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El deure de les esquerres
/V proposi! d'nua circular del baiile de Malgrat
El ciutadà 1'. Arnau Cortina, batlle de Malgrat, ha adreçat una carta
als homes representatius de la Unió
Scn.iali.sta de Catalunya i de l'Esquerra Republicana de Catalunya, en la
qual llegim :
«I aquests són els que preparen el
terrenv per a donar l'assalt, apoderar-se de l'obra duta a terme per l'esforç dels altres i capgirar-la totalment
fins a la desfiguració total. Són la
gent de dreta, els que concreten llurs
anhels en la prolongació de tots1 llurs
privilegis i en el predomini de castes
que els representen la màxima defensa i garantia de llurs interessos. Davant d'aquest panorama i d'aquestes
perspectives1, què ens cal f e r ? Grecque la cosa és molt senzilla : fer que
l'esperit de comprensió, de generositat i de sacrifici ens doni la mesura
de la necessitat d'acoblar els homes
d'esquerra vota el signe màxim de defensar i implantar els principis bàsics
de la revolució del 12 d'abril. Solament així aturarem les envestides dels
enemics de la llibertat i de la democràcia, que especulen més amb la difamació i amb les divisions 1 , que amb
llurs pròpies forces.»
Es un crit d'alarma que cal tenir
en compte. Perquè crida l'atenció de
tots sobre un fet palès i perquè interpreta l'íntim sentiment i la voluntat
de la massa ciutadana.
Les dretes, no anorreades de bell
antuvi, e s1 redrecen. Obliden possibles
diferències de matís, les ferides d'antigues lluites, per a donar la batalla
definitiva post-Estatut.
Accepten, momentàniament, una
realitat més forta que llurs anhels :
la República i l'Estatut. I de la rea-
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litat desplaent en volen treure avantatges positius1.
L'Estatut de Catalunya, com la
Constitució a Espanya, obre les portes a immenses possibilitats. Cap a la
dreta i cap a l'esquerra. Les dretes
han copsat perfectament la transcendència històrica de l'hora propera, i
no estalvien ni estalviaran res per tal
de conquerir el poder polític en una
Catalunya alliberada. I les esquerres?
Evidentment, les esquerres no neutralitzen l'acció harmònica, violenta de
les dretes-—carlins, Lliga, Acció Catalana—, oposant-li una altra d'igual
intensitat, energia i harmonia. I aquesta desarticulació esquerrana, en desmoralitzar la massa popular, que és el
nostre suport, atorga a les dretes una
força temible : la força de la unitat
contra la dispersió.
La responsabilitat de tots els homes
que d'un o altre lloc dirigeixen els
partits polítics esquerrans, substància
i nervi de l'Estatut i de la Catalunya
nova, és, doncs, enorme.
Nosaltres, com el ciutadà F. Arnau
Cortina, creiem en la necessitat d'una
urgent reorganització de forces, en el
redreçament unitari dels partits que
junts vencereu a les dretes obertes i
encobertes, el 12 d'abril, el 14 d'abril,
el 28 de juny i el 2 d'agost.
Ara tenen la paraula llurs òrgans
directius !

El Socialisme, o significa el
benestar dels homes vivents o
no significa res.

LA BATUSSA
(Boix de Wlm Oepiï)

HENRI DE MAN

Els catòlics contra Catalunya
La Unió Socialista de Catalunya i l'Esquerra Republicana de Catalunya han demanat la dimissió del governador oivil, senyor Oriol Anguera de So jo. Ningú no pot refusar-los el dret democràtic de Jutjar la
conducta d'un governador que s'ha fet incompatible amb la manera
d'ésser i de pensar de Catalunya. Ningú, tampoc, no pot negar que el
dratisme del senyor Anguera de Sojo no correspon, no encaixa amb
els vitals anhels esquerristes del poble català.
Però, els catòlics són gent especial i incorregible. Volen fer creure
als seus ramats que, en demanar la renúncia d'Anguera de Sojo, «tota
la influència i tot el poder politic de la nostra Generalitat siguin hipotecats a benefici de la F. A. I.»
Això ós tan imbècil, que sols un catòlic pot suposar-ho i sols un
catòlic pot empassar-s'ho.
Però, no es tracta d'una deduoció ingènua. Es va molt més enllà.
Es disposa l'esperit dels creients1 per a preparar, justifloant-lo «a priori»,
un crim d'alta traïció envers Catalunya.
Diu «El Mati», a continuació de les ratlles transcrites: «A tal punt
podrien arribar les coses... que haguéssim de veure com fos de Catalunya mateix que eixissin els clams més estridents contra l'aprovació
de l'Estatut.»
Catalunya és la clerecia?
Catalunya és l'Església?
Si Catalunya, per l'expressió sobirana de la majoria, es decideix
per un règim laic i de justícia social, ¿ja no mereix el reconeixement
de la seva llibertat, la plena recuperació dels seus drets?
¿Quins catalans són aquests, i quina mena de catalanitat els impira, quan per damunt de Catalunya posen la secta i els mesquins interessos de classe?
Bo és que Itenoin la careta i es presentin al poble com son: petita,
miserables, rancuniosos, d'esperit absolutament tancat a la vida nova
que rejoveneix el vell cos de Catalunya.
De Catalunya, que serà el que ha d'ésser, que serà lliure i una
unitat digna en el món civilitzat, pesi als catalans de sagristia que
gosen parlar en nom d'ella i confondre's
amb ellaI...
Els catòlics malparlen ja de I1 Estatut I
Visca l'Estatut!...

ECOS I C O M E N T A R I S
Homes d'Espanya. — Ha arribat
a la nostra redacció un interessant
catàleg : a Libros de España», publicat per la «Librería Horizonte», de
Madrid, i corresponent a l'any 1931,
que conté una excel·lent sei-leccio d'obres i monografies, de tots els ordres,
referents a les distintes poblacions i
regions d'Espanya, Portugal i Africà, a la dictadura i a la proclamació
de la República. L'elegant volumet
va avalorat amb els retrats de vuit
destacades figures de la intel·lectualitat espanyola, entre les quals figura
el nostre Pompeu Fabra, en encertada
tria feta per la mateixa editorial. Per
a la pròxima edició, la dita casa obre
un concurs per tal que la tria sigui
feta pels mateixos lectors, i per a la
orientació dels votants acompanya
una llista amb el caràcter eclèctic propi del cas, de personalidades españolas contemporáneas distinguidas en las
'más diversas facetas áe la actividaio
intelectual. Com a nota curiosa transcrivim ací els noms dels polítics catalans que hi són assenyalats : Gabriel
Alomar, Francesc Cambó, Rafael
Campalans, Marcel·lí Domingo, Lluís
Nicolau d'Olwer i Carles Pi i Suñer.
Dos companys nostres en una llista
de sis noms. Certament, la U. S. C.
no fa cap mal paper.
•

D'Ad i d'Allà. — El magnífic magazine català, que amb tant intel·ligent

esforç havia creat l'editor senyor
López Llausàs, ha publicat el seu
número de comiat. Ni la generositat d'un editor, ni l'admirable savoir fa,ire de Carles Soldevila han estat prou—a la vigília de l'aprovació
de l'Estatut—per a sostenir a casa
nostra una publicació d'aire senyorial.
Mentrestant, hem vist néixer dos nous
rotatius catalans d'ideologia esquerrana. El fet ha estat multiplement assenyalat per a mostrar-lo com una falla del nostre poble. Evidentment.
Se'n podrien assenyalar moltes altres
encara. Però els comentaris han ge-,
neralitzat amb poca prudència i han
oblidat una constatació necessària :
Mentres l'estament popular^-«bàrbar»
diuen els altres—sap mantenir dos
nous diaris catalans, els delicats de
la Lliga i els refinats d'Acció Catalana, és a dir, tota la burgesia catalanista—avara povertà—són incapaços
de mantenir una revista que els podia
donar to i els feia «quedar bé». I és
que, fora del poble poble, a Catalunya
hi ha ben poca cosa.
•
A. M. D. G., escenificació de la
novel·la de Pérez de Ayala, ha indignat a les senyoretes «bien».
Perquè «elles» i no «ells», ja que
es tracta d'un col·legi jesuïta per a
nois ?
Vet ací una comprovació insospitada pels admiradors de A. M. D. G. !...
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LA SETMANA POLÌTICA
Literatura Falsia 100 per 100
Els faistes ico per IDO que usdefruiten la
C. N. T. no fan la revolució. Però escriuen manifestos «revolucionaris».
Pot demanar-se més abnegació?
¿ Que mils i mils de proletaris paguen les conseqüències d'una acció sindical que els negres zulús
no voldrien? El faista 100 per 100 no se'n preocupa gens ni. mica. De tant en tant es pren unes vacances pagades a la Model, o mentre va de la «comisión* al «comitè« o a la «juntai, fa literatura. I
és màrtir i revolucionari. ¿Què més li podríem demanar ?
Fa una literatura fantàstica, plena de llamps i
trons, tràgicament buida i empedrada de paraules
pedantesques. Vet aquí una síntesi de l'últim manifest de la «Federación Local de Sindicatos Únicos», escrit, naturalment, en castellà, puix aquests
emancipata integrals no han pogut alliberar-se encara de l'esperit imperialista que dormita en quasi
tots els no ulls de Catalunya :
Llurs «ideales irradian inmensamente». Al sett'
«conjuro» els homes «¡se yerguen». Gràcies a la
«multiformidad universalista de todas nuestras cosas» no romanem en «charcas pestilentes y pútridas». Els polítics «escarcean subterráneamente por
las capas sociales, adentrándose en las entrañas de
la multitud», però el faisme 100 per 100, fort «en
principios v postulados», donarà qualsevol dia
—«más difícil todavía!»—«el airón de cabeza que
nos asome al porvenir», per a dissort del «maldito
gobierno», de «las benditas autoridades», per a
guarir tots els mals deguts «a una situación social
asazmente grave». I amb l'ajut de totes llurs «vitalidades e idealismos», vibrant «con sentimientos
machos y elevados», anorrearan «el principio de
autoridad» i «la República», redimiran a «la doliente Humanidad».
Els camarades «del camarada muerto por la policía en la calle Urgel», els camarades del líder
Alàiz, expulsat per esquirol del Sindicat Gràfic,
ens diuen que «el más risueño éxito corona nuestros desvelos»; i troben a faltar un «esfuerzo supremo», «un gesto gigantesco». Durruti i Ascaso,
els herois del metro de Buenos Aires, s'hi veuran
amb cor demà, demà mateix. Però, pensem que no
els caldrà arribar als extrems homèrics. Ens acontentem, i amb nosaltres tots els treballadors conscients de Catalunya, si posen en clar uns punts
foscos.
«EI más risueño éxito corona nuestros desvelos».
Molt bé. Ja és fort això del «risueño» en uj»a ciutat
on mils d'hoiries no saben com menjar ni aixoplugar-se. Passem-ho, perquè és allò que se'n diu una
llicència literària. Però, no veiem que sigui «risueño» :
Que el tiratge de Solidaridad Obrera hagi baixat
de 50.000 exemplars a 24.000 en dos o tres mesos
(informe de l'administrador al Ple de Lleida).
Que en dos o tres mesos el nombre de cotitzants
hagi minvat en més de 100.000.
Que la C. N. T., en mans dels faistes 99 per ioo
abans, i dels faistes 100 per 100 ara, perdi totes
les vagues.
Que el faisme 100 per 100 parli de la República
com el requête.
Que el faisme 100 per joo vegi l'Estatut sota
l'angle d'un Royo Villano-va qualsevol.
Tot això no és «risueño». Es tràgic, puix ha
costat sang i llàgrimes d'autèntics treballadors.
No és «risueño» ni satisfactori. Perquè certes co-
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Tiri·li. — «The Trader Hofn», de Van Dyke.
(Film «Wcíro Goldwyn Mayen).
La primera impressió que causa «The Trailer Horn« és una gran, una enonne decepció. La immensa propaganda comercial de
lt*8 excel·lències de la cinta està ben lluny de
la realitat i {a un gran mal a l'obra.
Van Dyke podia presentar-nos, amb l'ar-

