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A què ve aquest aldarull?
Al cap i a la fi, la plutocracia japonesa no ha fet
més que aprendre la lliçó
dels seus mestres europeus.

P B E U:

IS CTS.
ÒRGAN

DE

LA LLIGA I
L'ESTATUT
D'ençà de la República, la Lliga ha sofert un atac curiosissimi :
és més republicana que ningú,
més revolucionària que ningú,
més catalanista radical que ningú.
Res no li plau, res no està ben
fet.
Si les- Corts Constituents es
perdeu en precs i preguntes,
rondina. Bé sap prou que si les
Corts treballessin farien lleis que
qualificaria de monstruoses. Rondinaria també llavors, car la
qüestió és ensenyar les dents.
Però, el gra fort que li treu
foc per la boca, és l'Estatut.
En parlant de l'Estatut, perd
l'oremus i la poquíssima ^ vergonya que li deixà el Borbó.
L'Estatut és petit, és dolent.
L'Estatut no rutlla.
La responsabilitat no és ('els
enemics centrals que sembren de
claus el camí.
La responsabilitat no és, tampoc, de tota la representació catalana a les Constituents.
La responsabilitat és, únicament, dels partits que feren la
revolució, l'Estatut, el plebiscit
i que són a Madrid el portantveu
de Catalunya.
I una responsabilitat terrible.
Perquè l'Estatut no ha estat
aprovat abans de finir l'any, ni
en vigílies de reis, ni en tot el
mes de gener, ni ho serà en tot
el mes de febrer.
I això perquè els partits d'esquerra, «el mateix a Madrid que
a Barcelona—diu la seva Veu—
han fet tot el possible perquè arribéssim al mes de febrer sense
que fos aprovat l'Estatut».
Quina frisança t
Els homes que tingueren paciència durant trenta anys, la
perden ara per uns mesos. Els
homes que s'humiliaren al Borbó per a no treure'n més que
uns aranzels í cap Estatut, ni
ombra d'ell, ara malparlen d'una
República que està resolta a
aprovar-ne un que ells no somniaren. Els homes que varen
deixar-se prendre de les mans la
Mancomunitat per règim dictatorial que atiaren per motius de
baix egoisme, ara es regiren contra els partits que van conquerir
per a Catalunya quelcom més
substantiu i més ple de sobirania
que la vella, migrada, almoinada
Mancomunitat.
¿Què els passa, perquè sentin
tan punyent l'anhel de Catalunya, als esclaus d'un ex-rei que
vingué a dir-nos que descendia
de Felip V ?
No passa sinó que, de dret, no
hi ha ja jesuïtes a la Península,
però sí de fet. Tots ells s'han
refugiat a la Lliga i a la seva
Veu—que no ho és de Catalunya.
A la Lliga no són ni republicans, ni revolucionaris, ni catalans. Que si ho fossin, d'altra
faisó parlarien i obrarien. Puix
que en sabotejar la República sabotegen Catalunya, i. en atemptar contra el prestigi de k representació catalana a les Constituents, encoratgen els enemics
de l'Estatut i ajornen i entrebanquen la seva total discussió i
aprovació.

LA

UNIÓ

SOCIALISTA

L EXPULSIÓ
El Govern acaba de decretar
l'expulsió dels jesuïtes. No és la
primera vegada que això ha succeït des que Ignasi de Loyola
va fundar aquesta orde religiosa. Els governs de Portugal i
Anglaterra i el mateix sant pare
Climent 14 es veieren obligats
a fer el mateix, si bé, més tard,
fou restablerta. Carles III, rei
espanyol, influenciat, sens dubte, per aquell ministre que abeurà son intel·lecte en les fonts dels
enciclopedistes francesos, el comte d'Aranda, l'any 1767, decretava la supressió de la companyia de Jesús.
Ara ens seria molt fàcil bastir aquest article manossejant
quatre tòpics rebregats i vulgars
per a presentar els jesuïtes com
els homes més perillosos amb
què compta l'Església i considerar-los com els homes que més
han influenciat en la consciència de les altes burgesies de tots
els temps.
Jo crec que pot ésser d'un
gran interès esgratinyar l'esperit-«%ue precedeix l'actuació d'aquests religiosos, escampats arreu del món per anar a la conquesta de nous adeptes i interessos.
Fem història. Amb motiu del
cisma que provocà en l'Església
catòlica el frare Luter i que es
coneix amb el nom de Reforma,
les altes autoritats eclesiàstiques
varen iaiciar una contrareforma
que culminà en el famós concili
de Trento.
Com sigui que els reformadors o protestants refusaven totes les doctrines i costums que
no trobaven en els Evangelis (el
purgatori, l'autoritat del sant
pare i dels bisbes, el celibat del
sacerdot, la doctrina dels mèrits
dels sants i de les indulgències,
la missa, els convents, les imatges i ornaments de les esglésies,
les processons, les relíquies, la
devoció als sants, a les verges,
les peregrinacions, la major part
dels sagraments, etc.), això siiposava la destrucció de la reli-

Del meu carnet
GOETHE
En «quest any de 1032 es celebrarà arreu del món el primer centenari
de la mort de Goethe. Commemoremlo des d'avui amb un mot d'admiració i «te respecte. Goethe fou un d'aquests faomies-cwns que pensen en la
humanitat. Fou el geni <fe l'equilibri
d de la serenitat i'una de lesi fttee me«
altes assolides per la , intel·ligència.
Oonats el temps i el pafe on va viure,
és un dels representants m-és gemuta
de la cultum burgesa. No ens ofusqui
aquesta consideració par negar-li mèrit i menys per negar-li transcendència. A la seva manera, també
Goethe ha contribuït a k tiransforan*ció moral i intel·lectual' del món. I en
aquest sentit, fou nu precursor. Si no
ho hagués esta*, tant se vildri* : fou
un gran poeta; «n poeta que remogué i solleva lee pregonases de la coiistiiència i per »ixò sol fou un deslliurador d« l'esperit. I tots «Is homes
que hagin contribuït, de prop o de
lluny, al de«lliurament de l'esperii,
que' és allò que Fhomè raes ha de
prear, .mereixen la gratitud intima de
cadascun de nosaltres i Thomenatg«
dol·lectiu dels pobles conscient«.
ÜLISSKS

