora qui no sap i no
vol riure !...
I sota l'alt comanament de Miquel Maura, l'home
que omplí de llàgrimes les llars sevillanes i de sang
el Parc de Maria Lluïsa ! Riem, tanmateix !
MOT DE LA FIN
Comentaris al discurs del senyor Ortega Gasset :
Miguel Maura : «Perfecto, perfecto de arriba a abajo. Ea
el último llamamiento que se puede hacer & las clases conservadoras.»
Justino Azcárate : «Magnífico. Ha hecho el señor Ortega
un llamamiento u Acción Bepublicana, a Maura y a las clases capitalistas.»
Unamuno : «Como pieza literaria me ha parecido un bello
discurso.»
Boyo Villano-va : «Me ha parecido muy bien. He podido
apreciar en su conferencia una omisión. En las Cortes hizo
el señor Ortega admoniciones a los socialistas y a los regionalistas, y hoy sólo ha hablado de los primeros.»

L'home que renega dels partidismes, dels partits partidistes, l'home «nacional», recull les felicitacions del partidisme més cavernari que existeix
dins la República i als voltants d'ella. Ja en té
prou !
Petit feixisme de laboratori !
JOAN COMORËRA
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Orientacions femenines
Negar qualitats a les dones de la
nostra terra, seria negar la llum i els
immensos beneficis del sol.
Per desgràcia, ella ha viscut apartada de la política i de tots els problemes socials.
Més encara. Ella ha estat víctima
d'aquella trista tradició. Res importa
que la dona no sàpiga llegir ni escriure, si ella sap obeir, callar i servir.
La ignorància, doncs, ha estat durant segles una molt preciosa virtut,
i al present podríem tenir per sortilegi i obra de bruixeria l'actuació femenina en tots els dominis nacionals
amb una sàvia prudència i sòlida intel·ligència que sols es pot conseguir
amb llargues pràctiques i profunds
estudis.
I no obstant, davant els complicats
problemes, davant una molt seriosa
responsabilitat ciutadana, davant un
esdevenidor ple de promeses per les
aspiracions femenines, tinc gran confiança, no en les classes instruïdes i
riques, i sí en les obreres incultes,
que d'elles han sortit els primers
crits, reclamen el dret a la vida, el
dret a la instrucció, eî dret a la llum,
a la higiene, a la bellesa.
1 espero també confiada en elles,
puix menys han sofert el contagi verinós de les creences i de les religions.
Les dones intel·lectuals, per la petita quantitat que sumen en el gran
tot i també per la diversitat de criteris, opinions i rancúnies, no poden
influir ni mantenir un equilibri necessari a l'harmonia del conjunt.
Aquest harmoniós equilibri social que
farà clavar la senyera de l'Ideal al
cim de les humanes reivindicacions.
¿ 1 què diré de les dones fanatitzades vivint les més absurdes realitats ? •
Dones embaumlades d'incens i de
ciris consumits, de boques i llavis
secs i pansits a força d'oracions, de
cervells plens d'idees nebuloses i abstractes, d'imatges patètiques i martiritzades, d'ulls on passen flames, diables i fantasmes, de sensibilitats mortes i anémiques, puix de la vida volen fer-ne un terror i un gran i etern
dolor, ¿ què poden oferir i aportar a
les noves orientacions que no siguin
les muralles i els obstacles d'unes tradicions que seguirien forjant cadenes
incrustant-les en la carn i en les consciències, les ànimes i els pensaments?
Al costat d'aquests ramats d'ovelles sotmeses a espirituals i corporals
pastors, tenim una multitud de dones fredes, indiferentes, frívoles, sense altres preocupacions que la satisfacció de llurs i sempre variats capricis.
El crit de dolor que puja de la massa oprimida i explotada no consegueix
fer vibrar la més petita i dolça corda
de cantívola i piadosa emoció.
Feliçment ens queden les dones que
formen el més gros contingent. Batallons femenins endurits en les diàries lluites amb el pas acostumat a
les marxes forçades i de resistència,
no abandonen mai les avançades defensant els tresors en elles confiats.
Valors positius, factors productors
del gran mercat Nacional, elles tenen
avui el destí feliç o desventurai dels
seus, del poble, dels fills d'elks mateixes. Fils màgics que entre les actives i enèrgiques mans, poden transformar tota una organització, mantenir l'harmoniós equilibri econòmic,
suprema aspiració de l'ideal socialista.
I és en aquests moments d'innovacions que hem de sentir l'a inquietud

de la gran responsabilitat com a dones mares i ciutadanes.
Com a dones hem de mirar endavant, de cara als nous horitzons que
s'obren magnífics de promeses per les
nostres més legítimes i naturals reivindicacions.
Com a mares hem de preparar un
esdevenidor a les tendres criatures que
tot ho esperen de la nostra infinita
tendresa. Un esdevenidor radiant, se.rè, canten la joventut trobes a la vida, al treball i a l'amor. Una joventut entusiasta i curiosa d'espai i d'infinit, no trencat el ritme cadenciós

per xocs d'armes, flamejar d'ametralladores i canons, ni per les patètiques i espantoses agonies que comencen en els quarters i acaben en les
roges trinxeres.
Com a ciutadanes, hem de col·laborar i ajudar a la prosperitat i grandesa Nacional. Hem d'ésser forces vives i resistents columnes de les futures construccions, sense destruir, puix
res es pot consolidar sobre cendres,
pols i runes. Estudiem doncs ; preparem nostra defensa amb exercicis de
raonaments, llargues meditacions i sàvia intel·ligència perquè els homes de

la vanguàrdia social diguin de nosaltres : «sou dignes de la confiança en
elles dipositada ; amb elles al costat
ens férem amos i mestres del demà,
un demà que no tindrà llàgrimes d'esclaus ni gemecs d'afamats».
Jo tinc fe en les dones que treballen. Elles s'ignoren i per l'home han
estat fins avui un enigma.
¿ Deixaran d'ésser misteri i s'obriran totes fervoroses a la llum de les
noves aurores, com les flors s'obren
a la matinada per rebre les carícies
del sol?
ÀNGELA GRAUPERA

I n t e r v e n c i ó , c o n t r o l o res
i
El projecte de llei de la intervenció
o inspecció obrera en les indústries,
anunciat pel ministre de Treball, ha
posat en primer pla la psicologia de
la classe patronal i la capacitat de la
classe obrera.
La redacció del projecte, a més de
'descobrir-nos falta de decisió, ens mostra també el desconeixement que hi ha
dels factors indispensables a tota la
indústria moderna, causa aquesta de
la situació migrada en que es desenrotlla i que per malviure li són "necessàries una pila de falses proteccions
perquè l'estrangera o fins ella mateixa
s'acabi de fer la vida impossible.
La classe patronal, educada amb el
tradicional concepte de l'«amo» clàssic, en aquest projecte no veu, res més
que una intervenció en els seus diners,
en els seus respectables interessos que
diu ella, i no està, per tant, preparada
per a interpretar una reforma d'aquesta transcendència, i sospitem que abans
de transigir en aquest punt adoptarà
posicions d'extrema violència que sols
aplacaria davant l'amenaça d'una actitud enèrgica i formal de la classe
obrera capaç de fer-se càrrec de la
producció, seguida de l'expropiació
per part del poder públic.
La capacitat del proletariat de Catalunya com a classe organitzada queda demostrada amb les seves divisions.
Mentre no es demostri que el primer
capaç de controlar, són els seus propis
organismes professionals, no podrem
pas confiar a la nostra organització
obrera aquesta missió de tanta transcendència. A més, la tàctica d'alguns
delegats de taller nomenats pels sindicats o sota la seva influència, ha estat tan desastrosa, han mostrat una
mentalitat tan primària en totes les
qüestions on han intervingut, que fa
completament inacceptable la intervenció de l'organització obrera catalana
per a una responsabilitat d'aquest ordre.
En canvi,, considerada en general,
no dubtem a reconèixer a la classe treballadora competència suficient per a
exercir aquesta funció. Comprova
aquesta opinió meva els delegats que
han estat nomenats lliurement per llurs
companys de treball, la major part xicots ponderats i de notable habilitat
professional, i si això no fos prou diríem que entre la classe treballadora
hem trobat almenys tanta competència
com entre la classe patronal. És evident que hi ha les excepcions de patrons vertaderes notabilitats, però és
cert també que hi ha obrers que estan
molt per sobre d'una bona part de patrons, a l'extrem que nosaltres creiem
que la inspecció obrera podria ésser de
gran utilitat per al progrés industrial.
Per damunt de totes les circumstàncies del moment, els obrers no poden