ses necessiten paraules poc «risueñas». Vegem-ne
algunes :
¿ Per què en els mesos de vaques grasses no 'es
van pagar les 200.000 pessetes de maquinària comprada per a muntar el taller de Solidaridad Obrera ?
¿ Per què, havent tingut diners sobrers, s'han
exposat al risc de perdre-ho tot, si els sindicats,
ja financerament anèmies, no fan un esforç ben poc
«risueño» ?
¿ Per què en els llibres de comptabilitat dels sindicats, la tercera part i. la meitat del total de despeses es registren sota els títols : «alquiler de locales, tranvías y comisiones» ?
¿ Per què, davant la desfeta, la quantitat cada
dia més nombrosa d'obrers que estripen els carnets
sindicals, els faistes 100 per 100 no convoquen assemblees amb plena garantia democràtica i amb
plena llibertat de discussió, de sanció, de votació?
¿ Per què, apartant la faramalla de paraules pedants, hi trobem la irresponsabilitat, la hipocresia
i els estralls d'un caciquisme sindical eixorc i a
tant per setmana ?
El to, el contingut, l'orientació dels manifestos
faistes 100 per 100, com els discursos dels faistes
99 per 100 que ara roden arreu de la península,
són d'una esterilitat esfereïdora. No porten enlloc.
No concreten res. No construeixen res. Però ens
ho expliquen tot.
I, essencialment, ens expliquen com i de quina
manera han malmès una força que podia ésser immensa, que podia influir de faisó decisiva en la
marxa, en les definicions republicanes. Força que
en pocs mesos han triturat, no els enemics del proletariat, sinó ells, els redemptors, els faistes 99
per loo i els faistes 100 per roo, els Cànoves i els
Sagastes que es «turnen» en el nostre malaurat món
sindical. Són aquests els Pestaña, els Peiró, els
Alàiz, els Durruti, els Ascaso, els Garcia Oliver,
ela professionals del «comunismo libertario»—hibridisme mental que sols diu quelcom a infants o
infantilitzats—, que d'una força enorme no n'han
tret més que «comisiones» i «comités» i «juntas» a
tant la setmana • que de l'exèrcit vigorós, vitalitzat
per la sotragada espiritual del 12 d'abril, freturés
de realitzacions, n'han fet la multitud desconhortada i deltaada que avui fuig dels sindicats.
«Arriba los corazones rebeldes ! », fineix el manifest faista IDO per 100.
Perfecte, si seguís un «abajo la imbecilidad!»

"Carne de mi carne"
Els pontevedrins ploren per les desventures de
l'illustre «Emiliano». Si l'haguessin patit com nosaltres, no plorarien. Però, valgui la innocència.
Han anat a Madrid, els pontevedrins. I s'han
presentat a «Don Alejandro» i li han demanat la
rehabilitació de l'Emiliano, home pur des de què
parla a Galícia i no a Barcelona.
Res d'estrany, fins aquí.
L'«ilustre caudillo» rebé molt afectuosament la
comissió pontevedrina. I digué que si a tot. Ajudarà a la reivindicació de ^Emiliano, puix «carn de
la seva carn seguiria essent l'home que lluità amb
ell, d'una manera inseparable, en tants anys de
lluita memorable».
I aquí comença l'estrany.
És a dir, ben mirat, tampoc.
Certs homes n'han fet de grosses. La vida, de
vegades, és difícil, i els més forts cauen en temptació. Aquests homes, passats els anys, han reeixit i no necessiten caure més, fer-ne cap més de
grossa. I es poden donar el luxe de l'honestedat

tifici <|\>e volgués, la vida salvatge i sana de
l'Africà, tot el seu esplendor. I ho ha volgut
rtmrmfzar amb un argument. Però aquest
argument resulta ximple i carrincló i està
mancat de lògica i suggestió des del cojnen(.-ament al final. L'autor no ha aconseguit
sinó donar-nos una pel·lícula de tema vulgar
i amb poca traca amb espurnes resplendents
coni llampecs que il·luminen el film : les escenes de feres i caça i algunes danses en les
tribus dels negres. Això, que és el bo i l'important d« la pel·lícula, passa llastimosament
a segon pla, a estones d'unn manera secundària.
¿Vol dir això que «The Trader Horn» és

puríssima. I esdevenir eix de les «forces vives» petímsulars.
,
Però, el passat torna. I, sovint, pren la figura
d'un Emiliano.
I aleshores, què fer?
—-Sí, hombre, sí, cuenten conmigo. Emiliana es
carne de mi carne !...
Carn que cap cirurgiï no podria tallar!

Les presses de la Lliga
Hem llegit a Lat Veu de Catalunya:
«Ara ja es veu que Catalunya no veurà—s'empra
s'ha dit que els de la Lliga tenen «vista llarga»—
consagrada la seva autonomia política en molt de
temps.»
I no la veurà consagrada, perquè «ni per Nadal
ni per Cap d'Any, Catalunya no veurà aquell projecte d'un Estatut que cuita-cçrrents li donaren a
votar fa cinc mesos».
Ja veieu : fa cinc mesos !
Quina dissort !
Fa més de cinc anys que la Lliga assegurà tenir
l'autonomia política de Catalunya a la butxaca.
Mai no volgué treure-se-la. No tenia pressa. Ara, sí.
De debò?
Ni ara, ni mai.
¿ Va tenir pressa Cambó quan, després de trair
l'assemblea de parlamentaris, es posà la lliurea de
ministre del rei ?
¿ Va tenir pressa la Lliga quan acomiadà a l'estació de França, amb victors que encara etirogeixen
la cara dels catalans, Primo de Rivera?
¿ Va tenir pressa Ventosa, el lloctinent de Cambó, durant la segona dictadura?
¿.Va tenir pressa La Veu de Catalunya, a. l'hora
que el poble es redreçava i ella descobria l'anarquista de Terrassa i ens parlava dels sentiments
indestructiblement monàrquics del poble espanyol?
Mai no va tenir-ne, de pressa, mentre monopolitzava la política catalana, mitjançant la _xarxa de
cacics que els cacics màxims de Madrid respectaven.
Però, perduda l'hegemonia, els mesos li semblen
anys.
Sense convicció, no obstant.
,
La Lliga ha parlat sempre de Catalunya, i no
ha volgut mai sincerament la llibertat de Catalunya. Per a la Lliga, el plet català ha estat una
arma estratègica de dues puntes : una apuntant a
Madrid i l'altra a Catalunya. A Madrid, per a definir calumnes aranzelàries. A Catalunya, per a aturar l'evolució política i social. L'existència del fet
català, i la no solució, allunyaven la- intel·ligència
catalana dels problemes mundials. La qüestió «prèvia» esterilitzava les millors intel·ligències i la joventut de sensibilitat política. I amb el pretext català, la Lliga dirigia la política, confeccionava els
pressupostos d'Ajuntaments i Diputacions, i el seu
suport i beneficiària, la plutocracia, catalana, feia
i desfeia en un camp llaurat pels agents del poder
públic, net de partits polítics de classe i massa ple
de cridaires irresponsables, professionals de la bomba i del martiri.
Tot això s'ha acabat.
El monopoli i la diversió estratègica catalanista.
Tindrem Estatut. La Lliga ho sap, i encara que
simulí impaciències i li dolgui.
I Catalunya viurà i resoldrà els problemes1 com
com es viuen i es resolen en el món occidental, i
com han fet l'impossible perquè no es visquessin
i resolguessin aquí, la Lliga i el seu òrgan La Veu
, de Catalunya.
JOAN COMORERA

dolenta? No. Es una pel·lícula, gràcies a les
escenes alienes a l'argument, discreta. Moltes d'aquestes escenes arriben à abstreure'ns
i a fer-nos oblidar l'argument poca-solta i inhàbil. La quantitat d'animals que passen davant l'objectiu é« una cosa bella, i la presentació dels lleopards i panteres devorant
les hienes, la dels lleons, el pas per la illa
dels cocodrils, la visió dels elefants, dels rinoceronts i dels hipopòtams, per exempte,
són moments molt notables, amb algunes fotografies encertades.
Tindria feina qui volgués formar-se una
imatge de l'Àfrica verge a través de «The
Trader Horn». Ks veu massa sempre—dei-

xem apart alguns paisatges—que tot és filmat en jardins zoològics. El valor de í'obra
d« Van Dyke és la part documental, i preferim anar-la a cercar en dues pel·lícules que,
ni de molt, no han tingut tanta fama, però
que, en canvi, són més pures i més hàbils:
«Misteris de l'Africà» j «Bango».
J. B. i T.

Autoritats de la Republicai El
famós «capitán» Lasarte es passeja
per Barcelona i se l'ha vist prendre
cafè al Suis. ¿Com es comprèn que
no estigui detingut?
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lli vajear ions sobre la crisi econòmica actual
n

Et domini del ¿Liner o credit ha
canviat de mans i per consegüent de
pfoct'diìn-ents. — Una de les conseqüències mes notables de la guerra
és l'haver canviat quasi radicalment
la influència dels cercles financers
mundials considerant-los per nacions.
Traslladem-nos abans la guerra. És
ben sabut la influència que en dit
temps exercien l'Anglaterra i Alemanya, la primera fent principalment
emprèstits a llarg terme a Corporacions públiques i absorbint el control
de la producció de primeres matèries i
la segona creant Empreses de serveis
públics que a l'ensems que permetien
introduir la seva maquinària donaven
un gran camp als seus tècnics i expendien el seu predomini cultural.
Fent uns parèntesis al tema, es diu
que una de les causes primordials de
la gran guerra (Vegi's V. Bülow en
les seves memòries) fou aquesta rivalitat en les quals les altres nacions
per rivalitats d'altra mena feren ei
joc. Com a confirmació ens permetem
fer constar un detall interessant, que
estimem inèdit, per demostrar Ten>
pentii alemanya en la lluita per conquerir nous mercats : En la primera
desena del segle actual en l'Africa del
Sud, colònia anglesa, es contruïren i
renovaren gran part dels equips d'utillatge, centrals elèctriques, bombes,
etcètera, emprats en les mines auríferes, i a desgrat que el pressupost pujà una xifra importantissima de milions, s'utilitzà tot. el material i tècnics alemanys. No sabem si la indústria anglesa protestà al seu degut
temps, però sí sabem, què ja passada
la guerra aparegueren alguns articles
en les revistes tècniques angleses lamentant el dit fet, segons deien pel
mal resultat de les instal·lacions, però
en el fons era el ressò la queixa feta
en nom del dam- causat a l'economia
anglesa.
En dit temps la capacitat formidable dels Estats'Units, amb el seu immens mercat interior, estava desenrotllant-se impedint que la seva nfluència es fes sentir als mitjans financers
de colocació de capitals, en sentit de
competència internacional, a causa de
què el creixement interior absorbia no
solament el diner nordamericà sinó
que n'era importador. Dels països
neutrals, excepte els d'economia nacional sòlida com Holanda, Suïssa i
potser els del Nord d'Europa i Japó,
els altres eren importadors de capitals, però sense que llur balança comercial se'n ressentís a causa de què
la importació es feia com s'ha citat, a
base d'emprèstits a llarg terme i creació d'Empreses públiques amb la major part de diner foraster. És important fer observar que el finançament
en dita forma no provoca commocicns
sobtades a la balança comercial de la
nació creditora, sinó que és passats
alguns anys quan es fa sentir en !es
mateixes, però ja com una malaltia
crònica. En el període de la guerra i
fins que les nacions belligérants
readaptaren llur economia, les nacions neutrals s'enriquiren ràpidament, reduint o anullant algunes els deutes amb les nacions
creditores, ä canvi de mercaderies (cas
dels aliats) passant àdhuc algunes a
ésser creditores de les mateixes. A
més, la manca de manufactures procedents dels països bel·ligerants estimula en els països neutrals, importadors d'aquestes, a crear noves indústries, principalment les de producció
d'articles bàsics, com per exemple les
de vestir, carbonifères, siderúrgiques,
químiques, etc., reduint la capacitat