DE

DELS

gió antiga fonamentada en la
tradició, bo i posant en lloc seu,
d'una faisó molt dissimulada,
una altra nova religió fonamentada simplement en la interpretació de les Sagrades Escriptures, tot el qual ya obligar als
que restaven addictes al sant
pare a una coatrareforma que'
determinà la famosa guerra dels
trenta anys i la fundació, de l'orde dels jesuïtes.
Així és que l'objectiu d'Ignasi de Loyola fou el d'aplegar en
comunitat un exèrcit de religiosos per a combatre l'heretgia
dels protestants.
«És precís—ha dit Loyola—
que ens representem, el món com
dos exèrcits en pugna, el de Déu
i el de Satan. No cal dir que els
protestants estan amb l'últim ;
nosaltres, la societat de Jesús,
combatem en l'exèrcit de Déu,
«Ad majorem Dei gloriam» (per
la major glòria de Déu)».
La innovació més característica que constitueix lá força dels
jesuïtes són etsrtxercícis espirituals que té per objectiu l'edu-

CATALUNYA

JESUÏTES

car al soldat de Crist en l'obediència i la fe.
Durant semanas senceres el
novici ha de meditar cinc hores
al dia sol en la seva cel·la, sense
parlar ni veure ningú, ni llegir
ni escriure altra cosa que no .sigui referent a la seva meditació.
Per ésser admès en l'orde és
precís portar dos anys de novici i ha de sotmetre's a, la voluntat dels superiors, fins abdicar
de llur voluntat, de la mateixa
manera qut uu cadàver o bé com
un bastó en mans d'un vellet.
En organitzar la Societat de
Jesús ; Ignaci de Loyola va pretendre constituir, no solament
una orde de contemplació monàstica, sinó una milícia de
combat que, ultra conquistar
nous prossèlits per la fe havia de conservar els fidels, mitjançant una direcció educativa,
una educació, però, exclusiva
pels fills dels qui abans en
dèiem nobles r 'de Ía' rica burgesia.

Llur ensenyament està reglamentat pel «ratio estudiarum»,
si bé llur tàctica fa que es concedeixin concessions a l'esperit
de cada època amb tota classe
de reserves.
Respecte l'eficàcia dels ensenyaments que donen hi ha diversitat de parers.
Així coin. Voltaire ha dit :
«Els Pares no m'han ensenyat
només que llatí i quatre ximpleries» i Leibnitz ha afegit que :
«en matèria d'educació els jesuïtes no han passat de la mediocritat», Bacon ha sostingut
que : «per a l'instrucció de la
joventut, cal consultar sempre
les classes dels jesuïtes.
Amb el que potser han tingut
més èxit els jesuïtes ha estat en
l'art de la confessió i dirigir les
consciències.
Per això han estat tan preferits pels catòlics de les classes
riques, és per això, però, sí han
sabut treure tant de profit per
la Companyia.
Que tot sigui «Ad majorem
Dei gteriam»;" ! "'"''' •-•-*"-•••
JOAN FORMENT

COSES DITES

per Rafael Campala«»

Cal parlar amb franquesa

Malalties. Amb prou feines si
n'hi ha alguna que serveixi per
a alleujar-ne una de sola.
Tampoc en el camp de la vida col·lectiva no hi ha cap tòpic
que serveixi per a guarir totes
les misèries de la nostra vida
d'avui.
Els pobres visionaris que es
deixen enlluernar per aquests
noms sonors — banderes i músiques — ho fan, en ei fons del
joivs, i això és una cosa molt humana, però molt lamentable,
per un cert esperit mfessiánic,
d'estàtic oonservadurisme. Ho
fan per inèrcia mental, per peresa espiritual. Ho fan per a
Úiurar-se de les terribles i magnífiques inquietuds del saber
.pensar per compte, propi. Ho
fan per la por d'enfrontar-se
amb la complexa realitat de la
Vida i comiprendre'n totes les seves amargors i les seves misèries i, també, per la seva incapacitat de copsar totes les seves
heroiques grandeses i de saber
aixecar l'esperit enlaire i, en
mig de les negrors de la nit,
vesllumar a l'infinit la polifònica meravella lluminosa del cel
cobert d'estrelles.
No, amics, no hi ha miracles.
No hi ha cap recepta, no hi ha
cap home, no hi cap sindicat,
no hi ha cap polític, no hi ha
cap Déu que pugui salvar-nos.
Carles Marx ho va dir en,l'hora històrica d'una vivència profètica : t La emancipació dels
treballadors ha d'ésser obra dels
treballadors mateixos».
Només vosaltres us podeu
salvar. Amb l'esforç de cada
hora i amb la lluita de cada dia
contra l'opressió de fora i contra l'opressió de dintre, contra
l'imbecil·litat i contra la ignoran-