pas desentendre's d'aquest afer. És ri- de tenir en compte que mentre la clasdícula la posició que en aquesta qües- se patronal doni mostres de tenir prou
tió adopten els elements de l'organit- potència i disciplina per a conservar
zació a través de «Solidaridad Obre- les seves fonamentals prerrogatives,
ra». Hi ha bestieses que no se les creu tindrà la major part dels elements inni, el que les escriu, i el negociet d'es- tel·lectuals al seu servei, uns per conperar-ho tot de la revolució integral vicció i altres per covardia, que obssols interessa a aquells que en viuen. taculitzaran la capacitació del proletaMés valdria que es tingués la noblesa riat, i és una absurda il·lusió suposar
de parlar clar i confessar que en ma- que sense prèvia preparació es pot fer
fceriß, d'economi/a industrial no s'hi moure el mecanisme complexe de l'eentén absolutament res. Si les juntes conomia.
En torn de la qualificació de la llei
i les «comisiones» dels sindicats, en
lloc d'estar compostes de tants segones s'han fet també un seguit de comencategories i especialitzats, hi hagues- taris inoportuns per la confusió que
sin méS operaris, comprendrien l'efi- originen. S'ha dit amb molta energia
càcia que per al futur té la seva sim- i amb molt convenciment que la llei
ple intervenció en el procés industrial. seria més radical si en lloc de faculNosaltres no ens fem pas gaires il- tar la intervenció obrera en facultés
lusions amb aquest projecte de llei, el control. A aquesta confusió ha conperò si l'organització, per incapacitat tribuït el ministre de Treball amb el
o si es vol per convicció, no volgués, seu ja clàssic costum d'enraonar més
en cas d'aprovar-se, exercir directa o del que la bona tàctica política aconindirectament la inspecció obrera en sella.
Nosaltres no donem a les paraules,
les indústries, els treballadors de cada manufactura faran bé nomenant i menys en aquests casos, cap valor deaquells companys que per llur intel·li- finitiva. És la intel·ligència i l'habigència o competència professional, pu- litat del proletariat el que ha de fer
guin exercir aquesta funció, que és que la llei tingui més o menys intensiprecisament la que ha de preparar el tat ; el que es digui intervenir o conproletariat per a poder-se fer càrrec trolar no pressuposa res. És més : a
en un moment donat de la producció. part que la paraula control és d'oriSi es comptés amb l'adhesió dels gen anglès, queda més definida la mistècnics industrials i mercantils, la im- sió en qualificar-la de intervenció. Conportància de la qüestió potser canvia- trol vol dir simplement exercir funria, però donada la mentalitat de la cions d'inspecció, de comprovació, de
majoria, per no. dir de la generalitat, vigilància ; intervenir, en canvi, si
cal que siguem els obrers i empleats ens atenem a l'estricte valor etimolòels que ens sentim assalariats, sense gic de la paraula, a més de poder
menysprear ningú que vulgui adherir- exercir una fiscalització, pot desautos'hi, els que ens precoupem ' d'estu- ritzar amb totes les conseqüències.
diar la manera de realitzar l'alta misJOAN FRONJOSÀ
sió que el destí ens reserva, car s'ha

I. L'home analfabet és un home cec (D'un
cartell soviètic)

II. L'home Il·lustrat a vegades també és un
home cec (1). De «Plebs»

(i) Si aquest senyor vingués a Barcelona llegiria «La Vanguardia» i de tant en tant «La Publicitat».
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LA €. S. C. A LES CORTS CONSTITUENTS
Per a constatar les objeccions que
es feren al projecte de creació del Consell de la República, que les Constituents rebutjaren per pocs vots, va
dir el company Josep Xirau :
El Sr. XIRAU : Estoy en la obligación de desvanecer las dudas que,
contra lo que hubiese podido esperar,
pero respondiendo a algo que en el
fondo yo temía, han invadido la Cámara en esta cuestión que planteé ayer
con el deseo de substraerla de golpe
al apasionamiento, a la obsesión, con
que inevitablemente, muchos Diputados, e incluso algunos grupos, vienen
a tratarla y a enfocarla hoy después
que ha quedado reforzada por la enmienda del señor Franco.
Estamos en un ambiente—claro está que de estricta buena fe, de perfecta y pulcra sinceridad y honradez—,
en un ambiente de peligrosa confusión. Se están diciendo hace un rato
una serie de cosas que son totalmente absurdas. (Rumores.) Tan absurdas
como confundir el Senado americano,
que es un Senado federal, con el Senado francés, que es un Senado de
tipo unitario, y dejarse arrebatar en
una inflamación... (Eí señor Azcárate
pronuncia palabras que no se perciben.) Perdón, señor Azcárate. Se ha
confundido desde el momento en que
la sugestión de la palabra Senado es
tan poderosa que, al conjuro de ella,
se toma una posición premeditada,
irreductible, sin pensar que, bajo ese
calificativo, puede haber organismos
políticos de tipo muy distinto.
El señor Botella acaba de decir (y
empiezo por ahí, porque es lo que tengo más reciente) que eso que nosotros
proponemos o es un Consejo de Estado, o un Consejo Técnico, o es el Senado. Y yo pregunto : ¿ por qué ha
de ser forzosamente una de esas tres
cosas1 ? ¿ Es que no hay en la imaginación de los señores Diputados el
hueco suficiente para que quepa un organismo político que, además, no inventamos, sino que existe en todas
partes ? ¿ Es que no hay por ahí, en
las legislaciones, un Reichsrat (alemán, un Consejo prusiano, un senado
norteamericano (a pesar del valor de
evocación de la palabra), un Consejo
federal suizo, un Consejo austriaco?
¿ Es que no hay por ahí organismos
políticos que no son el Consejo de E)stado, que es administrativo, ni un
Consejo Técnico, ni un Senado como
ahora se entiende el Senado, del tipo
francés o del tipo español ? Un organismo como el de que os hablaba, no
tiene función legislativa, no hace la
ley, pero no es un Cuerpo consuli1'vo ; es un Cuerpo interventor que tiene iniciativas ; es un organismo político que penetra en el mecanismo político por derecho propio, sin que U.
consulte nadie, porque hace falta que
haga eso para que el Presidente no se
enfrente con la Cámara popular.
Y ahora será conveniente que se recuerde, y que lo sepa el que no esté
enterado de ello, que en Alemania se
creó ese tipo de Cámara precisamente para evitar el régimen bicameral,
y si yo defiendo ese tipo de Cámara
aquí es porque antes he votado contra el Senado ; es precisamente para
evitar el régimen bicameral, porque
yo, desde ahora declaro, y esto no es
una novedad, que soy contrario al régimen bicameral, no del tipo nuestro
clásico, ni del tipo francés ; de ningún
tipo ; y por eso precisamente, porque
soy contrario a ese régimen, recuerdo
que en Alemania hubo que crear una
Cámara para poder prescindir de eso
que tanto asusta a los radicales socialistas y a otros... (Rumores.—Eí
señor Pérez Madrigal : No nos asusta...) Es igual ; yo rogaría, por lo me-

El Consell de la República. —
Diseurs de Josep \irau
nos, que me dejaran rectificar brevemente.
Persiste la confusión de mezclar dos
funciones característicamente distintas
y que no han aparecido aquí esta tarde destacadas : la función jurisdiccional de declarar la aplicación de la ley
a un caso concreto, que eso es obra de
los Tribunales de Justicia, organícense como se quiera, y la función política' de representar a las regiones, que
en este caso no la puede tener más
que el Consejo de la República. Porque yo pregunto : ¿ es que nosotros
vamos a crear en la Constitución una
posibilidad de régimen autonómico para luego no dar cauce a la representación política—política, estrictamente política—de' los núcleos que la Constitución establece ? ¿ Dónde va a estar,
pregunto yo ahora, la representación
política de los países de régimen autonómico organizados políticamente, organizados en Asambleas legislativas,
con poderes ejecutivos ; dónde va a estar en el Estado central esa representación? (El señor Gomariz : Aquí, en
el Parlamento.)
Otra confusión lamentable. En el
Parlamento, señor Gomariz, están los
representantes del pueblo catalán, del
pueblo vasco, del pueblo gallego, entendiendo por tal, en el sentido democrático estricto, la reunión de ciudadanos. Hay aquí un representante por

cada tantos miles de habitantes de Valencia, de Andalucía, de Galicia, pero
en calidad de ciudadanos españoles y
no de valencianos, andaluces y gallegos ; porque aquí vienen como ciudadanos de la República. Pero lo que
falta, y la confusión es lamentable—yo
quiero que se desvanezca ahora—que
los organismos políticos que la Constitución cree en Galicia, Andalucía,
Valencia o Castilla, es decir, los núcleos jurídicos, con la fisonomía que
la República va a tomar con esta Constitución a fin de que los países autónomos existentes dentro de ella no
queden ahogados, puedan salir a la superficie del Estado central como tales
países organizados políticamente y no
a través de la pura representación democrática de sus ciudadanos, que son
españoles y no representan más que
eso, el pueblo español ; lo que falta,
digo, es que esos países políticamente
organizados puedan venir aquí y puedan tratar aquí las cuestiones que surjan, de la convivencia de varias regio-,
nes autónomas o de algunas de ellas
con el Poder central y puedan, en efecto, solucionar una porción de cuestiones que nada tienen que ver con lo que
dice el señor Gomariz, que nada tienen que ver con el Poder jurisdiccional ni con la aplicación de la ley en
los casos concretos ; que esa función
jurisdiccional no puede confundirse
con la del órgano que propugno.