absorbidora dels països fins llavors
prepotents en les finances. (Encara
que pensem parlar-ne en un pròxim
article no ens podem estar d'indicar
que això portà en gran escala el trastorn econòmic que representen les indústries protegides, de les quals un
exemple f rapant el tenim! a Espanya
en la indústria carbonífera).
Per altra part la potencialitat anterior d'Alemanya es desplomà havent
de vendre, a baix preu la quasi totalitat de les Empreses de serveis públics que fins llavors controlareu no
sols les de fora casa seva sinó que àdhuc les nacionals. Els Estats Units
i en més reduïda escala les nacions .
europees neutrals i algunes també belligérants, s'aprofitaren d'aquesta avinentesa per a influir algunes d'elles
decisivament, en el mercat internacional del diner. Pel que afectà a Espanya es podrien citar alguns casos de
gran importància, havent de fer la
justícia de què fou potser l'únic que
s'aprofità amb bon criteri de les circumstàncies favorabilíssimes en què
ens situà fe guerra.
Per a asseveració del susdit és interessant citar alguns exemples, com
són : El monopoli dels llumins i emprèstits internacionals del grup suec
Kreuger, la potencialitat financera de
Suïssa i Bèlgica en els afers internacionals relatius a les Empreses de serveis públics, també es pot dir quelcom d'Espanya i , potser concretant
Catalunya, i com a pop insaciable els
Estats Units, amb el control quasi
absolut de la majoria de les Empreses carrileres, elèctriques, de construcció, etc., d'Alemanya, creditor
d'Anglaterra ; l'ajut financer a Itàlia
i a • altres nacions de dictadura disfressada i la influència de les quals
s'intenta apagar als cercles financers ;
el cas vergonyós de les Empreses petrolíferes, elèctriques, fruiteres del
Centre i Sudamerica i el que tots nosaltres guardarem un record inesborrable, la «International Telephone and
Telegraph Corporation». A més, encara que en forma privada existeix el
control mundial per part de firmes
nordamericanes de quasi totes les indústries de, nova creació, però avui les
més puixants, com són les de l'automòbil, c.ineina i derivats, ràdio, etc.
Fins aquí l'exposició de com el diner o crèdit ha canviat de mans. Vegi's com han variat els procediments
d expansió, del mateix. En tant que là
indústria és desenrotllada la demanda
de crèdits per a fer front a les necessitats que comportava l'expansió de
productes i ampliació de les "instal·lacions existent creixia contínuament,
obligant a convertir el que era generalment un patrimoni familiar en una
part integrant de l'organització d'un
establiment de crèdit. Com a conseqüència d'aquesta* absorció de les indústries interessà a les banques el finançament d'emprèstits i Empreses
de serveis públics en zones d'influència determinada per a facilitar la colocació de productes. El gran volum
de capital que es necessitava per abarcar aquesta xarxa de negocis deixà
d'ésser portat íntegrament pels financers, i sacudir ja descaradament a
l'estalvi privat per mitjà de les Societats anònimes. L'estímul de cobrar
interessos més elevats que els que pagaven els Deutes de l'Estat, així com
el caràcter patriòtic que tenia l'estalvi, contribuí a augmentar ràpidament la potència de les firmes que es
consideraven sòlides. Com que els negocis creixien paulatinament no era
corrent fallides sorolloses d'establiments de crèdit, .car existia una relativa rectitud en els capitostos (l'espe-

culació es reduïa en certes zones a
bastament conegudes) que feia que la
seguretat dels valors industrials corres parella amb la del paper emès per
les Corporacions públiques. Per a l'economia nacional dels països exportadors de diner això representava un
augment del cohsum pagat en rendes
estrangeres i per la dels països in>
portadors una prosperitat i millorament dels mitjans de vida.
En canvi vegi's el panorama actual. Les fallides de negocis de màxima solvència estan a l'ordre del dia
No és exagerat afirmar que en el període que un valor tarda a ésser capitalitzat per la seva renda, en pro-mig d'uns tretze anys, al cinquanta
per cent del diner invertit en valors
industrials s'evapora ja sigui per fallides o desvaloritzacioiis. Però el més
lamentable és que aquesta evaporació
es fa a costa de la- riquesa nacional
per tocar l'esquena als estaments, les
despeses familiars dels quals són cobertes total o parcialment per les rendes de valors, reduint així la seva capacitat de consum. Ens explicarem.
Els ràpids guanys d'abaus i post-^uerra, la inestabilitat de l'economia, i
l'augment de disponibilitats financeres
de certs grups els estimulà a llançarse a l'especulació. El que abans era
propi sols de petits grups passà a ésser primordial en una gran part dels
sectors financers i particulars. El negoci intrínsec en si no interessa, sols
és el paper representatiu d'aquest per
fer-lo fluctuar. Abans del crack de

1929 era corrent el paper industrial,
cotitzat internacionalment, que pràcticament no donava interessos dégut a
l'alt preu que es cotitzava. Segons1 informes del Tresor nordamericà aquest
va recaptar en 1928 (any de màximes
transaccions) 2.943 milions de dòlars
en concepte d'imposts sobre guanys
de l'especulació. S'ha de tenir en
compte que aquesta xifra formidable,
superior al valor en què s'estima la
riquesa .total d'Espanya, sols té en
compte l'especulació declarada, quedant al marge els guanys per desvalorització i creació d'Empreses que
sols> existeixen en el paper. En un
pròxim article parlarem del mecanisme que permet aquestes coses.
Concretant, avui ens trobem:—avui
també fou l'any 1930—a) en una desconfiança envers el paper industrial
que limita el desenrotllo de les activitats nacionals ; b) en una limitació del
consum degut a una disminució
específica de les rendes, comparades
amb anys enrera ; c) en una formidable massa de dones vagabunds que
s'emplea per especular allà on sigui i
per consegüent sense utilitat productiva ; d) el canvi de mans que ha
sofert el diner representa per Europa, segons dades de M. Wsitinsky (i)
un dèficit per la seva balança comercial de 16.000 milions de reichsmarks
dels quals, a part les importacions invisibles, el nostre continent s'endeuta
d'uns 3.000 milions de reichsmarks
anualment.
s. GAI, VENDRELL
(1) Vegi's «1 llibre «Tatsachen und Zahlen Europas».
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IH] LA VELOCITAT
si m'aturo en un cafè a llegir el diari,
Castor digué : «No busquis pas el dissiparé follament aquest carbó que
salari en els núvols ni en la butxaca m'ha arrossegat a gran velocitat. Cent
dels ries. El salari del treball, és bales de cotó que hagin vingut per la
de
l'obra. El salari del pagès és el blat ; via fèrria s'assemblen a cent bales
1
el salari del carreter és el blat trans- cotó tretes d'una barcassa. En el reportat ; el salari del paleta és la casa, sultat, la velocitat sucombeix. ¿ On
i el del pescador, el peix. Jo pago un és el salari de la velocitat?».
«Veig prou — li vaig dir jo — que
salari a aquesta companyia que em
transporta ; i d'aquest transport jo la velocitat pot donar avantatge a l'un
mateix em trec un salari, car vaig a o l'altre ; "car els afers són com una
l'Havre a veure uns cotons, com am^ cursa, on' guanya sovint el primer
baixador del comprador parisenc que que arriba. Mes el conjunt dels proté necessitat de camises. Aquestes ca- ductes que fa la riquesa comuna -i somises 'seran el meu veritable salari. bre el qual es paguen tots els treballs,
Sacsejats com estem ara, jo estic fent no depèn en cap manera de la velocamises. Ja dic : només hi ha el re- citat. Al contrari, la velocitat grava
el resultat. Escolteu aquests cops de
sultat que pagui».
Rodàvem sobre la pista de ferro, là rodà contra el rail, aquesta lluita
al llarg d'aquests jardins a la moda en les corbes, aquest treball del fre
d'antany que marquen les antigues •en parar ; i després, cal treballar conafores. Mes ja venien cases més mo- tra la velocitat, retenir amb grans
dernes, vorejades d'herba pobra'; des- despeses aquesta massa que ha estat
prés, fàbriques de parets fràgils, rui- agitada i llançada amb tanta pena.
nes noves i immenses estacions on els Doble velocitat, com és sabut, equivagons semblaven ajeguts en la ver- val a treball quàdrupli ; mes en ador. El desert ferruginós desaparegué quest càlcul teòric no es compten ende mica en mica ; el veritable 'camp cara els cops, l'escalfament, i la fres'escorre sota les nostres rodes ; el nada. És diu massa que el temps és
riu es deixa veure i les lentes barcas- or ; el que és segur és que el temps
ses en el revolt, que els arbres cot- guanyat és treball perdut. Arriba un
breixen. Tallem) els boscos i la plana, valor de velocitat, passat el qual es
foradem el pujol. Es veu be que no perd treball com; més de pressa es va».
«Aleshores — digué Castor — quan
tenim temps per perdre.
«Aquestes barcasses—digué Cas- arriba aquçst moment, s'imprimeix
de pagar l'obrer
tor—arribaran. Faran més d'un viat- paper moneda a fi
de velocitat. I ell1 s'estranya de no
ge i cada una de les coses que ; duen
es trobaran en el moll on se les espera. portar a casa seva, en canvi del seu
(I la casa també es farà, malgrat que salari, més que una feble part de prola pedra suspesa sembli im/mòbíl. ductes.. I és que la velocitat no és un
M'agraden aquestes màquines que es producte. Sort té. encara que la carmofen de la velocitat, car la velocitat reta de bous contemporitzi amb l'ano és un resultat ; quan la nostra mà- vió. Si a l'obrer de velocitat se'l paquina s'aturarà tota .plena de fum, ca- , gués amb el? seus propis productes,
da minut aleshores amillara una mi- què rebria ? Espurnes, soroll, pols i
ALAIN
ca de velocitat. I jo, un cop arribat, fum.»
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REVISANT CERTS
Eu la conferència que el bon amic
Rafael Campalans donà als canetencs
el dia 8 de novembre sobre l'epopeia
russa, féu remarcar de faisó documentada com la població de la immensa
República havia de racionar-se en la
distribució d'aquells productes de primera necessitat, que nosaltres considerem indispensables i part integrant
de la nostra civilització.
La demostració seva no tenia altre
objecte que evidenciar, no el fracàs
del comunisme com règim, ans bé la
innocència del mite d'un règim comunista rus, perfecte í superior en
benestar al millor règim de la Terra.
Després vaig tenir ocasió de discutir amb alguns companys comunistes
i tots estaven indignats contra les veritats que l'amic Campalans havia
anat desgranant, com aquell que no
fa res. —I doncs què us creieu?—els
deia jo—. Suposeu de bona fe que si
Espanya, per un cop de força vostra, •
esdevé comunista, anireu tan ben vestits í calçats i menjareu pollastre cada mes ? Ara dieu que no podeu viure
amb aquesta República de nou mesos, que no dóna pa a tothom, i escurça la llibertat de l'individu sota el pretext de defensar-se. No creieu en la
democràcia ni veieu la manera d'encarrilar els múltiples problemes que
esperen solució en les vies mortes dels
parlament, diputacions i municipis.
Copiant la lletra de Marx—només la
lletra, car l'esperit no el compreneu
0 voleu ignorar-lo—dieu que sense fer
un va-i-tot no hi ha arranjament possible. Tots els mals ens vénen de la
forma capitalista de la societat : suprimir aquesta forma i els mals desapareixeran. Viurem feliços ; ens estimarem com germans ; Espanya serà un paradís i fermarem els gossos
amb llàngonisses.
'
Romanços, dic jo. Els que afirmin
1 prediquin a la gent el regne d'Eldorado a l'endemà d'una revolució social són uns ofuscats o uns... deixemho córrer. Aquesta llegenda de les vaques grassones, fonts de llet i mató
que han de succeir a les vaques raquítiques d'avui, amb les mamelles marcides i les potes fent figa, és un mirall per a caçar aloses inexperímentades. De llegendes com aquesta, de
llocs comuns a revisar, en tenim a dotzenes. Entre la classe treballadora, la
manual sobretot, s'han repetit tantes
vegades, ens les han encastat amb tanta constància en la massa encefàlica,
que avui ja ni les discutim : són articles de fe, axiomes impermeables.
Personalment no tinc por a una revolució social que pot i ha d'ésser fecunda... a la llarga, molt a la llarga.
Però recomano a tots els obrers que
em llegeixin la següent meditació :
Per a vestir necessitem teles i draps,
mitges i mitjons, sabates, espardenyes, botons, gorres, barrets. Per a
vestir i calcar la població total d'Espanya, els vapors, els trens i els camions han de venir d'enllà dels mars
i de les muntanyes carregats de' matèries primeres que aquí no tenim. Per
a la fabricació de la major part d'aquests articles importem igualment la
maquinària.
Per a construir les cases o per a reparar-les necessitem també de l'estranger. Per a parar la taula, ídem.
Per a continuar el transport de persones, bèsties i coses, cal comprar a
l'estranger locomotores, vagons, camions, autos, etc. En un mot : .per a
mantenir l'actual nivell de civilització
és precís que aquest va-i-vé de mercaderies—igual que un formiguer—no
s'interrompi. Si la cadena es trencao s'atura, manquen els productes i la
nostra riquesa baixa.