La innocència del poble

Si tots plegats formem la
Jo no comprendria l'eterna
•gran família dels treballadors, innocència del poble si no conejo us parlaré ara amb la since- gués, com conec, els dolors i les
ritat i la franquesa que devem misèries del poble.
als nostres familiars.
El poble sofreix. Sofreix ara,
I jo us dic, amics, que us en- sofreix de fa segles, ha sofert
ganyen — que us enganyen in- sempre. A l'índia era el pària,
nocentment, perquè ells són els a l'Egipte l'esclau, a Esparta
primers enganyats — aquells l'ilote, a l'Europa feudal l'asserhomes que, a canvi del vostre vit i el vassall. I avui encara,
vot, us prometen la Revolució en terres d'Espanya, mantin»Social per a demà passat o per a gut en una tal ignorància que
la setmana pròxima. No, amics, ni sap exercitar els seus drets
amb les eleccions de diumenge de ciutadania i es limita a aixeno podeu anar tan lluny.
car els braços inermes i a clouNo, l'única revolució que te- ,re els punys i a renegar paraunim a prop, què dic ara : la re- les gruixudes i, a vegades, a esvolució que ja estem vivint, la valotar pels carrers per a acaque va començar quan les Jun- bar fent cap a la presó, a l'iexites de Defensa i s'ha anat con- li o al cementiri, és encara tot
solidant des del 13 de setembre això : pària, esclau, ilota, asserde 1923, és pura i simplement, 'vit i vassall.
la Revolució Política.
El .poble sofreix de sempre.
Però, ¿és que creiu que això És l'etern malalt crònic. I com
és poca cosa?
tots els malalts crònics té una
A Espanya, a Catalunya, a ànima d'infant i vol enganyarBarcelona, això ho és tot. És se a si mateix i vol que l'engatreure el poder material de nyin els altres. I és vol curar
inans de l'oligarquia borbònica tots els mals amb les potingues
i pretoriana i lliurar-lo a la d'un doctor Pendejas qualsevol,
suprema sobirania del poble. És o fent-se tirar les cartes per utreure el poder espiritual de na saludadora o bé amb aquemans del feixisme Jesuitic i lliu- lles panacees que es diuen Reraf-lo a la Universitat laica. volució Social, Acció Directa,
És transformar la nostra mise- Comunisme Llibertari o Dictarable condició de vassalls d'un dura del Proletariat.
monarca feudal i elevar-lo a la
Els xarlateuis de la medicina
categoria de ciutadans lliures.
es- fan rics amb la ignorància
Avui no tenim res, ni podem del poble. Els xarlatans de la
tenir res. La República ens o- política també. Els que predibrira el camí de la dignitat i de quen l'apoliticisme no s'hi fan
¡la cultura per on podrem ascen- rics perquè, ben sovint, són vícdir gradualment a totes les con- times dei propi miratge i són
questes, per on podrem assolir
innocents i plens de bona fe com
la satisfacció a totes les nostres
el
mateix poble que se'ls escolreivindicacions d'homes i de treta.
balladors.
No hi ha píldores, amics, que
¿I creieu que això és poca coserveixin per a guarir totes les
sa?

(en el míting del Poble Nou
el 10 dia fabril de 1931)

(Süffueix
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Justícia Sodai

LA SETMANA POLITICA
Fórmula senzilla
Dissolts els jesuïtes, s'ha palesat una cosa que ja es pressentia : els béns estan registrats
a nom d'altri.
Sabent-ho, el Govern va anomenar un Patronat que ha d'investigar la validesa dels títols de
propietat sobre immobles, accions, comptes corrents, que presentin els particulars. El procediment podia, a la llarga, donar
certs resultats i revelar, sobretot, certes interioritats de la vida jesuítica.
Però no és el més adient.
Cal cercar-ne un de més clar,
ràpid i just.
I no n'hi ha més que un : aplicar la Constitució.
En la. Constitució es 'faculta al
Govern, mitjançant una llei, a
expropiar sense indemnització.
Aquest dels jesuïtes, és el cas.
L'evidència del frau que han comès els jesuïtes, registrant a
nom de particulars llurs béns
mal adquirits, imposa aquesta solució. I l'amplitud del frau la fa
més necessària, puix d'acceptar
un plet per cada propietat, títol
o compte corrent dubtós, s'anullaria l'eficàcia i els fins socials
del decret de dissolució.
I després de'l'expropiació sense indemnització, podria investigar-se també, per a castigar els
individus que s'hagin complicat
en l'intent de frau a l'Estat.
De no fer-se així, preparemnos a reveure els jesuïtes triomfants prendre possessió de llurs
propietats i de les ànimes que ara
estan en el camí de llur emancipació. Perquè aquest és el destí
dels pobles quan s'acontenten
amb l'aparença de les coses i
menyspreen, per ignorància o
covardia, la substància.

l'enginyer director dels tallers
Girona.
¿Estem davant una segona
edició de pistolerisme?
els pistolers no poden ésser sinó
Hem de dir, clarament, que
instruments a servei de la reacció monàrquica. És possible que
si la policia agafa un pistoler,
aquest es declari faista 100 %.
Ho serà o no, puix avui ja ningú no sap on comença el faista
zoo % i on acaba l'atracador i
l'assassí. Però, ho sigui o no, serà un instrument de la reacció.
Del primer experiment pistoler va sortir Martínez Anido, el
sometent ciutadà, el sindicat lliure i Primo de Rivera.
Del segon, que tot just comença, no en sortirà res millor, si
el deixem arrelar. Les mateixes
causes produeixen sempre els mateixos efectes.
Comprenem l'home que medita i realitza l'atemptat contra
una persona, política o social, que,
simbolitza un moment reaccionari, violent de la vida col·lectiva.
Alguns d'aquests homes fins podem admirar-los com a models
de virtuts i d'abnegació. D'aquest tremp és un Wilkens, un
Radowisky, una Gibson.
Però, el pistoler a sou que,
amagat a una contrada, mata
un obrer o un tècnic o un industrial, és un assassí vulgar. I com
assassí ha d'ésser perseguit i castigat. I sense possibilitat d'admetre excusa ideològica de cap
mena. Un ideal, per extraviat,
per morbós que ens sembli,, sempre és massa noble i massa elevat per a servir de llum i d'empar a subjectes d'ànima vil i
mercenària.
El pistolerisme ha d'ésser combatut despietadament, costi el
que costi. I amb ell, la mà protectora que l'arma i subvenciona.