INAUGURACIÓ DE LA SECCIÓ
DEL DISTRICTE VIII
El dissabte tingué lloc la inauguració d'aquesta secció. L'espaiós local del carrer de Montseny resultà insuficient per encabir els que acudiren
a escoltar la veu dels oradors anunciats.
Obrí l'acte el secretari general de
la secció, Agustí Coma, qui exposà
en línies generals la tasca que es proposen realitzar en l'ordre polític i
cultural, fent una crida a tots els que
senten la injustícia de la desigualtat
social a aplegar-se al voltant de la
bandera roja que hem hissat al mig
de la barriada de Gràcia. Seguidament
féu ús de la paraula en Rafael Ramis explicant la seva posició .personal de separatista dins l'a U. S. C.,
partit essencialment democràtic i que
com a tal accepta per a Catalunya totes les llibertats que el poble reclami
en ús del seu perfecte dret.
El doctor Cosme Rofes començà
enumerant les aspiracions màximes
del socialisme, que deuran realitzarse el dia en què triomfi olenaínent,
referint-se després a les de realització immediata i que deurien emprendre seguidament les corporacions públiques per a conseguir e1 millorament sociaj i cultural de ' -s classes
necessitades. Explicà detalladament
la tasca que ha realitzat l'Ajuntament
de Viena en l'ordre cultural, higiènic
i de confort en les instal·lacions municipals destinades als obrers.
En Rafael Campalans digué que
d'ençà que s'ha de dedicar de ple a la
política activa, tan pròdiga en bones
animetes, els sfeus millors moments
són els que passa conversant amb els
seus companys de partit, i per
aquest motiu més que un discurs vol
parlar en el mateix to amical d'una

ocnversa entre companys. És difícilíssimi recollir ni que sigui d'una manera condensada l'extensa dissertació
d'en Caínpalans. Només direm, que1 estigué inspiradíssim, intercalant definicions i principis del socialisme amb
anècdotes i comentaris a la vida política de Catalunya i Espanya.
En Felip Barjau amb la seva paraula fàcil, encoratjà els presents a
intensificar la tasca de divulgació de
la doctrina socialista, preparant al poble i capacitant-lo per a regir l'a futura societat.
Clogué l'acte el company Serra i
Moret amb un brillant parlament saturat de doctrina socialista, exposada
de la manera clara i concreta, amb què
s'expressen els que han dedicat tota
la vida a l'estudi i a la propagació
de l'ideal socialista.
Tots els oradors foren aplaudits
amb entusiasme al final dels respectius parlaments.
Felicitem els companys de Gràcia
per l'èxit assolit en la inauguració
del seu local social, èxit que ha d'encoratjar-los en la tasca que s'han emprès de divulgació socialista en la democràtica barriada.

Pel dimarts, dia 15, a les deu
de la nit, es convoca a tots els
socis de la Secció del Districte IX (Clot, 32), a l'assemblea
general per l'elecció de la junta directiva de l'esmentada
Secció. Es prega l'assistència

Ese es el sentido de esa función, eso
es lo que yo lamento que se confunda, que se envuelva en una nebulosa
y que con la resonancia de la palabra
Senado, al conjuro de una cosa que
aquí ha sido anatematizada, se quiera
evitar que en la Constitución surja
ahora el órgano fundamental que jjace falta para la realidad, que desde el
artículo i." está en ella prevista, y pueda ser una cosa efectiva, con eficiencia
plena.
Por eso me parece extraordinario que
el señor Botella propusiera relegar a
una ley especial la organización de ese
Consejo. Un Consejo político, una rueda maestra, una rueda fundamental de
la maquinaria del Estado que está estructurándose en esta Constitución, ¡ a
una ley especial ! Señores Diputados,
¿ por qué no dejamos para ella el Parlamento o el nombramiento de Presidente ? ¿ Por qué no abandonamos eso
para una ley especial ? Creo que el propósito es extraordinario.
Persiste todavía la desviación del caso cuando se habla de la inoportunidad. Eso creo que no vale la pena de
contestarlo en la forma en que el señor Gomariz lo planteaba, porque si
nosotros, por lo que sea (el señor Franco lo ha dicho antes muy bien), por
esa labor de unificar, y de aunar diversas tendencias, hemos tenido que
modificar el dictamen primitivo de la
Comisión ; si después de todo eso ha
resultado una maquinaria defectuosa,
señores Diputados, es demasiado infantil imaginar que por no volver atrás
hemos de sostener ese defecto esencial ;
eso yo no puedo calificarlo, porque me
parece una cosa extraordinaria, tan extraordinaria que es peligroso insistir
en quererlo precisar, porque se le va
a uno el calificativo desmesurado. (El
señor Gomariz : Dígalo S. S.)
El señor Gomariz va a tener todavía
conmigo un poquito de paciencia, que
ya me queda muy poco que decir.
Todavía se habla de que hay un artículo (creo que es el 93, porque ahí
no está numerado) en el cual se establece ya algo de esto. Pero, ¿ vamos
hoy a tratar de confundirlo todo ? ¿ No
se dijo entonces que aquellos eran Consejos de .tipo técnico, consultivos, que
eran organizaciones de carácter económico y de carácter técnico ? ¿ Qué tienen que ver esos con un organismo que
tiene función política, función interventora, función de veto y función judicial ? ¿ Es que no está bastante claro que ahora, en este momento, precisamente al tratar del Tribunal de Garantías, es cuando hay que traer la
enmienda y tratar de hacer desaparecer ese Tribunal, sustituyéndolo con
algo más eficaz ? ¿ Cuándo lo podemos
presentar, entonces ?
Y como no quiero insistir demasiado
en esta rectificación, voy a tratar de
la última confusión, que nie parece que
vale la pena de desvanecer o de tratar
de desvanecer por lo menos. Es la de
que el Tribunal de Garantías puede
hacer una declaración general de inconstitucionalidad. Eso, jurídicamente es monstruoso. (El señor Elola pide la palabra.) El Tribunal de Garantías no está en condiciones de hacer
nunca con eficacia esa declaración, como no sea sobre un caso concreto. Por
eso, el Consejo de la República, o
Nacional, o como se quiera llamar, ese
Consejo político, señores, no Senado,
ese Consejo político, aprecia el aspecto, político también, de la responsabilidad, porque para la aplicación concreta de la ley, para el acto jurisdiccional bastarán los Tribunales de Justicia y, si no se quiere encomendarlo
a todos, hay suficiente con encomendarlo al Tribunal Supremo.
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Retallem de «Solidaridad Obrera»,
edició del dia 8 d'aquest mes :
»Suscripción a favorì de la viuda e hijo del camarada muerto por la Policía e-n la calle de Urgel.
Los compañeros de las arenas de
Casa Antûnez, reunidos el domingo,
en el salón de casa Patau, recaudaron
la cantidad de 23*50 pesetas, a favor
de la viuda e hijo del camarada muerto por la Policia en la calle Urgel.
* **
EI compañero José Rojo nos ha entregado la cantidad de 2 pesetas para
los mismos.»
No sabíem que els precursors dels
anarquistes autòctons fossin els «Siete Niños de Écija».
Molta gent s'ha sorprès que amb
els 18 milions de pessetes que figuraven en el pressupost de guerra per
al foment de la cria cavallar, es compressin a l'any només 4.000 cavalls.
No veiem el motiu de la sorpresa.
¿ És que pensa aquesta gent que no
n'hi havia proa amb vint-i-dos milions d'espanyols per anar a cavall?
Mentre Brüning calla, Hitler actua.
Aquesta és la terrible veritat del
quie està passant actualment a Alemanya.
Brüning ha demostrat finalment
quina era la seva veritable posició i
traint el pacte amb els socialistes ha
entrat en franca complicitat amb els
populistes i nacional-socialistes.
«El Debaté» ja parla de la marxa
sobre Berlín.
¿ Aconseguiran els socialistes i els
comunistes formar el front únic?
S'han suprimit ja les odioses separacions en el cementiri municipal de
Barcelona. Amb gran sentiment del
socialista milionari (o milionari socialista, un hom no ho sap ben bé) doctor Pla i Armengol, qui trameté la
seva càlida adhesió a l'acte de desgreuge al divertíssim De Felipe de
Solà i de Cañizares.
Cosa que no priva que el doctor Pla i Armengol, que té el seu laboratori a l'Avinguda de l'a Verge de
Montserrat, faci amagar curosament
en les etiquetes dels productes que fabrica, el ínot Verge sota una inicial
poc comprometedora. Ho posa així :
Avenida de la V. de Montserrat.
Aquests darrers dies, l'europeu, el
cosmopolita, el gran Fabra Ribas, ha
estat a Catalunya.
I ha donat una conferència en un
centre radical. El que ha dit no ho
sabem ni ens interessa saber-ho. Suposem, només, que el conferenciant
haurà estat a l'altura del seu càrrec.
Però ha anat també al camp de
Tarragona, al poble de Bàrbara, d'on
és la seva família. Car, encara que
no ho sembli, Fabra Ribas és català.
Allí, entre família i en mànigues
de camisa, cregué que podia entabanar impunement els camperols tarragonins i els parlà de separatisme, de
nacionalisme, d'imperialisme i de
bons i mals catalans, coses de les
quals segurament no havien sentit
parlar mai aquells bons camperols, si
no és de boca del mateix Fabra Ribas.
I finalment, oblidant segurament
el què senyala la Constitució, digué
que els catalans no érem dignes ni
capaços d'ordenar les nostres qüestions socials, i que si volem ensenyar
de lletra als nostres fills, ho hem
de fer en castellà.
¿ És qxie se'ns ha tornat revisionista, el senyor Tabiques ?

Per M. ZOXTXEAKO
Versió catalana de U, A.