CONCEPTES

Doncs una revolució social a Espa- equitativament "el fruit del treball de
nya—nació tributària de l'estranger la comunitat espanyola.
En conseqüència s'hauran acabat
capitalista—tindria avui com a primera conseqüència l'atur d'aquella cade- els bons vestits, el bon calçat, els bons
na. Un altre efecte, donada la menta- mobles, el bon menjar, totes les colitat primària de molts revolucionaris moditats de les regions més o menys
de fusell i teia, seria el saqueig de les riques mentre els andalusos, els exreserves de queviures i indumentària tremenys, els manxecs, els aragoneque existeixen en tota població. I per sos, no puguin gaudir d'un nivell de
a adobar la cosa, com que es predica vida superior a] d'ara. En un mot :
tant i tant al camperol que la terra si hi ha riquesa ens la partirem ; i si
és seva i que el que la cultiva n'és sols hi ha pobresa, també.
Hi haurà pobresa. Pobresa general,
amo i senyor, un cop feta aquesta
és
cert, però pobresa a là fi. Les vaapropiació simplista no hi haurà maques
flaques d'avui ho serien encara
nera de convèncer el més gran uomun xic més demà; un demà tal volta
•bre a fi i efecte que donessin els fruits ' llarguíssim, esmussador dels revoludel camp a la col·lectivitat, a canvi cionaris de carrer. Abans no hauríem
d'uns productes industrials que la vi- engreixat aquestes pobres vaques fala—mancada de matèries primeres— molenques, hauria passat molta aigua
no podia lliurar en quantitat suficient. sota els punts i moltes il·lusions bí¿suposant que no ens calgués lluitar bliques.
amb les armes a la mà contra cap poEls socialistes, almenys, som
tència estrangera (com succeí a Rús- francs ; no enganyem els que ens essia) ; que no es produís la lluita de fe- colten. Quan parlem de la revolució
res d'urna guerra civil (com a Rús- no donem amb aquesta resolts tots els
sia) ; que no sofríssim una minva en problemes i diem que per a assolir
la producció deguda a l'aplicació es- un règim comunista en les condicions
pontània de la jornada reduïda que actuals s'hauria de patir molt, ens
tant se'ns fa entreveure (com succeí hauríem de sacrificar molt, potser cala Rússia—desertors del treball sabo- dria treballar més que avui i menjar
tejadors del règim). Anant a cercar menys.
nua revolució planera, sense compliNo diem com els plumitius del cacacions civils posteriors, unànime- pitalisme que el socialisme sigui poment acceptada, ni embestida ni sa- bresa i misèria. Ço que fa forçosament
botejada per les forces vençudes, en- pobra una primera tentativa de comucara així haurem de convenir en la nisme és la resistència, la formidable
necessitat de restringir el consum de pressió que a l'entorn d'ella exerceimolts articles. Si comunisme vol dir xen totes les nacions capitalistes del
quelcom, haurem de posar en comú món ; el bloqueix, el sabotatge extetota la riquesa existent i distribuir rior i les dificultats reconstructives de

l'interior. Ço que el fa incomplet és
el dolor del part, la manca d'experiència, d'exemples, de punts d'aguant.
Aquest període de tanteig és tan més
llarg i dolorós quan més triguen les
altres nacions a esdevenir comunistes
o a reestablir relacions comercials, El
dia que l'economia d'un país comunitzat pugui recolzar-se en les d'altrés règims germans, les dificultats
seran superades més fàcilment i la riquesa augmentarà de pressa.
Però entretant caldrà patir. Això
és el que ha d'expUcar-se a ïa gent
quan se la sol·liciti per a una revolució. Que el capitalisme és factor de
misèria, que ens explota les forces i
ens, abandona quan aquestes ens manquen, que ens aboca a guerres estúpides, que etcètera, etcètera ; això ja
ho sabem. El que ignoren per culpa
dels revolucionaris sistemàtics, el que
aquests amaguen curosament, és el
calvari de misèria i dolor que hi ha
darrera una revolució prematura, no
preparada ni pels factors econòmics ni
per l'organització racional dels que
haurien de gaudir-se : els proletaris.
Prediqueu la revolució social, crideu el poble perquè us ajudi ; però
no deixeu de mostrar-li les perspectives grises que aquesta revolució suposa. No el convideu al festí, a la conquesta de Xauxa, sinó a una quaresma austera, a una creuada pel desert
abans d'arribar a l'oasi. Altrament
us diré que la vostra propaganda
té tot l'aire d'un mercadeig enganyós,
com el que practiquen els jueus astuts
en els solcs de les tribus moresques.
CARI.F.S CARGUES

Cal reorganitzar els partits polities
i les organitzacions obreres
Vist el fracàs contundent del règim
capitalista, davant la realitat nua,
descarnada, de la seva desfeta, la burgesia empra tots els mitjans per tal
de reeixir-ne victoriosa, com quasi
sempre, fins ara.
No cal que ens entretinguem a parlar massa de les causes que produeixen aquest estat de coses,, aquesta crisi fenomenal que deixarà aquest hivern sense pa moltes de les llars humils que poblen el món sencer.
La indústria s'ha racionalitzat. Això, per a nosaltres, proletaris, no és
res més que una confabulació burgesa, per tal d'augmentar la producció
de les mercaderies, disminuint la mà
d'obra.
Aquesta racionalització ha dut, arreu, una sobra de mercaderies en .els
mercats, que hom no hi veu sortida
possible, si les masses obreres no corren a ajudar al capitalisme.
~Ès per això que aquest últim, econòmicament, es troba en nn carreró
sense sortida. I del qual, evidentment,
per ell sol, si els obrers romanen en
llur lloc just de lluita, mai no podrà
sortir.
Iberia, Catalunya principalment,
està en aquest cas. Els partits polítics
dretans, fixeu-vos-hi bé, cal tenir-ho
això molt en compte, han deixat l'antic caire de centrals polítiques per a
governar bé el país, amb aquesta o
altra ideologia, amb aquest o' altre
sentimentalisme, per a convertir-se
descaradament en fortes organitzacions de defensa del règim capitalista
i de lluita a mort contra l'obrerisme

—que ho digui, si no, Anguera de Sojo !— : s'han tornat partits de classe.
Mantes persones creuen que l'última derrota dels laboristes a Anglaterra ha estat produïda pel fracàs rotund de ia democràcia, i, en contra,
per una gran reacció burgesa conservadora. Greu equivocació aquesta ! El
fracàs del laborisme a Anglaterra no
ha estat altre que el d'haver-se oblidat els laboristes de la necessitat de
lluita que tenien ; en una paraula,
haver estat més conservadors que socialistes, més homes de govern que revolucionaris. I les masses obreres,
irritades, ferides greument per tant
de dolor, per tanta de misèria, com ens
ha passat a Espanya, com ens passa
actualment a Catalunya, desconfiant
de l'eficàcia política del socialisme,
s'han enrolai a altres organitzacions
més definides, més enèrgiques, més
revolucionàries, més de classe, si voleu. EI socialisme no tots ens el mirem de la mateixa forma. Dins d'.ell
hi ha dues tendències poderoses : la
dels intel·lectuals, la dels teòrics, la
dels místics ; i la nostra : la dels
obrers sense feina, la dels vexats contínuament, empresonats, perseguits,
morts de fam o de llenyades, que, patim, que no tenim un instant de repòs ni un bri de sol serè en les barriad/es infectes, fosques í tristes com
la casa d'un- modest obrer, companys !
Per als nostres teòrics, que es senten
bé teoritzant, creant espiritualment
aquella seva humanitat regenerada, tota igual, tota ben agermanada, nascuda d'una albada de resplendor, de