10.000.000 per a Madrid
Uns diputats demanen al Parlament que es concedeixi a Madrid una subvenció anual de
io.ooo.ooo de pessetes. És una
compensació deguda, diuen els
proposants, als deures que l'imposa la capitalitat.
És un projecte abusiu.
Si Madrid fos la capital federal d'Espanya, no cabria discutir la justícia o la conveniència
d'una subvenció o privilegi estatal.
Però, essent Madrid la capital
d'un Estat unitari, no.
Com a capital unitària i cort
de la borbonada, Madrid ha gaudit de beneficis constants d'Estat, i moltes de les seves millores, de les seves sumptuositats
urbanes s'han fet amb diners del
pressupost estatal. La centralització burocràtica converteix Madrid en centre obligat de centenars de milers- de ciutadans. A
Madrid ha d'anar l'estudiant que
vol doctorar-se i l'alcalde de poble que ha de realitzar la més insignificant obra edilícia. La població flotant de Madrid és! etiorme i no productiva, com ho és la
d'un centre industrial o comercial, sinó improductiva per a
l'Estat i sols aprofitable pel parasitisme burocràtic.
Mentre Madrid sigui el centre
forçós del parasitisme burocràtic, no necessita ni ha de pidolar
subvencions metàl·liques de l'Estat.
Caldrà parlar d'això quan Madrid, capital federal d'Espanya,
visqui amb la seva pròpia vitalitat, no la vitalitat imposada per
un règim a tots els ciutadans
peninsulars, sinó la que sorgeixi
de la seva situació geogràfica i
del seu valor com a centre demogràfic, industrial, comercial i burocràtic.
Llavors potser en necessitarà
més de 10.000.000 anuals!...

De nou els pistolers?
Fa uns mesos, uns desconeguts
varen assassinar un treballador
d'Hospitalet. Fa uns dies, altres
desconeguts varen ferir greument

Faisme burocràtic
I parlem, ara, d'un altre faisme IDO %. Del faisme burocràtic emboscat en els òrgans del poder públic i que proveeix d'excuses, de raons aparents, al faisme zoo % paràsit i destructor
del moviment obrer sindical.
I parlem-ne de faisó concreta.
El 13 de novembre de 1931,
una comissió del Sindicat de Tintorers de Pineda va presentar-se
al Departament d'Economia i
Treball de la Generalitat. Va demanar que intervingués per a solucionar el conflicte provocat per
l'industrial Francesc Bogunà.
Com d'habitud, el Departament
acceptà i va citar el senyor Bogunà per al dia següent, 14. De
la conversa tinguda aqueix dia,
s'arriba a l'acord que Bogunà no
tancaria la tintoreria (anunciada
per al dia 19 del mateix mes),
mentre el Departament cerqués
una fórmula d'avinença. El dia
17 va concórrer al Departament
una comissió del Sindicat, i acceptà una fórmula transaccional
que se li va proposar. Citat el
senyor Bogunà per al dia 18, va
comparèixer el dia 19, havent
tancat, la tintoreria, mancant a
la paraula donada, i refusà terminantment la reobertura i tota
avinença. Llavors, i no podent legalment anar més enllà, el Departament d'Economia i Treball
passà l'afer, oficialment, al Govern civil. I en el comunicat oficial (novembre 21) es deia, més
o menys, entre altres coses, el següent : «En hores de crisi de treball i de consciències, i més quan
els obrers palesen ferma i intelligent voluntat de concòrdia, és
deure patronal transigir i dominar petites passions. El senyor
Bagunà no ha respectat aquest
principi elemental de convivència
social i ha de sofrir-ne les conseqüències.»
I en passar l'afer al Govern
civil començà el via-crucis dels
obrers tintorers pinedencs.
En el mes de novembre, el Govern civil no va fer res. El io
de desembre, el governador Anguera de Sojo encara no coneixia

el comunicat oficial del Departament d'Economia i Treball ide data novembre 21. El 23 de desembre es resol, a petició del Departament d'Economia i Treball,
que el secretari d'aquest, portant
la representació oficial del Govern civil, anés a Pineda per a
reunir els obrers i patró en l'alcaldia. Viatge i entrevista varen
realitzar-se el 24 do desembre.
El 28 de desembre, el delegat del
Departament d'Economia i Treball donava compte, de la seva
gestió i proposava, comprovada
la intransigència de Bogunà, un
subjecte d'antecedents upetistes,
perfecta concreció del poll ressuscitat, que s'ordenés : la reobertura immediata de la tintoreria, l'aplicació d'una multa diària de 50
pessetes en cas de rebeldia i el
pagament de les setmanades des
del 19 de novembre. El 5 de gener, accedint a una âemanda protocolaria del senyor Anguera de
Sojo, el conseller d'Economia i
Treball es féu seves les conclusions sintetitzades i reforçant-les
amb una consideració final, contundent, en la qual es referia a
la palesa disposició per part del
senyor Bogunà d'alterar l'ordre
i de dificultar la vida normal de
la indústria del país. Després
d'això, calia esperar una resolució ràpida, definitiva. Doncs, no.
El senyor Anguera de Sojo se'n
va anar sense dir aquesta boca
és meva.
Estem avui, que escrivim les
ratlles aquestes, a 2 de febrer de
Í932. Fa ja dos mesos i dotze dies des que l'afer passà
al Govern civil, i no s'ha pres
cap resolució, no obstant que el
senyor Moles, successor d'An-

EL

guera de Sojo—plus ça change,
plus c'est la même chose—, co•neix els antecedents. •
Fa ja dos mesos i dotze dies
que un grup d'obrers espera justícia del representant d'una República de treballadors. Fa ja dos
mesos i dotze dies que un grup
d'homes disposats a creure en la
superioritat moral i material dels
mètodes legals de lluita, viuen en
l'amargor i en la desesperança.
No és indignant? ¿Np és
aquest un germe de faisme?
¿Com vol el Govern civil, com
vol el Govern de la República,
que els obrers s'alliberin del tutelatge, de l'anarquisme dels teòrics catastròfics, si, en la pràctica, els que cerquen el camí legal troben la injustícia, la indiferència corprenedora d'un burocratisme faista heretat de la monarquia ?
Aquest exemple de Pineda és
un, entre mil. En trobaren d'altres.