¿ (juina és avui dia, camarades, la feina. Al vespre tornaves, t'engolies mines. Efectivament—jo que em dic—
paraula més de moda?
el te, i al llit. Amb la claror de la lám- no és pas gran cosa : podridura i porLa paraula més de moda és ben bé para de petroli no t'adonaves de res. queria i parracs. Tot això, inundat de
la d'«electrificació».
Ara, dones la llum i veus : en un reco claror blanca, salta als ulls.
Això és, sense que calgui dub- no sé quines pantufles estripades que
Cada vegada -que havia d'entrar a
tar-ne, d'una importància capital. La s'arrosseguen, ací el, paper de la pa- casa, el cor em feia mal.
Arribo, dono la llum, admiro la bomRússia dels Soviets s'illumina. Però la ret que penja a trossos, allà unes xinmedalla té dues cares. No vull parlar xes que s'escapoleixen esporuguides beta i em fico al llit.
del preu. El preu no és res. El diner per la claror ; per ací i per allà un bé
Després he canviat de tàctica. Així
no és car. No és d'això que es tracta. de Déu de drapots, de burilles, d'esco- que he cobrat, he comprat cola, guix,
Veureu.
ho he desfet i m'he posat a treballar.
pinades, de senyals de puces...
Jo vivia, camarades, en una casa
Llum del cel ! N'hi ha per demanar He enganxat el paper de la paret, he
molt gran. En aquesta casa tots els compassió. És ben trist haver de con- mort les xinxes, he tret les teranyines,
llums eren de petroli. Els dels uns templar aquest espectacle.
he adobat el canapè, ho he pintat tot,
treien fum ; d'altres tenien un petit
Per exemple, en la nostra sala te- ho he deixat tot nou. El cor em ballumenet, d'altres ni llumenet tenien, níem un canapè. Jo em creia que era llava d'alegria.
o una senzilla espelma de seu. Una un canapè que estava bé, un bon caUn resultat esplèndid ! Però no haveritable misèria.
napè. Ben sovint m'hi asseia, al ves- via de guanyar-hi res. És endebades i
Però, heus ací que han instal·lat l'e- pre. I ara, dono la llum : llum del cel ! ben equivocadament, amics meus, que
lectricitat.
Quin problema ! I quin canapè ! Tot m'he gastat el diner. La propietària
El primer a fer-la posan ha estat el són bonys, tot s'escapa, totes les mo- ha fet tallar el corrent.
procurador de la casa. Ja té l'electri- lles surten.
-—Tot és massa miserable—ella que
ha dit—sota la claror. ¿ Què se'n treu
citat, doncs ! És un home tranquil, que
Impossible asseure's sobre un cana- tì'illuminar una misèria semblant?
no us cerca raons. Però d'ençà que té
pè
semblant—n'hi hauria per a revol- i Fer que les xinxes es trenquin de
l'electricitat fa un posat tot estrany i
riure ?
acluca els ulls amb un aire somniós. tar-vos.
I bé, jo que em dic, no visc pas en
He pregat, he implorat, he fet una
Però sense que el seu tarannà s'hagi
l'opulència. N'hi ha per fugir de ca- instància . tot ha estat inútil.
alterat gens ni mica.
—Canvieu-vos de pis—ella que ha
I heus ací que un bon dia, la nostra sa. Mirant tot això us vénen ganes de
dit—. No estic pas per viure amb la
estimada propietària, Isabel Ignatevna plorar. Us cau l'ànima als peus.
Veig la nostra propietària, Isabel Ig- claror. Jo no tinc quartos per a fer
Prokhorova, es deixa caure a casa i
ens proposa de fer posar l'electricitat natevna, que, ella també, sembla ma- obres.
lencònica, rondina dins la seva cuina,
Però penseu, camarades, si en serà
en el nostre pis.
de fàcil canviar de pis, quan s'acaba
—Tothom ho fa—ella que diu— ; ve- on trafica.
de dissipar un munt de diner en regeu el mateix procurador...
—Què feu, ciutadana propietària?
paracions domèstiques. Així, doncs, no
—Doncs bé, nosaltres també...
Però ella alça les espatlles.
L'hem feta instal·lar. Ens hem il·lu—Ah, bon home !—ella que fa—. he tingut altre remei que resignar-me.
Ah, amics meus, quina bella cosa
minat. Déus del cel, quina claror ! Al Mai no hauria cregut que visqués en
que és la llum, quan no és una desvoltant, tot és sòrdid i llastimós.
aquesta indigència.
Abans, marxaves al matí cap a la
Dono una ullada a les seves andrò- gràcia !

L n o; o n i a <l o I t e a t r e c a t a l à
Quan, d'uns anys en aquesta banda, amb alguns amics com Prudenci
Bertrana i Ramon Vinyes, entre altres, dèiem que el teatre català era
empès per camins suïcides, els elements que es creien al·ludits ens acusaven de tota mena de maneres usant
especialment de la falsetat i la grolleria.
Ells tenien els únics autors genials,
europeus moderns i catalans ; disposaven dels comediants més eminents,
estudiosos i cultes ; gaudien de directors únics, i l'empresari que els menava era la màxima expressió del patriotisme, de l'abnegació, de la gene^
rositat i de la intel·ligència. Tots plegats formaven el magnífic i massís
bloc del teatre català.
I certament no poden pas queixarse. Se'ls ha deixat el camp ben lliure. I després d'una colla d'anys de'
glorioses ( ?) victòries es troben amb
què el teatre català s'empioca, torça
el coll, sembla que es va a morir. I
posats a cercar la causa, s'adonen de
què no hi ha empresaris, ni autors,
ni comediants, ni públic. ¿ Doncs què
han fet ells? ¿I tota llur obra?
És fum? Tal vegada sí, perquè el teatre sembla morir d'asfíxia.
Amb tot això cal lloar la modèstia
i la clarividència amb què s'estenen
ells mateixos papereta de defunció.
Però no hi creiem. Aneu a saber si
encara en tindran la culpa en Bertrana, en Vinyes i el que signa, mal.grat haver-los-hi deixat el camp lliure perquè s'esbravessin. Perquè és segur que la responsabilitat no la voldran pas. Mentres segueixin tenint un
diari o un setmanari on pasturar el
seu be continuaran essent els únics.
Sembla, però, que només parlem
d'una empresa de teatre català. Encara n'hi ha alguna altra. Ací la cosa
té un caient més de taulell i no s'apressen tant a cobrir-lo amb bandera catalana. Es faran obres estran-

geres en ferm i catalanes, segons
diuen, de Mantua, Roure i Segarra.
Els altres autors no donen un ral. I
vet aquí, que ja tenim una nova trinitat dramàtica que ve a substituir
aquella de Guimerà, Iglésies, Rossinyol. Ara, que no sabem si en Sagarra es trobarà bé amb la companyia.
La responsabilitat d'aqtiesta empresa, és l'haver fet malbé la millor actriu que teníem a Catalunya. Tota la
resta, si fa o no fa, és com a l'altra
banda.
I ara, què passarà? És diu que Novetats pliega. Ens sap greu per la
gent que pot quedar sense feina. ¿Per
on és aquell públic, que servia tant
a l'empresari per a assenyalar «orientacions» als seus autors ? ¿ On és aquell públic de mentalitat de lluç, patufístic i sometenista que sostenia el
teatre català? Fa catorze anys, des
que es foragità l'Ignasi Iglesias
de la direcció de Romea, que el senyor Canals, regeix els destins del
nostre teatre. I al cap de tant temps
el vteiem amb els mateixos autors,
anèmies, espremuts ; els mateixos
còmics cansats de fer sempre idèntics personatges, les mateixes decoracions i ell, ' l'empresari,
portant un santbenet que en una
cara llueix el sagarrisme, regresió al1 temps dels avis, i d'un altre
el rabadanisme de Folch i Torres,
amb tuf ranci de sagristia, confessionari i pomells marcits i secs de joventut. El teatre català agonitza, millor dit, el teatre català del senyor Canals. Si no fos pel respecte que ens
fan tots els que es troben en un cas
semblant, proposaríem que en les tertúlies i altres confraries que l'han ajudat a arribar a aquest punt es cantés aquella absolta tan típica, tan
sentimental, i tan catalana :
Ploreu, ploreu ninetes,
etc...., etc...., etc....
I no es mor pas perquè aquests au-