sol serè, d'aquelles albades matinals
de la marina, tan naturalment divines,
després d'una època llarga de "sacrifici, d'estudi, de meditació, de fer bé ;
el socialisme és això : evolució, evolució i evolució. Però per a nosaltres,
fent de la cara bruta i camisa suada,
e la vestimenta estripada, plena de
carca, de treballar avui i no menjar
demà, de viure constantment en la
desesperació, socialisme és això altre :
evolució i revolució, res més que evolució i revolució, menyspreu, repugnància per a la classe burguesa, explotadora de tots nosaltres.
Per tant, a tothora, arreu on nosaltres ens posem, haurem de deixar sentir la ira del nostre mal, les ganes boges de desfer-nos de les cadenes que
ens empresonen. I els partits polítics,
principalment les organitzacions socialistes a les quals nosaltres militem, procurarem que tinguin l'organització eficient de protesta, de lluita,
de rebeldia que a nosaltres ens és necessària en aquest instants de creació
d'una nova era. No volem caritat. No
volem que ens donin res més que dignitat, pa i justícia.
Aquestes ratlles fan de pròleg. En
un pròxim número criticaré, en el bon
sentit de la paraula, l'actual organització política í social d'Iberia, especialment de Catakmyaj parlant, com.
he anunciat, de la nova reorganització
que cal, puix que avui dia tots - els
partits polítics, absolutament tots, i
també les centrals, obreristes estan
completament desplaçats del inarc que
els pertoca.
MARTÍ BONET
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(Fragments de la famosa obra)
centenars de metres. Però a cada rpe- pre, de reproduirrho, de presentartre hi ha un mort.
* **
m'ho al davant.
Indecís, m'estic amb la cartera a la
Foc granat, foc de bloqueig, foc de
mà. Em cau i s'obre. Retrats i "carcortina, mines, gasos, tanks, ametrates s'escampen per terra. Ho recullo
lladores, granades de mà... Paraules,
El silenci es perllonga. Parlo, he per desar-ho de nou, però la depresparaules, però elles enclouen tota la
de parlar per força, Es per això que sió que em puny, tota aquesta situahorror d'aquest món.
ció incerta, la fam, el perill, aquesLes nostres cases són encrostades ; m'adreço al mort i li dic :
—Camarada, jo no volia matar-te. tes hores passades vora el mort, m'han
el nostre pensament devastat ; estem
mortalment lassais. Quan arriba una Si tornessis a saltar ací dins, no ho desesperat ; vull accelerar el desenordre d'atac n'hem de desvetllar molts faria pas, si tu també tinguessis seny. llaç i augmentar la meva tortura i
a cops* de puny perquè segueixin. Te- Però, abans que tot, tu no has estat acabar d'una vegada, tal corn hom renim els ulls inflamais, les mans des- per mi més que una idea, una combi- bat contra un arbre, passi el que pastroçades, els colzes romputs, els ge- nació qae vivia en el meu cervell i si, una mia la dolor de la qual es fa
que exigia una decisió ; és aquesta insuportable.
nolls ens sagnen.
vSón retrats d'una dona i d'una nePassen setmanes, mesos, anys? combinació que jo he apunyalat. No
Dies, només són dies. Veiem desapa- és sinó ara que m'adono que tu ets na. Petites fotografies d'aficionat prerèixer el temps, vora nostre, en les un home com jo. He pensat en les te- ses davant d'un mur recobert d'eacares descolorides dels moribunds ; en- ves granades de mà, en la teva baio- ra. També hi ha cartes. Les agafo i
golim menjar, correm, llancem gra- neta i en les teves armes... ; ara veig provo de llegir-les. La major part de
nades, disparem, matem, ens estirem }.a teva dona i el teu rostre i allò que les paraules no les entenc, costen de
per terra, estem extenuats, cmbrutits, líi ha en nosaltres de comú. Perdo- desxifrar i sé molí poc de francès.
i només ens aguanta una cosa : veu- na'm, camarada ! Sempre les veiem Però cada mot que tradueixo em trare que encara n'hi ha de més exte- massa tard, les coses. ¿Per què no vessa el pit com una bala, com una
nuats, de més embrutits. de més des- ens diuen contínuament que vosaltres punyalada.
El mea cap està extremadament sovalguts que nosaltres, que ens esguar- sou uns pobres infeliços com nosaltres,
que
les
vostres
mares
viuen
en
breexcitat.
Així i tot, però, comprenc,
den amb uns ulls molt badats com
si fóssim déus perquè ens hem ^sca- la mateixa angoixa que les nostres i encara, que mai no podré escriure a
que tots plegats tenim la mateixa por aquesta gent, com fa poc pensava.
pat tantes vegades de la mort.
Les-poques estones de calma les a la mort i el mateix morir i unes do- Impossible. Miro els retrats altra velors mateixes...? Perdona'm, camara- gada ; no són pas gent rica. Podria
aprofitem per a instruir-los.
da ! ¿ Com podies ésser el meu ene- enviar-los diners anònimament, si
—Veus aquella marmita vacil·lant? mic ? Si llencem aquestes armes i més tard en guanyo una mica. M'aferÉs una mina que arriba ! Estira't a aquest uniforme, tu podries ésser el
a aquesta idea ; almenys això és
terra ! Se'n va cap allà baix. Però meu germà tant com Kat i Albert. ro
un petit suport. Aquest mort està lli-,
quan vingui cap ací, guilla de segui- Pren-me vint anys, camarada, i al- gat a la meva vida ; heus ací per què
da ! Corrent, te'n pots escapar.
ça't... ! Pren-me'n més, si vols, car he de fer-ho tot i prometre-ho tot per
Exercitem llurs orelles a percebre jo tampoc no sé què he de fer-ne.
tal de salvar-me ; juro, a ulls clucs,
el pèrfid murmuri d'aquests projec(Juietud. El front està tranquil, a que vull vjure només que per ell i la
tils petits que a penes fan soroll ; hom excepció del foc de fuselleria. Les ba- seva família. Amb els llavis humits,
ha d'aprendre a distingir llur zunv les passen espesses. Hom no dispara és a ell que m'adreço en dir això,
zeig de mosquit en mig d'aquell re- a l'atzar sinó, de totes dues bandes, mentre en el més pregon del meu ésbombori infernal ; els ensenyem que apuntant bé. No puc anar-me'n.
ser alena l'esperança que potser amb
són més perillosos que els grossos,
—Escriuré a la teva dona—dic, pre- aquesta petita argúcia podré rescatarr
que hom sent venir de lluny. Els de- cipitadament, al mort-—. Li vull es- me, sortir d'ací, i més tard sempre
mostrem com hom s'amaga dels avia- criure ; ho ha de saber per mi ; vull seré a temps a'mirar si ho compleixo.
dors ; com ea fa el mort quan els ata- dir-li tot el que ara et dic a tu. ; no És per això que obro la cartilla i llecants us aconsegueixen ; com es pre- vull que sofreixi ; l'ajudaré, i també geixo, lentament :
para una granada de mà perquè es- ajudaré els teus pares i el teu in—Gerard Duval, tipògraf.
clati mig segon abans del xoc. Bis fant...
Amb el llapis del mort apunto
ensenyem a llançar-se com llamps dinEl seu uniforme està mig descor- l'adreça en una carpeta i després, ràtre els embuts quan vénen granades dat, encara. La cartera és fàcil de pidament, l'hi torno a ficar tot a la
de percussió ; els fem veure com es trobar. Dubto, però, d'obrir-la. A guerrera.
neteja una trinxera amb un paquet dintre hi ha la cartilla amb el1 seu
mort el tipògraf Gerard Dude granades de mà ; els expliquem la nom. Mentre jo l'ignori, aquest nom, val.—He
Hauré de fer-me tipògraf—pendiferència de temps a esclatar entre potser podré oblidar, encara ; el temps so, tot trasbalsat.
les granades enemigues i l£s nostres ; esborrarà aquesta imatge. Però el
—Hauré de fer-me tipògraf, tipòels fem adonar del so especial que fan seu nom és un clau que se'm clava- graf...
les granades de gas, i els ensinistrem rà i mai més no podré arrencar-me'l.
ERIC MARIA REMARQUE
en tots els trucs que poden salvar-los Tindrà la força d'evocar-ho tot semJoan Alavedra, trad.
de la mort.
Ens escolten, són-dòcils... però així
que la cosa recomença de debò, la major part de vegades la mateixa emoció els ho fa fer tot al revés.
Porteu a Haie Westhus amb tota
l'esquena oberta. A cada respiració se
Durant el transcurs del darrer mes zar per primer cop en la Història els
li veu, per la ferida, el pulmó com s'ha acomplert l'aniversari d'un dels • anhels dels filòsofs i pensadors de sebatega. Encara li puc encaixar la mà. fets més formidables que emplenen gles i segles, des que existeix el món,
—S'ha acabat, Pau...—gemega i es una brillant pàgina de la Història implantant de fet una nova Societat
nïossega el braç de dolor.
contemporània de la Humanitat : l'es- justa i humana regida pels que amb
Veiem viure gent als quals un obús clat i el triomf de la Revolució So- l'esforç de llurs muscles i la suor de
se'ls ha emportat el cap : veiem cór- cial a Rússia.
llur front són els factors de la prorer soldats als quals un obús els ha
Fa tretze anys i sembla que fou ducció.
segat els peus ; segueixen corrent a ahir !
El poble rus, malgrat les vicissitomballons, destroçant-se els tnunyons
Allí on l'esclavitud era més gran tuds per què ha passat, ha donat la
sangonoses, fins a l'embat més pro- i el despotisme i les barrabassades sensació davant del món d'ésser un
per ; un soldat de primera classe va eren el lema sagrat de l'autocràcia i poble fort, coratjós i indomable i amb
clos quilòmetres lluny a rossegons, dels poderosos i la ignorància i la me- energies inesgotables, amb motiu de
fent força només amb les mans per- selleria eren tradició en el poble, en què, després de guerres, sublevacions
què té els genolls desfets ; un altre un moment donat quan la darrera go- i calamitats, al cap de tretze anys
se'n va a l'ambulància i per sobre de ta féu vessar l'amarg calze de les in- mostri una puixança formidable i
les mans, que duu apretades al ven- justícies de segles i dècades en im- plantant cara als elements desencadetre, li pengen els budells ; veiem, gent petuosa torrentada, el poble, les mul- nats del Capitalisme i de la Reacció
sense boca, sense mandíbula inferior, tituds de l'immens territori que fou mundials que voldrien ' veure destrosense cara ; trobem algú que s'ha dels tsars, llençaren per la borda el çar les sacrossantes llibertats d'aquell
apretat dues hores seguides l'artèria règim turmentés de les oligarquies.
poble, mostra a les multituds d'arreu
del braç amb les dents per no desEl poble rus, foguejat en les metra- dels pobles1 de la terra de quina manera
sagnar-se. El sol surt, la nit arriba, llades del somni dels Desembristes s'.ha d'acabar amb les iniquitats i les
les granades xiulen, la vida s'acaba. del 1835, en els calabossos de Schlus- injustícies.
Amb tot, aquest trosset de terra re- serburg i Petropaulosk, en els exiRaça de titans, apòstols i lluitadors
moguda en el qual ens trobem, s'hä lis de Sibèria i en les matances pe- reconfortats per la fe en el vivíssim
mlantingut contra forces molt supe- riòdiques organitzades pels «Cent Ne- Ideal de Redempció que el's anima,
riors. Només hem cedit uns quants gres» i la «Okrana» ha sabut realit- els russos són avui els genets apoca-

En l'aniversari de la Revolució russa

Equitat i felicitat
Si l'home fos perfecte i pur no caldria que cerqués en cap doctrina social o filosòfica la seva felicitat, car
la trobaria ja eti el tracte del seus
semblants i en la contemplació de les
seves excel·lències. Però aquesta mateixa felicitat l'anorrearia. Seria
venturós sense voler i sense gaudirse'n.
L'home necessita de la seva. imperfecció com d'un estímul i de la
seva impuresa com d'un esperó. I la
seva vida val en puixança i en felicitat per allò que ha sabut conquerir en el camí de la perfecció i de la
puresa. I això no és pas dit ací en
un sentit místic, sinó en un sentit
ben pragmàtic i real. La idea de justícia implica la valoració individual
o col·lectiva d'aquelles conquestes.
Com més equitatiu sigui l'home, més
venturós serà. Una societat que assoleixi el triomf de la justícia serà,
per definició, una societat feliç.
- ULISSES

rAnjy - jyj
fw^nctfi/^j
L'ART CATALÀ A L'ESTBANGER
Remarquem l'atenció que un crític eminent, com Kineton Parkes, l'autor de «The
art of carved sculpture», atorga a l'art català fins al punt de dedicar-li tot un extens
capítol de la sevá obra, "com ja-abans n'hi
havia dedicat un altre del seu autoritzat
tractat «Sculpture of To-day». El critic anglès parla amb perfecte coneixement de causa dels diversos escultors que a Catalunya
s'han consagrat a la talla directa b" indiretta,
í estudia amb un sentit de ponderació l'obra
d'Enric Casanoves, Joan Hebull, Jaume Otero, Josep Clara, Frederic Mares, Josep Dunyach i Pau fiargallo.
L "Exposició Internacional de l'Institut
Carnegie, clausurada fa poc a Pittsburg (Estats Units), comprenia diverses teles dels
pintors catalans següents : Joaquim Mir,
Joaquim Sunyer, F. d'A. Oalí, Marià Andreu, Pere Pruna., Josep de Togores, Joan
Junyer i Josep Mom pou. La crítica nordamericana ha parlat amb elogi d'aquestes obres.
Per altra part, ha tingut lloc als Estats
Units una altra exposició que ens cal esmentar, per haver estat exclusivament d'obres
catalanes : l'organitzà el State Teachers College de Springfield (Missouri), amb la collaboració d'algunes galeries d'art europees i
d'alguns col·leccionistes, entre altres', Joan
Merli i les Galeries Maragall. El catàleg d'aquesta exposició, que comprenia una cinquantena d'obres triadissimes, duia un pròleg de Joaquim Folch, director dels museus
de Barcelona. Els expositors eren : BoschRo-ger, Capmany, D. Carles, Creixams, F. Domingo, Duran-Camps, Humbert, Labarta,
Junyer, Mercadé, Mir, Miró, Monipoti, Nognés, Nonell, Picasso, Pidelassera, Prim,
Pruna, Reig, Serra, Sisqnella, Sunyer i Togores.
'
A.IAX

Dels articles firmats són
responsables llurs autors.
líptics, els fantasmes de l'espectre
Exterminador de l'Obra, del Mal, que
empunyant la bandera roja de la tercera Internacional amenacen amb el
foc de la Revolució el món occidental
corromput i putrefacte.
Fa tretze anys i sembla ahir!