Veu d'ultratomba
Ha parlat, per segona vegada,
el senyor Melquíades Alvarez.
La primera, va oferir-se a Larrons. La segona, també. La primera, va dir que les Corts Constituents, en dvtrar, són faccioses.
La segona, també. La primera
va malparlar de Catalunya—«de
tanto que te quiero, te apuflego».
La segona, també. La primera
va ésser un tambor grandiloqüent. La segona, també.
L'inventor de la teoria dels
obstacles tradicionals domesticables, va declarar-se autonomista.
Però d'una autonomia «bien entendida» .

A Catalunya no li refusa res.
Què dimoni!
.Però, primer lá «integridad» i
la «soberania».
I com que l'Estatut amenaça
la «integridad» i redueix a polsina la «soberanía», que ho demani tot menys l'Estatut.
L'ensenyament ? És funció
d'Estat.
L'ordre públic ? És funció
d'Estat.
La justícia? És funció d'Estat.
La hisenda? És funció d'Estat.
,
L'aplicació de les lleis socials ?
És funció d'Estat.
Reservant-se tot això l'Estat,
don Melquíades accepta íntegre
l'Estatut. Alguna coma s'hi trobaria encara, però, magnànim,
autonomista heroic i convençut,
la deixaria passar.
Vertaderament, no sabríem
què fer-ne, de 'tanta generositat.
Que ens poguéssim pagar algunes carreteres sense permís de
l'Estat, ho veuria amb recança
don Melquíades. Tancaria els
ulls, però, en homenatge a la
«concordia de pueblos hermanos»,
sempre que no es tractés de carreteres perillosament separatistes
i que s'acostessin massa a l'Ebre
o als Pireneus.
I diu don Melquíades que vol
governar i que per a governar recolza, amb la seva senectud eloqüent i buida, Lerroux !
¿ No serà mai veritat, doncs,
que els morts han d'enterrar
llurs morts, que el Borbó.difunt
hauria d'emportar-se'n els borbonets ?

JOAN COMORERA

V O T . FEM'E NI

Crec sincerament que les esquerres, complet als elements reaccionaris i ultant de Catalunya com de la resta d'Es- tramoderns, no és menys cert que al
panya, no s'han adonat gaire del que sexe contrari hi ha un fons de consèrés, del que significa l'haver-se atorgat vadurisme, una manca d'atreviment
el vot a la dona. En aquest assumpte per les innovacions socials que podrien
han anat molt més Üe pressa ejs partits significar un pes mort per a les idees
de dreta, que han començat una tasca socialistes. I precisament serà tot el
de proselitisme entre l'element femení, contrari una vegada se l'hagi iniciat en
tasca aquesta que es nota a faltar en les nostres teories, ja que la dona és
terreny abonat per tot allò que vulgui
els rengles dels partits esquerrans.
La dona en el nostre poble, per vir- ésser humanització de la vida. Falta,
tud de la concessió del vofy ha deixat però, conrear aquell terreny.
Tinc entè^ que als rengles de la
d ésser un moble de luxe què tenia el
seu lloc als voltants de la llar — entre «Unió Socialista de Catalunya», i soels burgesos, una bèstia de càrrega— a bretot a la secció de Gràcia, figuren
les classes humils, allunyada en un cas algunes dones. Cal que a elles dedii en altre de tot allò que representés, quem bona part de la nostra labor i
no ja actuació publica, ans bé interèa per les qüestions que sobrepassin
l'ordre domèstic, inclus inconscient
de la seva manca de capacitat ciutadana. En canvi, ara té la dona a les nostres latituds la categoria màxima que
li pertanyia d'«animal polític», havent
L'home que empaita l'altre. — Un.
acabat aquella ominosa «capitis dimi- home que no té feina agafa un cistell
de Iruita i va a vendre-la a fora la
nutio».
plaça o pel carrer, mancat de tota meEn veritat, tantes raons i arguments na de permís i amb l'únic objecte de
podia donar la dona com l'home per- portar un bocí de pa als seus.
Un urbà l'empaita tamba per a
què se la considerés com' a formant justificar
un jornal que • 'i donen i
part integrant de l'Estat modern, i tan que necessita.
I dina aquesta xarxa iu/irible i essolament un absurd egoisme per part
teixida pels esbirros, db >la terde l'home, entestant-se a creure's su- pessa
ru, l'home sempre empaita l'home.
perior i fet d'una pasta especial, podia
negar-li aquell indiscutible dret.
Narcòtics. — Tothom té necessitat
Deixant a part, però, aquestes dis- de prendre de tant en tant una cerquantitat de narcòtic per a obliquisicions, estem davant del fet con- ta
dar-se per uns moments de la vida
cret. Els partits extrems, esquerres i crua.
Els qui tenen fam i set de justícia
dreta, han atorgat a la dona el dret al
es divideixen en dos grups i són crisvot. Quin ús en farà?
tians i anarquistes. Els cristians pre-'
Si al cap de molts anys de tenir ins- neu un narcòtic què els fa veure un
tal·lat a Espanya el sufragi universal cel tot ple de benaurances; els altres
encara ens-.trobàvem en mantes oca- veuen llur terra de promissió tot igualtot amor. Tots dos somnien eu
sions amb homes que no sabien usar tat,
un cel : l'un, a les altures que no pot
d'aquell atribut de la ciutadania, i en arribar mai la materialitat humana;
què era possible la prostitució del su- l'altre, a la terra. Tots dos cels utòfragi, ¿podem esperar confiats que sen- pics, que aquesta santa Utopia els
proporciona instants de joia suprema.
se més ni més, la dona que no ha rebut
Hi ha menys exigents que es concap educació política i que forçosa- formen amb una, petita dosi de futbol-,
ment ha de jutjar les persones, els par- de botxa o de cursa de braus per a
tits per tot allò que se sent i es diu al adormir-hi els sentits.
¿No us sembla millor, sobretot més
seu entorn, podem esperar •— repetei- positiu, una dosi de Filosofia?
xo —, que sàpiga emetre el seu sufragi
Potser ho trobo millor, perquè és
d'acord amb els, interessos del regirà, el meu narcòtic.
Una illusió necessària. , — Tenim
de conformitat amb la ideologia esqueruna guspira d'iHusió que l'home no
rana?
és dolent per instint, per tal, com en
No hem d'ésser tan optimistes en l'Art,
davant la Natura, i en l'humaaquest punt. Si bé la donà, sobretot nisme., les persones de pensament opoací a Catalunya, no està lliurada per sat »'ajunten incondicionalment. Es