tors que li han fet la> vida, siguin tan
dolents, com es podria malpensar. Al
contrari. Molts d'ells són uns notables
escriptors. Fins n'hi ha que coneixen
i senten el teatre. Però no han tingut
cap estímul ni emulació. El seu empresari, en lloc de llançar els seus
«poulains» a la lluita, els ha exhibit
cada un dintre la gàbia, com canaris
de concurs perquè fessin un refilet i
prou. Ha tingut el seu autor poeta,
l'altre per l'alta comèdia, un per la
comèdia mitja, el del sainet, i alguna
glòria pretèrita per ensenyar-la de
tant -en tant i fer-li fer figa. No ha
volgut que en aquests s'oposessin altres i que de l'emulació en neixessin
les obres fortes i apassionants. Res de
raons ; les tertúlies i els diumenges a
la tarda no volen soroll. Amb tenir
aquests contents n'hi ha prou I si
els negocis afluixen, retallarem els
drets, posarem decoracions velles i elimiinareini els còmics cars. Tot menys
fer anar endavant el teatre. Val més
que camini cul enrera. Encara que
com en l'actualitat es clavi un cop a
lac closca que el deixi estabornit i gairebé en l'agonia.
I ara, què? Salvar el teatre català?
L'actual no val la pena. Salvar tot el
bo que tenim i enquadrar-ho en un
teatre nou i obert a tots els vents renovadors que és el que necessita el
nostre poble. Fer-ne la palestra d'u'na lluita noble de l'esperit, no un
hospital d'invàlids. D'aquest teatre
que se'n va, que ja no té empresaris,
autors, còmics ni públic, en deixem
tota la glòria, tot el profit, i tota la
responsabilitat, en especial del seu
enterrament perquè els morts insepultes són un perill, a aquests esmentats autors, empresaris i periodistes
que, ara, que troben la causa de la
malaltia no saben veure, perquè la
passió lleva el coneixement, que són
ells, els únics que l'han portat a mal
morir.
AMBROSI CARRION
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C O O P E R A T I S M E
ANTOKIO GASCON Y MIRAMON
A l'edat de 56 anys ha mort a Madrid un dels homes que més han treballat en aquests darrers anys per la
difusió de les idees cooperatives a Espanya. Antonio Gascón y Miramón ha
seguit la tradició de Fernando Garrido i Tomàs Hurtado, i a part de la
figura venerable de Rivas Moreno, ha
estat la ploma espanyola que més COT
ses intel·ligents ha escrit sobre Cooperació. Però també ha estat l'acció. La
mort l'ha sorprès quan acabava tot just
d'organitzar cooperativament els productçrs d'oli de Jaén, obra d'una importància cabdal per a l'economia espanyola.
Fou fundador i president de la Universitat Popular de Madrid. Més tard"
passà a ésser cap de la Secció de Cooperació del dissolt «Instituto de Reformas Sociales», de Madrid, on realitzà
una gran tasca a favor de la difusió
de la Cooperació per arreu d'Espanya.
Figurà com a Secretari en el Comitè
espanyol de l'Exposició Internacional
de Cooperació que l'any 1924 es celebrà a Gant. Formà part com a secretari de la Ponència nomenada pel
Govern per a la redacció de la Llei de
Cooperatives, i a ell es deu, en gairebé
la seva totalitat, el text de la llei avui
aprovada. JSn 1920 passà a ésser cap
del servei (Je publicacions agrícoles del
Ministeri de Foment, des d'on realitzà també una obra nientissima per a
la introducció de les idees cooperatives
dintre /l'agricultura espanyola. Una
de les seves darreres activitats fou la
fundació d'un Institut d'Estudis Cooperatius a Madrid, que malauradament
sembla que no ha pres peu.
Les seves obres són : «Historia de

los Cooperadores de Rochdale», excellent adaptació al castellà de «The History of the Rochdale Pioners», d'Holyoake : «Estudios sobre el régimen de
las Cooperativas» ; «Gante, 1924. La
Cooperación en el mundo», obra descriptiva de l'Exposició Cooperativa Internacional de Gant, amb abundantíssimes informacions sobre el moviment
cooperatiu en els diferents països ; «Dinamarca agrícola y cooperativa», estudi monogràfic sobre el gran miracle
realitzat per la pràctica cooperativa en
l'economia de Dinamarca ; «Hacia una
ley de Cooperativas», text i comentaris del projecte de llei elaborat per la
ponència nomenada pel Govern en
1923 ; «Los Pools canadienses y la
venta cooperativa de trigos» ; «Organización cooperativa de la venta de los
aceites españoles. Charlas con los
olivicultores de Jaén».
Que el seu exemple ens guiï.

LA COOPERATIVA
SABADALLEIVCA
Els dies 6, 7 i 8 d'aquest mes, aquesta important cooperativa catalana ha
celebrat el cinquantenari de la seva
fundació, escaiguda en 1881, amb diversos actes, entre els quals han sobresortit la reobertura de la Biblioteca, reorganitzada a base d'un important llegat de Joan Salas Anton ; el
dinar d'homenatge a la vellesa i de
germanor ; .diverses representacions
teatrals i una conferència a càrrec del
nostre amic Josep Coll Creixell.
Dintre de poques setmanes publica-

rem en aquesta pàgina una informació
sobre l'evolució històrica d'aquesta societat i de la importància dintre el moviment social i econòmic de Sabadell.
Entretant, ens plau expressar als
companys dirigents d'aquesta Cooperativa tot el nostre afecte i la nostra
cordial enhorabona.

La Cooperació en la producció i en el consum
Sota aquest títol, el nostre company
Lluís Ardiaca donà ahir divendres una
conferència en el Centre d'Esquerres
del Poble Nou.
En el número vinent publicarem un
resum del parlament del nostre company.

tt f B L i OGRA f I A
COOPERATIVA
Revue de la Coopération Internationale.—
El número de novembre d'aquesta revista,
òrgan de l'Aliança Cooperativa Internacional, conte :
Les reunions de VA. (!. I. a París : la ressenya de les recents reunions dels Comitès
Executiu i Central i dels Comitès auxiliars
(bancari, comercial i d'assegurances) de l'Aliança. Entre els punts tractats, cal senyalar la Crisi mundial, el Desarmament i la
Pau, el Programa Cooperatiu Econòmic Internacional, la qüestió polono-ucraniana, i el
Congrés de l'A. C. I. en 1933.
La Cooperació Sueca i el Comerç al comptat, per Axel Gjöree (Estocolm), qui descriu
e'.s mètodes adoptats per les Cooperatives
sueques de consum per abolir el comerç a
crèdit i per organitzar l'estalvi entre els so-

ois de manera de mantenir el sistema de les
compres al comptat.
El Blat i el Consumidor. 11. Les possibilitats d'un Control internacional, per Doreen
Warriner, B. A., Ph. D., qui arriba a la
conclusió que si es vol reglamentar d'una
manera efioaç l'aprovisionament de blat, el
MViviment del Consum ha de crear el mecanisme que li permetrà tractar directament
amb els productors. Si bo la compra col·lectiva internacional de cereals pel Moviment
de Consum presentaria greus perills, els perills que e« correria com a conseqüència de
la creació d'un cartel de productors de blat
sense cap control per partì dels consumidors,
serien encara molt més greus.
Què és la Cooperació de Consum?, pel
doctor J. P. Warbasse (President .de la Lliga Cooperativa dels BE. Uü. d'Amèrica).
Una exposició clara i poderosa dels principis bàsics.
La Mestressa de Casa i la Cooperativa de
Consum, per Emmy Jreundlich, diputat.
(Àustria).
La Reconstrucció dels Pools de Blat. —
Una exposició de la lluita econòmica dels
pools canadencs durant l'estiu de 1981.
El Congrés de la Federació Francesa de
Cooperatives de Producció. L'Educació Cooperai/no a Letónia. La Unió de Cooperativês letones de consum. Revistes. Etc.

Conferència ajornada
La conferència que sobre el tema «El
present i el futur de la Cooperació de
consum a Barcelona» havia de donar el
passat divendres el nostre company
Lluís Ardiaca, en l'Ateneu Popular del
Poble Nou; fou ajornada.
Oportunament s'anunciarà la nova
data de celebració d'aquesta conferència.

La Cooperació de Consum en l'Economia popular
(Continuació)
Là cooperativa és sempre la reunió d'un capital
social amb la funció de circulació capitalista. L'obrer, en la seva qualitat de cap d'una explotació
de consum domèstic, és propietari dirigent, posseïdor de fons i comprador—en proporció mínima de
comparació amb el propietari d'una explotació de
producció, per bé que la funció és la mateixa. Aquesta funció capitalista, però, no es realitza ni amb
l'esperit ni amb les intencions del capitalista, com
tampoc el capital de la cooperativa es forma amb
el mateix esperit que el de l'empresa capitalista.
Els actes de dret i d'economia són, doncs, els mateixos, però són realitzats amb finalitats oposades.
Les compres dels socis proporcionen a la cooperativa unes economies, això és, uns excedents d'explotació que són retornats als socis a proporció de
les compres realitzades, o millor encara, són acumulades al capital social per a l'extensió de l'empresa. D'aquesta manera, l'acumulació, que s'imposa a tota economia, queda prevista en la cooperativa. Les cooperatives de producció moren sovint
perquè els cooperadors treuen més diners de la
cooperativa que ells no n'hi porten. El creixement
material automàtic queda, doncs, assegurat en la
cooperativa de consum, encara que el nombre de
socis no augmenti. Però el soci que es dóna de
baixa no té ja més dret a les reserves. Aquestes
reserves formen, en tot cas, un bé social, superindividual. Hi ha, doncs, així, un capital realment
socialitzat des de baix i sota una administració
constant i democràtica.
¿ Quines són les influències que actuen sobre la
plus vàlua ? ¿ És que la cooperativa de consum la
suprimeix o la canvia? ¿ És què la cooperativa obrera la modifica en el mateix sentit que les cooperatives burgeses, o d'una manera diferent? Aquestes preguntes no podrien ésser contestades d'altra
manera que per un examen del desenrotllament que

Pel

DR. KARL

IfEJMJVE-R

DelPariU Socialiste austríac, Ex-Canceller d'Àustria,
President de ¡a Unió de Cooperatives de Consum
austríaques.

ha pres el moviment de consum partint de les cooperatives detallistes.