SALVADOR MAJÓ
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La Cooperació de Consum en l'Economia popular
(Continuació.)
a ésser molt importants. El moviment cooperatiu s'apoderà d'aquesta manera d'una part de l'acumulació
social i aleshores eís presentà el problema de saber
si l'acumulació havia de fer-se per )a via capitalista
o per una altra via diferent.

LA COOPERTIVA DE CONSUM COM A PRODUCTORA
Adhuo Ics societats individuals es trobaren ben aviat en condicions d'acumular més capital que no en
necessitaven per a la simple compra i venda de mercaderies. Aleshores es compraren locals de producció, en alguns casos per a col·locar capitals disponibles i fer-los produir, però en altres amb intencions
purament capitalistes. Molts d'aquests assaigs s'acabaren amb perillosos fracassos ; i es temptaren noves experiències ; les unes fracassaren (per exemple,
la compra de mines), d'altres, reeixiren. La pràctica
ens ensenya que l'etapa que ve després del comerç
cooperatiu a l'engròs és la producció, però solament
la producció de les coses necessàries a la vida, la
venda de les quals està assegurada per endavant.
Durant el període que va de 1880 a 1890, la producció comença a desenrotllar-se poderosament en el
quadro dels límits que ella mateixa s'ha imposat.
Les cooperatives de consum, cada dia més fortes i
poderoses, i sobretot les societats de compres a l'engròs, que disposen de capitals importants, creen les
famoses empreses de producció aportant d'aquesta
manera al sistema cooperatiu el benefici industrial,
que es socialitza.
La producció de la cooperativa de consum crea un
fenomen que li és exclusivament peculiar, la importància social del qual no és generalment apreciada.
En aquests centres de producció, l'obrer està en oposició directa amb l'obrer considerat com a empresari, i el conjunt de la classe obrera organitzada com

Se'ns prega la publicació de la nota següent:
«La Federación de Dependientes y Técnicos del Comercio y de la Industria de Cataluña, al acudir a la información abierta sobre el projecto de la ley de intervención
obrera, lia de afirmar, previamente, su adhesión al hecho que juzgamos trauscenden
tal, de que1 en la legislación de nuestro país
aparezca un proyecto de esta naturaleza.
Con este intento, entra en el enrarecido
ambiente de nuestro panorama social el es
píritu de las modernas concepciones que
tienden a establecer la justicia y la equidad
entre los elementos de la producción y la
economia.
Cumplido este deber, hemos de consignar
dos observaciones fundamentales al expre
sado proyecto de ley.
El primer articulo del proyecto resume
los, motivos y el alcance de la intervención
obrera en las industrias, asignándoles una
función en extremo limitada. Aparte del fortalecimiento y apoyo del derecho de asociación, sobre el que trataremos más adelante, la intervención queda reducida a una
mera extensión de la función que hoy realiza la Inspección oficial de las leyes de
Trabajo y de un cierto derecho de propuesta y otro derecho informativo. Ambo» derechos, desarrollados en el texto de la ley,
quedan reducidos.'En cuanto al de propuesta, a una tímida facultad de denuncia para
una futura inspección que sancione las faltas de cumplimiento. Las atribuciones informativas que se otorgan 'a la intervención
obrera no pasan de ser una base que permita estudiar y fundamentar sucesivas^ mejoras para los obreros. Cierto que el apartado h) del artículo 9 dice que un reglamento posterior determinará concretamente las
condiciones y los limites de estas facultades,
pero, en buena lógica, cabe admitir que el
reglamento no -irá más allá, doctrinalmente, de donde se detiene la propia ley.
Beputamos insuficiente y peligrosa esta limitación. El control, y la intervención obrera
en las industrias es uno de los postulados
más firmemente sentidos por la clase trabajadora, a la que con este proyecto1 de ley
se quiere indudablemente acercar a la consecución de una superior justicia social.
Entendemos que la intervención obrera en
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Del Partii Socialista austríac, Ex-Canceller d'AusMa,
President de la Unió de Cooperatives de Comum
austríaques.

a consumidora està en oposició directa amb la classe
considerada com a productora. Entre ells, però, ja
no hi ha capitalistes. La totalitat de la plus valúa
torna a l'obrer i d'aquesta manera és novament expropiada i esdevé la propietat col·lectiva de la classe en forma de capital social.
LA COOPERATIVA DE CONSUM COM A
BANQUER
El Banc de Canvi i el Banc del Poble que ideà
Proudhon, fracassaren ; en llur lloc, les cooperatives de crèdit burgeses-camperoles han demostrat
com l'interès pot ésser mutu o solidari. L'economia
de la cooperativa de consum ha seguit altres camins. Cada societat de consum és alhora una caixa
d'estalvi que posa, a disposició de la llar col·lectiva
dels companys de classe, mitjans econòmics d'explotació, a part de les aportacions efectuades pels
socis. El dipòsit d'estalvi individual és utilitzat
exactament com l'altre capital de la cooperativa,
és a dir, com a capital social. Els dipòsits d'estalvi
que excedeixen les necessitats de l'associació són
deixats a la cura del departament bancari de la
cooperativa majorista (com a Anglaterra i Alemanya), o al Banc especial cooperatiu (com a França
i Suïssa). La classe obrera dels Estats Units, que
fins ara no ha desplegat un moviment cooperatiu de
consum digne d'esment, s'ha creat,' durant aquests
darrers anys, una organització independent d'estalvi i. de crèdit en les «Crèdit Unions» i en els bancs
dels grans sindicats.
L'actuació de totes aquestes, organitzacions d«
crèdit prova que les economies dels salaris i dels

honoraris i d'altres disponibilitats en efectiu de les
classes obreres, per bé que siguin formades per innombrables petites quantitats, s'eleven a un total
enorme que forma una part essencial del capital en
efectiu de cada nació, i són més que suficients, com
a capital de circulació, per a les necessitats de les
explotacions cooperatives. Si s'aconsegueix reuniries, la classe obrera és el seu propi finançador i
l'interès pagat retorna a la classe i el benefici s'acumula com a capital social. D'aquesta manera
l'interès del préstec perd per a la classe solidaritzada i en part socialitzada per ella mateixa, tot
caràcter d'explotació !
APRECIACIÓ ECONÒMICA. I SOCIAL DEL
MOVIMENT COOPERATIU DE CONSUM
a)

El Moviment afecta i reuneix totes les classes.

El fruit d'una explotació intel·ligent de la situa^ció de l'obrer en el procés econòfiïic és el fet que
sols 28 proletaris, teixidors de franel·la, han estat
cridats a crear, entre totes les formes de la cooperació, la niés eficaç i la més rica en promeses futures. Veritat és que de consumidor, de cap de casa,
no n'és solament l'obrer, sinó tothom, el mateix
productor i l'agent de circulació, i a costat d'aquests, el gran nombre d'aquells que subvenen les
necessitats de llur família sense participar directament en l'economia, per mitjà d'ingressos derivats com són els impostos, els aliments, etc. Àdhuc
funcionaris i membres de la classe mitjana i àdhuc
famílies riques, han fundat i dirigit amb èxit cooperatives de consum. Però, a desgrat de llur posició, molt rarament han arribat soles, sense la classe obrera, a la finalitat indicada de la compra a
l'engròs cooperatiu, de la producció i del banc
cooperatiu.
<
(Seguirà.)

sa previa. Creemos que el Estado no puede
permanecer indiferente ni inhibido .ante el
estado actual de las organizaciones obreras.
Previa y simultáneamente a este proyecto,
las industrias ha de establecerse con toda
No cabe objetar que sea prematura la re- debe definirse por medio de sus órganos lela autoridad y todas las facultades necesa- forma amplia en el sentido de incorporar a • gislativos y soberanos, dictando una ley de
rias para que sea «1 principio de asociación los trabajadores en las funciones esenciales asociación o sindicación profesional, la cual
entre el capital y el trabajo con igualdad ab- de la dirección de las industrias.
entendemos es el punto de partid» para acosoluta de derechas y deberes. Con voz y voLa -situación general de la industria en meter la legislación social que nuestro país
to en las cuestiones que sean base y funda- nuestro ^país y aun en el mundo entero, de- necesita con las necesarias garantías de efifnento de la industria y con responsabilidad muestra que la dirección absoluta del ele- cacia.
en la marcha de la misma, para que la in- mento capital se halla en crisis. Si existen
No propugnamos, ciertamente, que las asotervención de los trabajadores sea el pago circunstancias de tiempo y lugar que acon- ciaciones sindicales seun corporaciones de defirme para capacitar a éstos en las funciones sejen cautela para no producir trastornos in- recho público, pero si entendemos impresesenciales d,,e 'a producción y distribución. necesarios y contraproducentes, el reglamen- cindible establecer una tabla de derechos soEstablecida la intervención obrera en las to de la ley podría en todo caso condicionar ciales y profesionales para el trabajador, para
industrias, entendemos que el capital ya no la oportunidad según el estado real de las que, con el cauce jurídico necesario y con
debe por sí sólo regir de manera absoluta cosas, pero el principio debe quedar, a nues- la libertad de acción indispensable, la perlas industrias soportando solamente una ins- tro juicio, consignado en el texto de la ley sonalidad social de los trabajadores pueda
pección del elemento trabajo, sino que ha de fundamental de la intervención obrera en las formarse sin trabas, y las asociaciones obrecompartir, con el factor trabajo, la función industrias. Entendemos peligroso en un in- ras actúen dentro de la ley, coordinadas oon
directora, que, hasta ahora, se había reser- tento de esa índole, de encerrar dentro de la legislación general del país admitida plevado exclusivamente, an una igualdad de. una ley deforme e incompleta, un principio namente a todos sus efectos legales como recondiciones y atribuciones, por ese principio social amplio y justo. Ello ha de ser contra- presentantes genuínos de los intereses de los
de asociación que aludimos.
rio a la normal evolución social, porque trabajadores.
Esta ley, por su enunciado, significa de- . defrauda una de Jas más firmes y legítimas
El temor apuntado en este proyecto de
jar establecido teóricamente ese principio de aspiraciones de los trabajadores.
ley, sobre una posible resistencia patronal,
justicia social que sostiene que la industria
Como garantía para esta intervención obre- desaparece cuando el derecho de asociación
de un país no es patrimonio exclusivo del ra se otorgan en el proyecto de ley atribuquede incorporado a la legislación social del
capital, sino que pertenece también al tra- ciones a las asociaciones obreras. Esto prepais. Es, por otra parte, algo incongruente
bajo, única forma de que la industria cum- supone la existencia de asociaciones obreras
establecer una ley de intervención obrera en
pla su función social.
preparadas para acoger la reforma y llevarlo, las industrias al mismo tiempo que se consEn este proyecto de ley vemos la inter- a su práctica. Apunta en la misma ley la
tata en el mismo proyecto que es todavia
vención obrera, actuar como elemento su- posible resistencia patronal al derecho de
necesario garantir el derecho de asociación.
perpuesto que ejerce una labor inspectora
asociación obrera, que el proyecto tieude a El temor, sin embargo, es perfectamente
que pudiera reputarse egoísta, ya que sólo
defender.
justificado y la paradoja puede darse en
le afectan los intereses que la defienden,
nuestro país por el abandono en que el PoEl
panorama
social
de
nuestro
país
no
predesentendiéndose de las condiciones básicas
de funcionamiento, marcha y progreso de senta, ciertamente, de modo cla,ro la exis- der público tenia tradicionalmente los pro<
las industrias y de la dirección de las mis- tencia de estas asociaciones obreras, que, re- hlemas vitales. Recobrada la .normalidad vital de nuestro pueblo, deben ser rápidamenpresentando integramente a los trabajadores
mas, donde no tiene acceso.
te salvadas las lagunas que existen, siendo
se
hallen
en
condiciones
de
acoger
esta
ley
Consecuencia de tal limitación, la intervención obrera podría ser considerada como y hacerla factible. "Por razones que están en una de las más importantes la definición
elemento perturbador, porque entorpece la el ánimo de todos, la .ideología obrera se por nuestra legislación de lo que debe ser
libertad de movimiento d& la dirección, de la halla dividida. Esta ley tendría virtualidad la asociación obrera.
Formuladas las precedentes observaciones,
industria, sin colaborar en la responsabilidad en unos sectores, pero no en otros, y repude esta dirección ' y del funcionamiento bá- diada por sectores importantes dé los tra- nos abstenemos de seguir'el proyecto de ley
bajadores, llevaria al seno de la familia obre- en su articulado, porque oreemos debería, essico de las mismas.
tar de acuerdo con los principios fundamenPaja el elemento trabajo esa limitación la ra la lucha fratricida tantas veces vista.
Esa reforma social, que promete ser pre- tales que dejamos expuestos en este informe.
sustrae del sentido de responsabilidad que
Viva V. E. muchos años.
ha de capacitarlo para futuras evoluciones ludio de otras del mismo carácter, plantea el
Barcelona, a 26 de noviembre de 1981.»
problema de la organización obrera como co-.
progresivas.