orientem vers les mateixes una política
de difusió del nostre ideari per a anorrear la propaganda que no descuidaran els partits que sota el títol de
moderats constitueixen avui dia les
despulles del reaccionarisme alfonsi.
Tant en conferències a elles dedicades com en mítings d'iniciació i propaganda, es deu tenir en compte la
participació de les dones, i crec que
sols d'aquesta faisó es farà una labor
pràctica posant-les en contacte amb la
cosa pública, que això i res més significa una República Democràtica.
PURÉ MATEO
Barcelona, gener 1932

E S P U R N E S
una teoria que, encara que no fos certa, convindria creure.
Idolatria.—Quan paladegem la mel
no pensem en l'abella que l'ha, fabricada. Quan admirem la idea no hauríem' d'idolatrar l'home.
Sorderes, — Hi ha tres menes de
sords : els sords que materialment, no
hi senten, els sords de conven ien oi a i
els sords de cervell.
AímoTs. —• Un al qual es veiés fent
petons a una flor, se'l creuria ena-'
.morat d'una dona; un altre que les
petons a un pi, se'l creuria un xim-'
ple, i tant l'un com l'altre bé podrien ésser dos enamorats de la Natura.
JAUME BARMONA

Unió Socialista
de Catalunya
Nova Junta
de la Secció de Molins de Rel
En reunió general celebrada el dia 16
del corrent s'elegí nova Junta de l'Agrupació de Molins de Rei, quedant composta aquesta en la segUent forma:
President, Manuel Roger Espinós,
Vice-president, Francesc Mestres.
Tresorer, Salvador Prats.
Secretari, Rafel Roig.
Vice-Secretari, Jaume Papios.
Vocals, Mariano Martínez i Manuel
Canadell.
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Serem partidària de la
tàctica del front únic,
mentre siguem els més
febles.
BADEK
.la sabem, doncs, quines condicions
imposava Moscou als partits que volíeu pertànyer a la III Internacional.
0 provocar la ruptura amb Amsterdam, o portar la guerra en el si de
les organitzacions obreres, o apoderur-se de la direcció d'aquestes, o bé
quedar fora de la Internacional Boja.
Al mateix temps ja hem vist com
trencava deliberadament l'autonomia,
1» llibertat d'acció dels sindicats en
subordinar-los al Partit comunista. En
la pàgina 42 del llibre «Statuts et Béso'lutions de l'Internationale Comunista», editat pel 'Partit ¡comunista
francès, podem llegir una nova confirmació d'aquesta tàctioa sistemàtica
destructora de la llibertat d'iniciativa
1 d'uccio de l'individu en el sindicat
i de la d'aquest en la Confederació de
Sindicats. Diu així : «La mateixa lluita de classes exigeix tambó la ccntralitaaaiA i la direcció única de les
diverse» formes del moviment proletari (sindicats, coopérative«, comités de
fábrica, ensenyament, eleccions, etc.)
El centre organitzador i dirigent no
pot ésser altre que un Partit polític.»
I ----- ni cal remarcar-ho —- aquest
Partit polític ha d'ésser forçosament
el comunista (l'únic bo, sa i vertader). Així ens ho especifiquen en la
pàgina 59 del llibre al·ludit : «...els
comunistes deuen provar de realitzar,
en la mesura dels possibles, una
unió (?) perfecta entre els sindicats i
el Partit comunista, subordinant-los a
aquest darrer, avantguarda de la Bevolució. Per a aquest fi, els comunistes deuen organitzar, en tots els sindicats i consells de producció, frac- .
cious comunistes que els ajudaran u
apoderar-se del moviment sindical i
u. dirigir-lo.»
I per a això els obrers ens haurem
unit, dintre els sindicats. No per a
defansur-nos contra la rapacitat capitalista ni per a preparar-nos per a
una futura direcció de l'economia nacional, sinó per a servir de conillets
de les índies o de' carn de canó a les
activitats legals i clandestines del
Partit comunista, quo, més savi que
nosaltres (¿recordeu el desasnar ácrata?), ens ha de centralitzar i dirigir.
Per al Partit comunista, ¿què som
els obrers sindicats? Uns ignorants,
una força negativa, un perill reaccionari, mentre ens mantinguem allunyats del seu control. Però que aquest
s'imposi en les nostres organitzacions
i ja veureu corn els obrers sindicats
—pasta dúctil, matèria flonja—esdevenim l'eix i la roda de la Bevolució
triomfant.
Això sí, sempre que renunciem a
la nostra personalitat. Car la III Internacional—únic cervell capaç de dirigiri-nos—no eos permet la menor
vel·leïtat autònoma. L'individu, dintre'
el sindicat, ha d'acatar absolutament
les ordres dels dirigents. Els sindicats,
per llur banda,, han d'actuar segons
les ordres del Partit comunista. Així
ens ho mana la resolució moscovita
en la pàgina 123 del llibre esmentat :
«Kls sindicats que se situen en el
terreny del comunisme i que formen
grups internacionals sota el control
de,l Comitè Executiu de la Internacional Comunista, constitueixen una secció sindical de la Internacional Comunista. Els Sindicats comunistes
trameten llurs representants al Congrés mundial de la Internacional Comunista per mitjà del Partit comunista de Uur país.»
Nomenats per aquest procediment
dictatorial, els delegats sindicals que
van al Congrés mundial, ¿què i a qui
representen? Tot el que vulgueu i a
qui voldreu, menys el criteri dels treballadors i els treballadors mateixos.
De fet, representen la línia política
del Partit comunista. Es a dir, que
en els debats als quals prendran part
i en els vots que emetran, hi haurà
tsfmpre la inspiració política del Partit comunista, mai les aspiracions dels
obrers dels sindicats.
Falsificada de tal faisó la representació sindical, tots els acords que es
prenguin seran fills de les necessitats
polítiques de la III Internacional. I
caldrà complir-los mal ens pesi.
La condició 16, pàgina 87 del llibre de referència, no pot ésser més
terminant ni més crua :
«Totes les decisions dels Congressos
de la Internacional Comunista, ai.fi
aom Ics del Comitè Executin, són
obligatòries per a tots els Partits afiliats a la Internacional Comunista.»
En tota la línia, Moscou mana i
disposa. A partir d'aquella època el
proletariat mundial no s'havia da desplaçar ni d'un mil·límetre sense l'ordre de la Internacional número tres.
El món es convertia en un joc d'escacs, on les organitzacions obreres do
tots els països eren les figures que
unes mans misterioses movien segons
les conveniències de Moscou, jamai
segons les necessitats particulars de
cada poble i de cada organització proletària. Tanmateix, si els pobles i els
individus que els composen haguessin
estat manejables fàcilment, temps ha
que s'hauria realitzat aquesta universalització d'un mètode únic. Però l'error de Moscou fou el de tots els imperis i el de totes les religions que
pretingueren uniformar el món sota
una disciplina única i hermètica.
La disciplina moscovita, imposada a
tot Partit que volgués' adherir-se a la