LA COOPERATIVA DE CONSUM COM A DETALLISTA
Mentre la cooperativa de consum manté solament
una botiga de venda, la seva funció econòmica és
molt modesta : elimina el detallista i el substitueix.
Com sigui que la cooperativa detallista ven, per
principi, al preu corrent en el mercat, realitza igualment el benefici del petit comerç, p sigui la part
de la plus vàlua que correspon a aquest. Però, al
cortrari del que succeeix en les altres formes de
cooperació, 'aquesta part ja no correspon a un capitalista, sinó a la classe obrera com a collectivitat
organitzada.
Els socis disposen d'aquesta quantitat guanyada,
en l'Assemblea general, la qual pot repartir-la en
qualitat de retorn que correspon al soci a proporció
de les seves compres, i no de la seva aportació, i que
no forma altra cosa que un suplement al consum,
el qual no pot representar ni constituir mai un capital. Però l'Assemblea general pot decidir tambe
col·locar també aquest excedent e'n reserva, com a
capital social. En els dos casos, la plus vàlua produïda per la classe obrera en l'explotació de producció, és a dir, pels treballador sproductors, retorna en aquesta proporció, per un llarg procés de circulació, als treballadors consumidors. Aquesta part
de la plus vàlua, per bé que produïda d'una manera
capitalista i que circula segons les lleis capitalistes,
queda posteriorment socialitzada.

Al començament ¡ que n'és1 de petita i poc important aquesta part de la plus vàlua ! El benefici del
comerç de detall no és, molt sovint—per bé que no
sempre—, més que una mqdesta fracció del profit,
de l'interès, del benefici de l'empresari i de la renda de tots aquells que han estat en contacte amb
la mercaderia com a «mans precedents».
LA COOPERATIVA DE CONSUM COM A MAJORISTA
La creació dels Pioners de Rochdale resta, en el
seu conjunt, una experiència sense importància en
la pràctica, mentre el moviment iniciat per ells es
reduí a les petites botigues cooperatives. Fins a
1866 es mantigué en aquesta situació ; per això no
és estrany que Ferran Lassalle i el mateix Karl
Marx, aquests dos grans teòrics del socialisme, no
haguessin previst la importància del moviment cooperatiu en el futur.
Ja molt temps abans, els mateixos Pioners havien
assajat la creació d'una superestructura comuna al
gran nombre de petites i grans cooperatives de detall. Calgué vint anys, però, per a fer entrar al
cervell dels teixidors, dels fusters, dels torners, etc.,
la idea que de les associacions de consum podria elevar-se una cooperativa d'un grau superior que eliminaria l'exèrcit d'agents dels comerciants majoristes i àdhuc els mateixos majoristes, i que compraria a l'engròs, directament al productori !
En 1866 es creà una Societat escocesa de compra
similar a Anglaterra, les dues formades amb la funció
econòmica de reservar-se, igualment, des d'aleshores
el benefici del comerç a l'engròs i amb aquest tots els
beneficis intermediaris per a reservar-los com a capital social, o per a reemborsar-los a les societats de
consum com a dividend. La part de la plus vàlua salvada per la classe obrera i el capital social arribaren
(Seguirà)
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Informacions socials i econòmiques
La depreciació de la lliura esterlina i els seus efectes
La depreciació de la lliura esterlina ha
estat seguida a la Gran Breta-nya d'una millora sensible en la situació del comerç i la
indústria. La millora s'acusa sobretot en les
grans indústries d'exportació on es tornen
a obrir les fàbriques. Les fàbriques fan treballar nombrosos obrers nous per tal de poder atendre les comandes que vénen de l'estranger. En la indústria cotonera del Lancashire, les exportacions relitzades durant
«1 mes d'octubre són les més altes que s'han
registrat en aquests tres darrers anys. L,a
producció ha estat del 70 per 100 do la capacitat de les -fàbriques contra el 50 per 100
d'abans de l'abandonament del patró or. Actualment hi ha prop de 80.000 persones més
que treballen que cinc setmanes enrera. En
el districte miner del País de Gal·les són moltes les mines que han tornat a obrir i les exportacions de carbó han augmentat, durant
la setmana del 19 d'octubre, en 77.000 tones.
Un altre resultat de la desvalorització de
la lliura esterlina ha estat la disminució del
hombre de sense feina, que ha estat de 58.000
en la primera quinzena d'octubre. El nombre total dels sense feina a mitjans d'octubre era de 2.120.410.

La Cambra de Comerç Internacional i la crisi
En la seva reunió a París del 23 d'octubre, el Consell de la Cambra de Comerç Internacional ha votat diverses resolucions relatives a la crisi mundial, tractant de diverses mesures susceptibles de resoldre-la.
Segons la primera resolució, la col·laboració
internacional s'imposa per tal d'aconseguir
aqueets objectius :
Una política eficaç de desarmament en
una atmosfera de pau.
L'eliminació de les despeses governamentals inútils i la major reducció possible dels
impostos, compatible amb l'equilibri pressupostari.
Un acord definitiu en matèria de deutes
internacionals.
La restauració de l'estabilitat monetària i
de les operacions normals del crèdit internacioanl.
L'adopció de polítiques econòmiques que,
tenint en compte les necessitats temporals
de cada nació, conduiran eventualment un
moviment internacional més lliure de les
mercaderies, dels capitals, de les persones
i dels serveis.
El segon punt d'aquesta resolució és molt
sospitós. Caldria saber què entenen els botiguers i comerciants per «despeses governamentals inútils»... ¿No seran potser els subsidis als sense feina i els serveis socials?

Les barreres duaneres i la crisi
mundial
Segons Sir Walter Layton, l'eminent economista anglès, director de «The Economist», les barreres duaneres, en impossibilitar el pagament en mercaderies i en encoratjar la sobreproducció, són una de les
causes essencials de la .crisi mundial. En
el «News Chronicle», del 18 d'octubre, Sir
Walter Layton escriu :
«Les tarifes elevades són responsables < u
molta part de la fallida del patró or com a
base del comerç internacional. Sobretot, les
tarifes han fet impossible el pagament de
les reparacions i dels deutes de guerra en
forma de mercaderies. Llur influència destructiva en la matèria ha estat senyalada
pel fet que durant un bon nombre d'anys
els ciutadans dels Estats Units d'Amèrica
han prestat lliurement a Alemany». Llurs
dòlars han servit j>er a pagar les reparacions. Quan Amèrica ha cessat de prestar
en 1929, els pagaments que es devien a
França i als Estats Units, estant aquestes
dues nacions obsessionades pel desig de bas-

tar-se econòmicament, no podien fer-se més
que en or.
Les tarifes duaneres són també responsables en gran paí't de la sobreproducció de
nombroses mercaderies. Això ha portat per
conseqüència la baixa catastròfica dels preus
que ha obligat l'Argentina, l'Austràlia, etc.,
a abandonar el patró or. Tot això és conegut avui dia. Àdhuc als Estats Units, s'ad-

met a 'l'hora actual, que tot acord general,
que tota temptativa en vistes a tornar a posar en moviment el mecanisme del comerç
sigui sobre la base • poc o molt modificada
del patró or, sigui segons un altre pla, no
han pas de repetir els errors dels deu darrers anys.
S'ha arribat a la conclusió que una sortida a aquest cul de sac a què hem arribat,

no és possible si no es procedeix a una discussió internacional de les tarifes duaneres
per tal de fer-les objectes d'acords internacionals. Cap nou acord monetari, cap acord
en matèria de deutes de guerra, cap solució a la qüestió dels armaments i de les altres grans qüestions mundials no són possibles sense un acord internacional en matèria de política duanera.»

Sindicat Únic
de Llum i Força
Una bona primera obra
S. Juan Arbón: «L'inútil combat». — Edicions Proa; Biblioteca «A tot vent», numeio 41. Badalona, 1981.
En aquests darrers temps han'aparegut,
en català, algunes primeres obres que no portaran el penediment a llurs autors. S. Juan
Arbó és, però, l'escriptor novell que es presenta amb més empenta, més saturat de
força i vigor.
«L'inútil combat» : una bona novel·la,
malgrat els seus defectes.
Amb estil tallat, incisiu, Juan Arbó ens
presenta una vida àcida i inquieta conduïda
envers la inutilitat. El protagonista és un
minyó d'intensa vida interior. Les seves memòries ens el donen a conèixer tal com és :
esperit paradoxal, barreja de pietat i odi,
d'amor i crueltat. Les pàgines d,e la seva
infància i de la seva adolescència reporten
audaciosament la psicologia d'un infant i
d'un adolescent. Però, a mesura que es posa
en contacte amb la vida, que en capeix la
seva realitat, la injustícia que l'enronda, e'l
porta a què li fallin els valors morals que
l'aguanten—aquests valors morals que són
el suport de la societat actual—, i perd la
raó. Esdevé un foll repugnant, en lluita amb
els records d'aquell sistema que s'ha esvaït.
Vol acarar-se amb la vida, i la vida només
se li presenta en el seu aspecte més vil. I
comet vilesa darrera vilesa, fins que l'inútil
combat per allò que mai no entendrà ni sabrà què cosa és, el condueix a la mort.
La tràgica amarguesa de la novella, la violència del protagonista, el verí que es respira ça i lla, la ràbia que vessa a doll, corprenen, a estones al·lucinen. S. Juan Arbó ha
sabut donar grandesa a la inutilitat d'una
vida.
Novella reeixida, S. Juan Arbó ha proclamat que és ric .en possibilitats. L'excel·lent
procés psicològic, la força de la narració, la
seguretat amb què es desenrotlla l'obra, la
intel·ligència de novel·lista i la concisió de
l'estil, ens fan esperar molt d'ell.
Cal, però, que sàpiga cenyir-se millor, que
endegui la nerviositat del seu estil, que ordeni la il·lògica que el caracteritza i que
li proporciona moments de deliri (vagament
influïts per Freud) encertats, que curi dels
vicis de voler avançar episodis i de confondre el misteri amb la imprecisió, que, en
fi, despulli el latent realisme de paratges i
frases de mal gust (per exemple, l'obsessionada insistència en les pràctiques de masturbació a què sotmet el protagonista).
Autor modern i conreat, la seva inaudita
força, la seva dolorosa suggestió, poden fer
de S. Juan Arbó un novel·lista eficaç en la
crítica de la societat actual. Esmenades les
seves falles, tan naturals en un escriptor
novell, només li caldria posar a flor les injustícies i postulats burgesos que, ara, envesteix a través la follia i l'esgarrifosa lluita del seu protagonista!
J. E. i T.