CONTROL OBRER
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RELACIONS
KM la seva interessant col·lecció
d'Estudis i Documents, l'Oficina Internacional del Treball ha publicat aqnest any el primer volum de l'intercRsantíssim estudi que ha emprès sobre les relacions industrials, és a dir
entre patrons i obrers, en diverses
empreses europees prou tècniques per
a ésser dignes d'examen i de crítica.
El volum publicat estudia les relacions industrials que es practiquen en
les empreses Siemens Schuckert, de
Berlín, de les mines domenyals del
Sarre, de la Companyia General de
Transports de Londres, de les mines
franceses de I^ens, i de la fàbrica txecoeslovaca de calçat Bat'a.
Per l'interès d'actualitat que tenen
i també pel contrast tan radical que
ofereixen entre elles, donarem ací un
petit resum d'organització de les relacions industrials en la primera i la
última de les empreses esmentades,
això és : la fàbrica alemanya de material elèctric Siemens-Schuckert i la
fàbrica txecoeslovaca de calçat Bat'a.
I/Empresa Sienwns-Schuckcrt. —
La casa Siemens-Halske, fundada a
mitjans del segle passat, ha passat,
després de la seva unió amb els establiments Schukert, de Nuremberg a
ésser una de les empreses més fortes
del món en el seu ram. Cal notar que
l'organització actual, així com tota la
història de In casa Siemens, elis mostren d'una manera típica les característiques més sobresortints de l'industrialisme alemany. Una sistematització gairebé maniática de totes les
branques de l'organització, un treball
experimental sempre cauteles però
constant, i un concixement exactíssim de tots els factors de la producció, són els punts que més destaquen
en l'organització industrial alemanya,
i en un grau superlatiu en el funcionament dels establiments Siemens.
Per tant, essent el treball un dels
factors més importants, si no el més
important, en la marxa de la producció, no és estrany que els dirigents
de la casa Siemens l'hagin fet objecte
d'un estudi minuciós. La casa Siemens té alguns seus tallers escampats
per Alemanya, però el seu nucli central està establert a Siemensstadt, situat a les afores de Berlín. Aquesta
empresa ocupa en total 138.179 persones, entre obrers i empleats, de les
quals 97.048 són obrers. 53.181 d'aquests treballen als tallers de Siemensstadt. Aquestes xifres, com es
pot veure, són importants, i és inútil
de dir que per organitzar aquest vastíssim cor de treballadors es necessita una complicadíssima organització.
Anem a veure com funciona aquesta complicada maquinària. La casa
Siemens reconeix els sindicats d'obrers o d'empleats amb els quals, en
aquests darrers temps, ha pactat una
sèrie de contractes de treball. Un cop
pactats aquests contractes els mateixos obrers organitzen dins les fàbriques un servei de vigilància per tal
de vetllar pel compliment del que ha
estat estipulat. La casa Siemens comprengué molt aviat que l'estar amb
bones relacions amb els obrers i els
seus representants, era l'única garantia d'un normal funcionament dels
seus tallers, i per tant ja en l'any
1872 creà els consells d'empresa, consells compostos d'obrers elegits entre
els de la casa, i que representaven el
primer pas envers l'aproximació entre els obrers i l'empresa. De moment, aquests consells tenien al llur
càrrec l'administració de les pensions
i assegurances instituïts per l'empresa a favor dels seus obrers. L'any

19113 són creats els comitès obrers,
que treballen ja en un camp molt
més extens, sobretot el que fa referència a les condicions i organització
del treball. Cal tenir en compte que
aquests no aparegueren sota forma de
llei a Alemanya fins a l'any 1916, llei
amb la qual foren posats d'acord els
comitès existents en l'empresa Siemens. Per tal de portar a cap aquesta reforma en l'organització interior
dels Comitès, de conformitat amb les
disposicions de la llei de 1916, es conclogué un acord entre la direcció de
l'empresa i el Consell central dels obrers. Resumint, podem dir que el
funcionament dels Comitès d'empresa queda establert de la següent manera. Es forma el consell d'empresa
a cada establiment, que comprèn ,un
consell d'empleats i un consell d'obrers. Per damunt dels consells d'empresa, hi ha el central, el qual assumeix la representació de tots els altres i és el que s'entén amb la Direcció de tots els establiments. Els consells d'empresa són, en general, els
que negocien en nom dels obrers i fixen les condicions de treball i les garanties que desitgen. Els altres òrgans, o siguin els consells d'obrers i
els d'empleats, tenen per missió especial vigilar que les condicions estipulades per llurs representants, siguin
fetes efectives.
Esquemàticament, aquesta és l'organització actual de les empreses Siemens davant dels treballadors. Moltes altres característiques podrien explicar si no haguessin de resultar enutjoses. Cal fer ressaltar, únicament,
que totes les altres característiques
que podríem assenyalar, tendeixen a
fer que tots aquests òrgans funcionin d'una manera efectiva i pràctica,
i aconsegueixin un acoplament millor
del factor treball, en el funcionament
de l'empresa.
Fàbrica de calçats B&t'a. — Aquesta empresa és segurament una de les
que ha produït més mals de cap als
competidors seus de l'Europa central
(i). Ss, típicament, una empresa,
que, contràriament a l'anterior, basa la seva actuació un refinadíssim
perfeccionament dels procediments de
la lliure competència. Heus ací característiques importants d'aquesta empresa : una acció rapidíssima a sobreposar-se al concorrent contrari en
tots els aspectes de la lluita per a
conquistar mercats, i una tendència
tentacular a tenir com a propis tots
els elements que poden entrar en el
procés la producció. L'empresa, com
moltes empreses americanes, tendeix
a obtenir una absoluta independència, ja que no pot sofrir-hi el destorb
que li podria ocasionar el dependre,
en alguns dels elements de la producció, d'altres empreses. Un cop obtingut això, l'organització interior es
caracteritza per una tendencia absoluta vers l'estandardització.
Bat'a, el creador de l'empresa que
porta el seu nom, és un home de la
mateixa contextura que els grans
magnats de la indústria americana.
La seva empresa — com acabem de
dir — està organitzada de cara a la
competència. Com un bon general,
Bat'a té en les seves mans tots els
fils de la complicada organització de
la seva empresa, que poden fer-la
moure, segons les necessitats dels mercats. Aquest és precisament el secret
de l'èxit formidable — desbancant
tots els competidors de l'Europa central i obtenint un ritme de producció
cada dia creixent — inigualat per cap
altra empresa europea. A més a més,
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per a poder seguir amb tota justesa
el moviment de les corbes conjunturais, aquesta empresa té necessitat
d'una completa independència, i així
ho ha aconseguit Bat'a, fins a l'extrem que 'ell mateix es construeix
els tallers o s'imprimeix la propaganda. És a dir, totes les necessitats de
l'empresa queden cobertes per la mateixa empresa. Després d'això dit, no
és cosa desencertada insinuar una
considerable semblança entre el. mètode del txecoeslovac i els de Ford.
En l'aspecte concret de les relacions
amb els obrers, es comprendrà fàcilment que Bat'a tendeix a obtenir
d'ells sigui com sigui, la màxima efectivitat. L'estandardització del treball és aplicada amb la màxima rigorositat. Però al costat d'això, Bat'a
ha adoptat un sistema ideat per ell
mateix, per tal d'obtenir una major
efectivitat, que consisteix en l'autonomia dels tallers o de cada una de les
branques de l'empresa. Si tenim en
compte que, a més d'això, aquesta
empresa aplica llargament el sistema
anomenat de primes, es veurà que es
tracta d'introduir a dintre mateix de
la fàbrica, un sistema de competencia . Per mitjà d'una certa autonomia
i de la participació en els beneficis
de cada obrer o de grups d'obrers, es
tracta d'estimular una competència
entre els diferents sectors d'obrers
que treballen en aquests tallers. El

sistema • Bat'a té, indubtablement,
moltes originalitats que són el secret
del seu èxit, però cal catalogar-lo immediatament dins del capitalisme
clàssic, els factors més importants
del qual són l'interès i la competència. És natural, doncs, que aquesta
organització, com totes les .del .capitalisme clàssic, necessiti pel seu desenrotllament un creixement continu.
Per aquestes empreses, l'estancament
és la mort.

J. SARDÀ
(1) Amb ocasió d'una recent conferència
de fabricants de calçat, celebrada a Praga,
Bat'a, aquest Mussolini de la indústria, ha
llançat un manifest als seus «col·legues» eu
el qual el rei de les sabates revela la seva
ambició d'eliminar tots els seus rivals, indel>endents ü absorbir-los en el seu trust, sigui
com a adobadors de calçat, com a cirabotes
o com a pedicure! En el seu manifest, Bat'a
i-omença per assabentar els altres fabricants
de calçat que «J seu objectiu és el de millorar la sort dels que fan oi adoben sabates.
En aquest moment la firma Bat'a emplea
27,035 persones en les seves fàbriques, establiments de venda i tallers de reparació. De
1927 ençà l-'empiesa ha donat feina a 6.500
sabaters i ofereix graus possibilitats als altres sabaters del pals. Entre aquestes «possibilitats» hi ha, com s'ha dit més amunt,
la reparació del calçat, el ciratge i la pedicura. — N. de la B.