SINDICAL

III Internacional, era una disciplina
exigent, imperiosa, dictatorial. Exigia l'abandonament de les velles doctrines, imposava la redacció de noves,
ftl dictat de la condició 15 : «Els partits que hagin conservat fins avui els
antics programes social-démocrates,
tenen el deure de revisar-los sense retard i d'elabora un nou programa comunista.]., concebut, segon® l'esperit
de la III Internacional.»
Aparentment, a desgrat del «tenen
el deure de revisar-los sense retard»,
se'ls concedeix un cert marge de llibertat en la confecció de programes
noua i llampants. Però és una llibertat aparent, fictícia. Si no hi posen l'esperit de la III Internacional
no hi ha res a fer. L'esperit de la III
ja sabem quin pot ésser, ara que coneixem algunes de les seves '¿1 condicions :

Bompre, dividir, fer-se forts i imposar-se en tote's les organitzacions obreres.
Subordinar1 aqüestes .completament
al conjunt del Partit comunista.
El qual, al seu torn, ha d'estar-ho
a les decisions del Comitè Executiu
de la III Internacional.
La qual cosa equival a dir que_ avui,
per exemple, les organitzacions sindicals dominades pels nuclis comunistes són unes capelletes dòcils, sotmeses a les inspiracions arbitraries de
Stalin, com ahir ho eren a les de Lenin... com demà podrien ésser-ho a
les de Trotski.
Pels llatins, pels catalans, quin bell
programa de circ ens ofereixen aquests
«tours de force» que concilien els 21
punts de Moscou amb la idea de la
unitat sindical !
CABLES CAUQUES

VNtVERStTJUtES

Per la cultura de l'obrer
E!« Congressos extraordinari i ordinari que va celebrar la U. F. E. H.
a mitjans de novembre del prenent
curs, van caracteritzar-se tant per la
competència que demostraren els que
hi assistiren en les qüestions que es
debatien, com per una marcada simpatia envers el proletariat. Mentre esperem que siguin publicades les conclusions definitives per a transcriure'n
les més interessants per a la nostra
condició d'obrers socialistes, frad'uï»«
els paràgrafs principals de la ponència de la Comissió de Cultura de la
F. U. E. de Catalunya, que ens proporciona un dels seus més actius elements, el nostre company J. TorrensJbern, ponència que fou aprovada quasi Íntegrament i en les seves parts
més essencials, pel Congrés.
Per a la millor comprensió del que
segueix, recordarem que la F. U. P',
de Catalunya és un organisme integrat per les Associacions Professionals
d'Estudiants de Us distintes Facultats i Escoles que lliurement volen federar-se per a contribuir a elevar el
sentiment universitari de l'estudiant
i en definitiva contribuir a augmentar en qualitat i quantitat l'aportació
que Catalunya faci a la Cultura.—R.
Programa pro cultora de l'obrer de
l'A. A. F. D. (F. U. E.)
Entenent-h'o així l'A, A. F. D., per
efecte d'una proposició presentada en
una de les seves assemblees, va convocar un concurs de propostes que
tendissin a realitzar una aproximació
cultural sistemàtica amb els obrers.
Aquesta Associació va rebre múltiples
-projectes i amb tote ells coordinà un
programa que, en esquema, és el següent :
1. Cursets sobre Dret en general
i Legislació del Treball, que es donaran a la Universitat i entitats obreres.
2. Consultori jurídic gratuit per a
obrers, amb consultes personals o per
correspondència.
3. Adreçar-se a les autoritats corresponents per a procurar que siguin
rigorosament complertes -les disposicions referents a les condicions de
treball, i per tal que siguin arranjades les deficiències legislatives sobre
aquest punts, i interessar-se especialment en els següents aspectes :
a) Treball de la dona.
b) Treball del menor.
c) Compliment de les condicions
higièniques, morals, del treball i llocs
i condicions en què es deu efectuar;
jornada reglamentària i el seu millorament.
4. Conferències, classe« nocturnes
per a adults que es donaran en entitats obreres i en la Universitat. Intercanvi de correspondència sobre matèries de Sociologia, Economia i Dret
Polític. Préstec de llibres.
5. Democratització de la Universitat : Procurar que sigui declarada gratuita la matrícula per a obrers. Càtedres universitàries nocturnes. Préstec
de llibres de text als obrers fet per la
Universitat.
fi. Interessar els companys de Medicina en la creació de dispensaris
per a obrers i estudiants.
Aquest programa es començà a realitzar a últims del curs passat, donant-se en la Universitat de Barcelona, davant de nombrós públic mixte
d'obrers i estudiants, cinc conferències, per homes de les tendències més
oposades, què constituïren cinc èxits.
Amb aquest motiu va entrar invitat
per primera vegada l'obrer en la Universitat, i es va sentar en les aules
i en el Paranimf, al costat del seu
company, l'estudiant, amb tot el valor d'un símbol. Paral·lelament alguns
estudiants es movilitzaren per a conversar amb els treballadors des de les
tribunes dels Ateneus obrers, Cooperatives i Sindicats.
Projecte de l'A. A. E. /. (F. U. E.)
En Assemblea celebrada a primers
de maig per l'A. A. E. E. I. fou
aprovat per unanimitat un projecte
presentat pel company J. Torrens1 berli, per a donar a l'obra empresa
per l'A. A. F. I). més ampla volada.
Per a la realització d'aquest projecte
calia comptar arnb l'ajut de totes les