Senyor Governador de Barcelona:
¿Ja heu expedienta! al delegat governatiu que assistí al famós míting
de la U. S. C. a la Barceloneta? Ens
resistim, encara, a creure que pugneu mancar a la paraula donada.

Se'ns prega la publicació de la següent nota :
«A tots els obrers de Gas i Electricitat :
»Companys : Una altra vegada podem dir que el nostre sindicat va creixent en forma tal que arribarà a ésser
invencible per les companyies, per més
poderoses que siguin. Una vegada més
els obrers es donen compte que el nostre camp de lluita és el Sindicat de
Llum i Força, puix tots els companys
de Sabadell adherits a la C. N. T. han
ingressat en bloc. És arribada l'hora
que els companys pertanyents a un
altre sindicat s'inscriguin al nostre, a
fi de no debilitar el front obrer davant
les empreses.
»Aquest sindicat lluita i lluitarà per
a posar termini a la setmana de cinc
dies, puix que és inadmissible tractantse com es'tracta d'empreses de serveis
públics.»
Al mateix temps avisa els obrers i
empleats de Barcelona, de la Companyia de Regs i Força de l'Ebre, que
per aquells afers que vulguin consultar-nos se'ls atendrà tots els dimarts i
divendres feiners, de dos quarts de set
a dos quarts de vuit del vespre.
Aquest sindicat aprofita l'ocasió per
a dirigir-se a aquells companys o organismes simpatitzants que vulguin
afavorir-nos amb donatius o llibres per
a la biblioteca que instal·larem dins de
pocs dies.
A totò els companys en atur forçós,
pertanyents a aquest sindicat se'ls fa
avinent que mitjançant la presentació
del carnet confederal se'ls farà el servei de barberia gratuit .tots el's dies
feiners, de deu a dotze del matí.

La fi heroica
de Lauro de Bosis
La premsa feixista no ha dit ni paraula
del vol sobre Boma de l'heroic aviador i
poeta Lauro de Bosis, qui, en un petit
avió, llançà sobre la seu del feixisme trescents mil manifestos al poble italià, en els
quals recordava al rei la seva traïció a la
Constitució. Amb mentides miserables, la
premsa feixista ha volgut enfosquir l'aurèola
que envolta la bella gesta d'aquest nou màrtir de la llibertat italiana; després, obeint
ordres del Govern, ha cregut oportú callar.
Entretant, la mort del jove poeta roman
en el misteri. ¿Caigué a la mar per manca
d'essència, o per una pana al motor, o potser perquè els avions de caça italians que
sortiren a la seva persecució, l'abateren?
El Vorwaerts, l'òrgan diari del partit socialista alemany, que fou el primer diari
europeu que dona la informació del vol sobre Boma, diu :
«Si De Bosis hagués caigut prop de Còrsega o d'Africà, s'haurien trobat restes del
seu aparell. Aquesta absència total d'informacions sobre la sort de l'aviador i el silenci de les autoritats italianes, s'explica d'aquesta manera : De Bosis ha estat mort per
les metralladores d'un o dels dos avions mi-

ACTE CÍVIC A VILANOVA DEL CAMÍ
El diumenge passat tingué lloc en aquesta
població un acte cívic consistent a donar
a tres carrers el nom de Serra Constansó
(Gep de Gepus), Fermí Galán i Garcia
Hernández i Francesc Macià.
Amb una banda de música al front sortí
de la Casa la Vila una nodrida comitiva
formada per tots els elements liberals ' del
poble i de la comarca d'Igualada. Entre
ells figuraven l'alcalde d'Igualada i el diputat de la Generalitat senyor .Biosca, el
regidor senyor Bertran de Quintana, el director d'«Aooió Cooperatista» Joan Coloma i
el Secretari de la Federació de Cooperatives
de Catalunya i Tinent alcalde de Barcelona,
senyor Duran i Guàrdia.
En descobrir-se cada una de les^ làpides
foren enaltits els noms d'en Serra Constansó, Galán i Garcia Hernández, i FranFrancesc Macià en discursos que foren aplaudits amb entusiasme i que pronunciaren els senyors Biosca, Veramón, Bertran,
Coloma, Bertran de Quintana i Duran i
Guàrdia.
Després tingué lloc un banquet, al que
assistiren uns 110 comensals. Foren, pronunciats a l'acabament brindis al·lusius &
la festa cívica que havia tingut lloc, i fou
posat de relleu la significació de l'àpat fraternal que representava la reunió dels elements liberals i cooperatiiis de la comarca
d'Igualada.
A les quatre de la tarda fou celebrat
l'acte inaugural de l'edifici de la Cooperativa de Consum de la població denominada «La Familiar». En la mateixa Sala
de Vendes fou fet un gran acte d'afirmació Cooperatista.
Parlaren en J. Domènec, de la Cooperativa Agrícola d'Odena; Joan Vilanova, de
la Cooperativa Igualadina; Francesc Enric,
de la Cooperativa «La Econòmica», d'Igualada; Veremon Bertran, President del
Centre Bepublicà d'Igualada; Amadeu Biosca, diputat de la Generalitat i alcalde d'Igualada; el regidor Bertran de Quintana
que ho féu en nom de la Unió de Babassairee i el qual excusà l'assistència dels diputats senyors Aragay i Companys; el director d'«Aoció Cooperatista», Joan Coloma,
i el Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de
Barcelona, senyor Duran i Guàrdia.
En tots els discursos foren glossate els
beneficis morals i materials que poden ésser assolits per la pràctica cooperativista i
el gran lloc que li està reservat al moviment cooperatiu a Catalunya per assolir el
progrés social tant dels homes del camp
com dels consumidors de la ciutat. Els discursos foren aplaudits amb entusiasme pel
gran nombre de ciutadans que emplenaven
la Sala.

litars que l'havien perseguit. Els aviadors
han estat obligats a callar. Beates de l'aparell, que portaven- els senyals visibles del
foc de les metralladores, han estat trobats sobre la c- sta italiana i transportats secretament a* Boma, obeint una ordre vinguda de
molt amunt.»
El Vorwaertí admet a més la possibilitat
que l'avió de De Bosis hagi estat abatut pels
avions italians sobre les aigües territorial»
franceses.
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Justícia Social

El company Rofes en la presidència
accidental del Tribunal Tutelar
de Menors

EL DO
(De la poetessa italiana Ada Negri)
El do mirífic que de dia en dia
i d'any en any vaig esperar de tu,
oh vida ! (i per això, com saps, dolcesa
me fou àdhuc el plor) no ha pas vin[gut.
A cada alba que apunta dic : —Es
[ara—.
A cada tarda que fineix eni dic :
—Serà demà—. I mentrestant s'escola meva sang vermella, com un riu. [la
I potser l'únic do que pots donar-me,
l'únic que val, oh vida ! és eixa sang
i el seu cantar secret dintre les venes
i e! bategar del cor, i en tot instant
rebre pels ulls la llum meravellosa
que aquesta sang commou
i amar-te, amar-te sempre,
perquè ets la vida i prou.
Per la transpsició :
ULISSES

uma Socialista
0e Catalunya
12 desembre
Conferència de Francesc VlUdomai,
a le* deu vespre, organlizada per la Unió
Socialista de Catalunya, Districte VIII,
Montseny, 55, prol. Tema: «Pablo Iglesias,
el Partido Socialista Obrero Español I la
Unió Socialista de Catalunya»,
13 desembre
Conferencia per Emili Saleia, a l'Aleneu Republic* Federal de Banyoles, organitzada per la Secció local de la U. S. C.
Tema: «Aspecte numi I filosòfic del Socialisme».
17 desembre
Conversa, amb Intervenció dels assistents, per Joan Fronsojà. a l'estatge de
la U. S. C., Districte U. Paral·lel. 101, a les
deu del vespre. Tema: «Conceptes sobre
Socialisme».
17 desembre
Conferència a càrrec d'Ambrosi Carrion, a les deu de la nit, a l'estatge social de les Seccions I X I X (Clot, 32). Tema:
«El Teatre com Instrument d'educació social».
21 desembre
Gran míting al Cinema Marina, de la
Barceloneta, a dos quarts d'onze del
mati. Oradors:

Eduard L. Salat
E. Granler-Barrera
Rafael Catielliori
F. Roseli i Montané
Joan Forment
Francesc Muntanya
M. Serra 1 Moret
21 desembre
Míting a Calella, a les 10 del vespre,
organitzat per la secció local de la U, S. C.
Oradors: Xavier Xaparro, Emili Mira,
Felip Barjau 1 M. Serra l Morei.