CAP A UNA COMPRENSIÓ
I N T E R N A C I O N A L OHRERA
Als anglesos sempre els ha agradat ésser imperialistes. Queda demostrat plenament per les dades de les
passades eleccions, que la premsa de
tots elte matisos ha portat ; amib tot
i que amb els conservadors al poder,
s'opera un augment general de les tarifes duaneres, el que equivaldrà per
al poble anglès, una disminució de les
exportacions i un augment del cost de
la vida.
Totes les nacions que es diuen civilitzades, sigui per necessitat, sigui
per sistema, procuren per mitjà de les
tarifes duaneres defensar-se i protegir-se a la vegada, aixecant 'una muralla que les deixa completament separades de les altres nacions, i quedant, per tant, com un illot inassequible per a cultivar la vida de relació.
¿ De què li ha valgut a Briand predicar la unitat europea?
Mentre les nacions continuïn amb
la ridiculesa de les barreres duaneres ;
mentre continuïn armant-se sense to
ni so, mentre mantinguin encara les
velles i absurdes idees imperialistes, la
unitat europea serà un mite i les paraules de Briand aigua sobre mullat.
, Però, ja que l'a burocràcia i e¡ capitalisme volen, explotant les idees
imperialistes i nacionalistes, subjugar, enganyar, a la classe proletària,
han d'ésser els proletaris els que, amb
Ihr vot, i amb llur força, han de
parar els peus a aquesta gent demostrant-los que no influiran en
llur ànim absurdes i falses ideologies
creades només per a dividir i separar
els treballadors uns dels altres.
Per damunt de tot la unitat proletària ; per damunt de totes les ideologies que hi hagi i hi pugui haver,
Ja força de la unitat de tots els treballadors del món. Però unes forces tan
poderoses que tots els atacs del capitalisme disfressat, des de petit burgès fins a anarquista, siguin inútils i

hagin d'estrellar-se contra la muralla granítica que representin les forces obreres.
Obrers : encara ressonen les paraules de Marx, proletaris de tots els països, uni<u-vos, i aquestes _ paraules de
l'apòstol, han de quedar gravades com
a foc en la ment de tots els treballadors que veritablement sentin el seu
problema, el problema proletari.
JOSEP CENZANO

Organització de la

U. S. C.
El dimecres de la setmana passada
va constituir-se la Secció del Districte IX, nomenant-se la següent Junta
directiva :
Secretari-President : .Joan Rull.
Vice-Secretari : Ruf í Expósito.
Caixer : Joan Miranda.
Comptador
: Josep Selgàs.
i.9r Vocal-Bibliotecari : Salvador
Majó.
2.°"
Vocal-Control :Joan Sasplugas.
3.er Vocal : Ferran Roig.
En sortir a la, llum aquesta Secció,
saluda a totes les altres de la U. S. C.,
esperant serveixi aquesta nota d'estímul a les no organitzades; i desitjant
que molt aviat la U. S. C. compti a
tot Barcelona i arreu de Catalunya
amb nuclis fervorosament socialistes
per assolir els principis que facin factible una Societat completament unida.
Aquesta Junta es complau en assabentar als socis del Districte IX i als
simpatitzants en general, que tots els
dimarts de 9 a n de la vetlla es farà tertúlia en el locali social, Clot, 32,
pregant als consoeis del IX llur assistència.
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1 IHCTUMÏM PROLETARIA
El motiu principal dé la desavinença entre els elements marxistes és,
indubtablement, la discrepància respecte al règim sota el qual ha d'edificar-se la societat socialista.
,; Ha de recolzar només en la força
del proletariat, o bé ha de basar-se
en el principi democràtic del sufragi
universal ?
Els comunistes russos, malgrat haver proclamat sempre la superioritat
de l'Estat soviètic damunt la república
burgesa, quan conqueriren el poder
convocaren eleccions per a l'Assemblea Constituent, amb la creença, és
de suposar, que en realitzar aquesta antiga aspiració del poble rus obtindrien una gran majoria. Però com
sia que el resultat els fou desfavorable—dels 810 diputats elegits, només
185 eren comunistes—«n la primera
sessió dissolgueren l'Assemblea, car
no estaven disposats a deixar-se escapar el govern de les mans, després
d'haver reeixit en la revolució. Aleshores instituïren la dictadura del proletariat, sense abjurar, però, de les
doctrines de Marx, ans bé, se'n proclamaren els més fidels intèrprets,
perquè tan aquest com Engels, en algun passatge de les seves obres i cartes, recomanen semblant tipus d'Estat.
Per contrarestar la pluja d'invectives que els adversaris del nou sistema— Kautsky en particular—desencadenaren contra els dirigents soviètics ,
l'enorme potència cerebral de Lenin
es lliurà a la tasca de fulminar el sentimentalisme democràtic, tan arrelat
arreu. La democràcia pura és un mite, afirmà. En els països capitalistes
més avançats, sols hi ha democràcia
burgesa, que és la dictadura atenuada d'aquesta classe. Els rics estan en
condicions de superioritat envers els
pobres i són per tant la casta dominant. Mentre persisteixi la desigualtat econòmica, mentre hi hagi classes, la democràcia en general no pot
existir.
Però no tenen raó els comunistes
quan diuen que el règim vigent a Rússia és, en general, tan o més liberal
com ho pugui ésser el del més democràtic dels països burgesos.
És innegable que sota la democràcia burgesa, li és permès al proletariat organitzar-se, amb més o menys
restriccions, per a lluitar contra el capitalisme. La social-democràcia, per
exemple, oposa a la força del gran
capital les sumies considerables que
reuneix de les cotitzacions de milions
d'afiliats, quantitats gairebé parangonables als fons polítics dels plutòcrates. No poden competir, és cert, amb
les quantioses reserves de llurs adversaris, encara que gastin la major part
dels ingressos, però per mitjà de la
propaganda política que els é's donat
realitzar, van engrossant llurs exèrcits i poden abrigar l'esperança que
en un futur, no molt llunyà, podran comptar amb una majoria suficient per obtenir dins la legalitat o
imposar violentament, si és precís, en
els pobles que estiguin en saó, la
transformació de la societat.
En canvi, la dictadura soviètica,
no sols nega els drets polítics a la
burgesia, el qual és lògic, ja que tracta de destruir-k, sinó que tampoc reconeix als obrers la facultat de formar partits polítics ni organitzacions
professionals alienes al bolxevisme.
Als anarquistes, menxevics i socialistes revolucionaris els està vedat proclamar llurs ideals. Únicament hi poden haver comunistes i sense partit.
La dictadura és transitòria, i quan
el règim soviètic estigui consolidat i
tots els russos siguin proletaris—que

pot tardar molts anys—és possible que
comenci l'era de la veritable democràcia.
Però el capitalisme, que ja es tambaleja, està en la seva darrera etapa
i ha de fer cap fatalment en el socialisme, en una època relativament pròxima i en què l'evolució industrial fa-

rà més planera la implantació del socialisme.
Resulta molt natural, doncs, que els
homes quel senten repugnància per les
situacions de força, encara que socialistes, prefereixin, com etapa de transició, la de la democràcia burgesa,
quelcom tolerant. I que els impacients, . encara que amants de la llibertat, maldin per la dictadura proletària-que sembla accelerar el trànsit al nou ordre social.

.

EUGENI PONS

me, i també sota el mateix punt de
vista de Vidal j Rosselî. Respectful
la posició dels socialistes catalane è&\
«Partido Socialsta Obrero Español»,
per" cert ben original. Ara que no
dubtem que ha de venir un temps, reflexionats els fins que a tots ens inquieten i fita la mirada solament a la
paraula màgica .que arreu ressona :
Socialisme. La resta no ens interessa, i menys les actituds que puguin
adoptar uns elements qualssevols, dominats per la confussió de les idees
i de les lluites.

MANUEL ROSET SALA

El «Partido Socialista Obrero
Español» i nosaltres

TALLERS

Diumenge .passat tingué lloc a Grà- problemes humans, sentimentals/ els
cia un acte d'afirmació socialista del problemes que afecten al pensament.
És cl&r que la nostra missió imme«P. S. O. E.»- El públic, més que
escàs, quasi no féu acte de presència. diata està en redimir al pària, al proNo sé, però, el perquè d'aquesta in-' letari que viu arreu del món, i que
diferència en una manifestació pura- també com a Catalunya té el seu proment obrera, i més encara si tenim blema- previ a resoldre : l'estómac.
Construcció de l'apaen compte els elements que hi feren Mes, per això no poden descuidar-se
els problemes del pensament, polítics,
ús de la paraula,
rell de Ràdio "ZEUS"
Vidal i Rossell, l'home del dia po- encara que aquests—segons Marx—
de
3, 5 I 6 valvule*
líticament després de l'a seva dimis- siguin una conseqüència dels de l'ecompletament
*elecconomia.
Així,
doncs,
la
nostra
posisió -de Conseller d¡e la Generalitat,
fou el que volgué donar la nota elo- ció de socialistes catalans està ben
tiu« » Reparació
qüent de l'acte. En part, podem dir clara : el concepte d'universalitat per
d'altre* aparell« de
que ho assolí quan parlava de la con- a nosaltres neix, precisament, de la
Radio i gramòfon* de
llibertat
dels
pobles,
de
llur
pròpia
fusió de partits polítics existent a Catalunya, com són «La Lliga», «Acció espontaneïtat. Quan Catalunya sigui
tote* mene*
Catalana» i «Esquerra Republicana lliure, o més ben dit, quan Catalunya
de Catalunya» els quals, excusant-se pugui viure la seva vida, llavors la
en les quatre barres catalanes han fet nostra missió es decantarà vers horitdels seus postulats res més que un zons més amples, com són els de
mitjà individual d'emancipació, explo- la universalitat.
"ZEUS" Sepúlveda, 174
tant el sentimentalisme nacionalista de
*
*
*
Telefon 30883
"les masses proletàries. Fins aquí esEl doctor Pla i Armengol, que tamtem d'acord amb el company Vidal i
Rossell. Peiró no perquè menyspreem bé parlà en l'acte que comentem, féu
aquestes armes polítiques, purament una exposició del què és el Socialispolítiques, hem de deixar de reconèixer el plet de Catalunya, que avui és
un plet d'autonomia i no separatista.
Com a socialistes, hem de tenir en
compte la llibertat que emana .del desjg i de la voluntat del poble, i per
tant únic executor d'aquesta voluntat. Si bé és veritat que l'aspiració de
Catalunya com a poble històric ha estat explotada per tots els mercenaris
de la política, el seu dret a l'a llibertat és un fet innegable. Essent així,
doncs, que el poble de Catalunya vol
gaudir d'una sobirania i d'una llibertat plenes, com a catalans i més encara com a socialistes hem d'ésser els
seus defensors, i això sense que s'enterboleixi el nostre concepte d'universalitat. Precisament diem que el dja
que tots els pobles siguin lliures la
fusió fraternal entre tots els homes
serà una realitat meravellosa. No concebim, en canvi, la germanor entre
pobles que els separa un antagonisme
històric i racial.
Quan Catalunya sigui un Estat autònom, la germanor entre ella i les altres regions castellanes brollarà espontània. Dintre les nacionalitats,
els socialistes, sol's hi veiem la llibertat absoluta. Perquè siguin lliures els
homes, abans s'ha de llibertar els .pobles. Recordem que la psicologia humana és múltiple i que els problemes
nacionalistes tots descansen en ella.
Esperit autònom és lligam de germanor. Esperit esclau és cadena forcejada per l'odi i la rebel·lió.
Què més voldríem els socialistes
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que els pobles tots s'unissin per a
formar un sol tronc a l'Univers ! PePLAÇA AKTONI LÓPEZ, 15
rò els fenòmens de la Geografia han
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fet que els homes parlessin diverses
llengües, que coneixessin diversos
costums, que els seus sentiments neixessin a l'escalf de l'ambient meridional, etc. Com a homes que comprenem i coneixem l'humanisme, no
podem per menys que reconèixer els
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