Dels articles firmats són
responsables llurs autors.

Són molts ejs infants de la nostra
ciutat i fins dels pobles de Catalunya
que necessiten una tutela que els eduqui i faci d'ells homes de profit, perquè hi ha molts pares que els tenen
abandonats o els fan mals tractes o els
donen pèssims exemples, de tal manera que de no privar-los la pàtria
potestat i no tenir cura d'ells l'anomenat Tribunal Tutelar de Menors,
.estan abocats al vici i al crim.
La Llei fixa el límit de l'edat als
16 anys. Així hi ha noies sobre les
quals el tribunal no hi pot tenir ja
acció i que encara no gaudeixen d'autonomia, que en un ambient familiar
prostituït s'inclinen a la mala vida
sense que aquell organisme hi pugui
intervenir. El mateix passa amb els
xicots que tenen tendència a la vagància i a sortir-se de la llei. S'hauria d'estendre el període de la Tutela
del Tribunal fins que acaba la tute'la paterna. Aquesta indicació fou feta pel company Rofes al Consell de
Protecció a la Infància.
Tothom sap la nulla eficàcia o mals
resultats del nostre sistema penitenciari. Tots coneixem l'origen social
del crim o del delicte. Tothom veu
en el precoç delinqüent un noi mancat de bona educació. I per aquest
motiu repugna a la consciència de
tots els ciutadans que els infants delinqüents siguin tractats com a vulgars criminals. Durant un llarg període els infants detinguts foren portats al quârteret de policia, fins que el
'nostre company doctor Cosme Rofes
es possessionà accidentalment de la
presidència d'aquell Tribunal el dia 12
del mes passat i acabà amb aquella
pràctica inhumana.
El Tribunal té una colònia agrícola anomenada «les Torres» en una
propietat de l'aObra Social Agrària»,
fundada per l'ex-president senyor Albo. Els joves que allí treballen i es
preparen per a la pagesia tenien poca
terra per a cultivar. El doctor Rofes
comprengué que la manca d'activitat
era desmoralitzadora i que calia entrenar els joves al treball habitual
dels homes, perquè en sortir de la Institució poguessin adaptar-se a la vida
social. Per aquest fi aconseguí que el
Tribunal acceptés la proposta de l'am*
pliació de les terres de cultiu i que
l'Obra Social Agrària cedís dues parceles al Tribunal. El Tribunal anterior havia invertit sumes considerables en aquella colònia, en la reforma de la casa i en la construcció d'un
temple. Cal anar a la solució de la
barreja de drets en una mateixa finca, tenint en compte tots el bé dels
infants i adolescents que allí s'eduquen. Això no fou possible realitzarho en un període tan curt com el en
què el nostre company exercí la presidència del tribunal.
Al carrer de Lorenzale té el Tribunal una «casa» de família per a nenes
que reuneix pèssimes condicions higièniques i estètiques. Altrament la
direcció no està en mans capacitades.
El nostre company en els dies que
fou president, aconseguí qu,e el tribunal aprovés el canvi de local i havia
citat al propietari d'una torra veïna
de la «casa de família» que té la Junta de protecció de la Infància per contractar el nou edifici i establir allí un
règim nou. El canvi de presidència el
sorprengué en aquelles gestions.
Moltes noies que estan vigilades pel
Tribunal s'eduquen en convents de
monges, sense que rebin una preparació per a la vida social. El dia que
surten del col·legi no estan capacita-

des per a guanyar-se la vida. Cal acabar això i és necessari organitzar
una residència-escola professional a
la ciutat. Per això, havia fet ja el
nostre amic, treballs preparatoris.
Avui el Tribunal no té organitzada l'observació i classificació dels re'closos. Cal sols veure el registre del
«Grup benèfic» per a fer-se'n càrrec.
En virtut del deure que tenia de proposar els vocals del Tribunal el doctor Rofes havia pregat al Director de
l'Institut d'Orientació Professional
que col·laborés a l'obra i el doctor Mi*
ra havia acceptat la proposta de vocal del Tribunal. Per intervenir en
la direcció educativa havia acceptat
també la proposta d'altre lloc en el
Tribunal la directora del Grup escolar «Lluís Vives» Na Dolors Batlle.
A més creia el company Rofes i ho
creiem nosaltres que la dona ha de
formar part del' Tribunal, .perquè té
els mateixos drets constitucionals
que l'home i perquè el Tribunal ha
de jutjar. molts conflictes entre marit i muller i és necessari aportar el
punt de mira femení.
El respecte a la consciència dels infants obliga a reorganitzar les institucions de manera que sigui una veritat aquest respecte. La tradició, la
rutina i l'organització actual fan que
sigui això un mite.
El Tribunal estava sense una Biblioteca especialitzada que el doctor
Rofes inicià, i sense les relacions necessàries amb les més importants
Institucions del seu gènere.
Avui ha pres possessió de la Presidència el senyor Cuello Calón, que
havia dimitit primer, por no parlar
el català i per no haver fet vida d'actuació social a Barcelona durant els
anys que desempenya la càtedra de
Dret Penal. Segons ens manifesta el
senyor Solà Cañizares, el seu partit
li ha aconsellat que presenti ía dimisió del càrrec de vocal que li havia
conferit P.ex-governador senyor Companys, per raons de republicansme i
catalanitat. Veu el partit republicà
dretista manca de republicanisme en
la col·laboració del senyor Cuello e-n
el Codi de Galo Ponte. El company
Rofes que ostenta el càrrec de vicepresident del Tribunal ha presentat
el cas al Comitè executiu de la U, S.
C. perquè informi i pugui adaptar
la seva conducta al criteri del partit.

La Cooperació Agrícola
a Bulgària
Durant l'any 1980, el Bane Agrícola de
Bulgària ha continuat amb èxit la seva tasca d'ajut i direcció a les cooperatives agrícoles. Els crèdits concedits han estat augmentats de, 97,944,000 a 402.972.000 leves.
El nombre de cooperatives beneficiàries ha
estat en 1930 de 1.542, amb un efectiu total de 221.264 socis.
Un aspecte característic del progros de
la cooperació agrícola búlgara durant el darrer any, fou el desenrotllament de les seccions de consum de les cooperatives agrícoles de crèdit, a conseqüència de la reducció
del poder de compra dels camperols, els
quals s'han vist obligats a associar-se per
tal de procurar-se els articles de què tenen
necessitat i per a vendre en comú llurs productes. Allà on ha estat possible, s'han reorganitzat aquestes seccions en cooperatives
de consum independents.
Durant 1980 es crearen, amb ajut del
Banc, 75 noves cooperatives, de les quals
58 de crèdit, 12 forestals, una de pesca, una
de ramaderia, una vinícola, una de seda en
brut i una de cria de cavalls.

Homenatge a Galán i a
García Hernández
(Continuació de la pagina t)

a dir, contra uns delinqüents. Ells anaven a complimentar la voluntat de
tot un poble i a posar l'Estat dins la
llei. I, vençuts, foren sacrificats els
caps del moviment.
Creiem que el millor homenatge
que tots els homes d'esquerra podem
tributar a Galán i a García Hernández en el primer aniversari de
llur afusellament, és demanar al Govern de la República que faci justícia. Fins ara, la República, en una
dèria legalista, ha pecat de condescendent amb aquells que haurien hagut d'ésser castigats des del primer
moment ; greu error, que li hauria
pogut costar ben car. Berenguer—no
parlem d'Alfonso de Borbón, en mal
hora deixat escapar—és el culpable
visible i principal de la mort de Galán i García Hernández. A més, hi
ha circumstàncies que fan més repugnant el fet : foren traïts per gent
que s'havia compromès en el moviment ; hi haguérem dos afusellaments,
però el capità general d'Aragó prometé que res no passaria si els subleváis
es rendien ; no fou afusellat un tercer,
que havia tingut la mateixa culpabilitat que els altres dos, per ésser fill
d'un general fidelment monàrquic ; un
d'ells foti mort trobant-se ferit.
Galán i García Hernández ! Dos
militars que abans que res eren ciutadans ; dues víctimes de la il·legali^t ; dos interpretadors del sentir del
poble espanyol en 1930. I la República vinguda sense sang gràcies a
llur sang, la República avançada per
ells dos, s'acontenta a posar llurs
noms a totes les poblacions i col·locar una làpida al Congrés. En homenatge d'aquests dos herois, volem—el
poble vol—el càstig dels assassins.

Universitàries
Convocatòria
Es convoca a tots els companys que
puguin estar interessats en la constitució d'una Comissió Estudiantil
o Universitària dins de la Joventut de
la U. S. C. per a un canvi d'impressions que tindrà lloc el vinent dimarts dia 15 a les 7 del vespre en
l'estatge social, Carme, 3, pral.

TALLERS

HEUS
Construcció de l'aparell dê Ràdio "ZEUS"
de 3, S í 6 vàlvules
completament »electius * Reparació
d'altres aparells de
Ràdio 1 gramòfons de
totes menes

"ZEUS" Sepúlveda, 174
Telèfon 40883
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