Associacions estudiantils professionals
de Barcelona, i a tal objecte fou presentat i aprovat en una reunió de la
Cambra Federal de la .F. U. E. que
se celebrà a últims de maig.
A continuació transcrivim alguns
dels paràgrafs del projecte :
;
«Paral·lelament ,a la creació d'un
consultori jurídic pels companys de
Dret, podríem pensar nosaltres en la
d'un consultori tècnic que serviria per
a aconsellar els obrers que assolissin
o creguessin haver assolit un perfeccionament de construcció o de fabricació en qualsevol indústria i els ajudaria desinteressadament en la legalització dels seus petits o grans invents, per tal d'aconseguir que siguin
ells mateixos els qui gaudeixin més
que ningú del fruit del propi enginy.»
. «Bespecte a la primera ensenyança,
110 creiem que els estudiants universitaris puguem portar a terme cap
tasca activa...»
(Acabarà.)

UNA INICIATIVA
La crida que la direooió del nostre periòdic ha fet a
tots els associats a la U. 8, C., perquè obrissin llistes de
subscripció per tal d'ajudar JUSTÍCIA SOCIAL, m'ha
suggerit una iniciativa que vull posar en coneixement dels
companys del partit, per si la troben encertada.
Aquesta iniciativa és la següent:
Actualment el partit compta amb dos mil associats escampats per arreu de Catalunya. D'aquests dos mil associats, suposem que 1.500 es subscriuen a tres números de
JUSTÍCIA SOCIAL (deixant de banda sempre tots aquells
als quals llurs possibilitats econòmiques els permetin subscriure's a més), i obtindrem aquests resultats:
I—Tindrem assegurat un tiratge minim de 4.500 exemplars.
II. — Els dos números de JUSTÍCIA SOCIAL que ens
sobrarien podrien ésser repartits cada setmana entre individus determinats que no fossin del partit, la qual cosa ens
permetria fer una propaganda constant prop de 3.000 ciutadans, que anirien coneixent el nostre ideari per mitjà del
periòdic, i que a la fl s'hi identificarien.
Tot això pot realitzar-se fent un esforç de 1*35 pessetes,
cada més, que seria l'import de les dues subscripción» de
propaganda.
Aquesta és, esquemàticament exposada, la iniciativa que
m'ha suggerit la crida que fa la direooió del nostre setmanari, i a fa qual devem respondre tots, sigui de la forma que
sigui.
JOAN ALEU

ECOS I

COMENTARIS

«La Humanitat», fa alguns dies, publicà una ressenya completa del conflicte xineso-japonès ; historial remarcable. Berò el cronista, -anònim—la
qual cosa en dóna la responsabilitat
a la direcció—semblava dissimuladament simpatitzant amb el Japó.
Alerta! ¿Com pot éss^r que un diari esquerrista—encara que sigui de
l'esquerra burgesa—pugui donar- la
raó a. l'imperialista Japó i acusar
a la ultratjada i envaïda- Xina?

El nivell de vida de l'obrer
europeu
En' un volum titulat «Una enquesta internacional sobre el cost de la
Vida», l'Oficina Internacional del
Treball acaba de publicar els resultats
de les seves recerques sobre el cost
comparatiu de la vida en catorze aiutata d'Europa.
Aquesta enquesta fou empi'eea a
demanda de la «Ford Motor Company», de Detroit, la qual tenia interès a conèixer els salaris que hauria de pagar als obrers de les diverses unitats europees on es proposa
instal·lar-hi fàbriques, a fi de posarlos en un pla d'igualtat amb llurs
companys americans de Detroit. El
nivell de vida (standard of life) sobrei
el qual s'ha basat l'enquesta es el proimig que resulta de 100 famílies d'obrers de la casa Ford a Detroit, guanyant cadascun un salari mínim d«
7 dòlars dia de treball. El pressupost
que es prengué com a tipus era el
d'una família normal, composta de
pare i mare amb dos o tres.fills menors de 16 anys, i .viviïrb d'nna renda o ingrés anual de 1.700 dòlars.
Prop d'una, tercera part d'aquesta
quantitat, 556 dòlars, era necessari
per a l'alimentació. D'aquestes despeses d'alimentació, els productes làctics s'enduien el 28'per 100; 1* carn,
el peix i l'aviram el 22 per 100. GaiTebé una quarta part de l'ingrés
.anyal era destinat al lloguer (866 dòlars) i prop d'una vuitena part era
aplicada a l'abillament. 108 dòlars
servien per a pagar la calefacció i el
llum, i la resta dels 1.700 dolare era
absorbit per altres necessitat»., 59 famílies de les cent que 'han estat estudiades compraven a crèdit articles
diversos, sobretot mobles, automòbils,
màquines de rentar roba, etc.
Per tal de donar una comparació
del que caldria guanyar cada obrer de
diverses ciutats europees a fi de poder gaudir d'un nivell de vida igual
a l'americà, és a dir, a fi de poder
proporcionar-se, en llurs respectives
ciutats, una quantitat igual de satisfaccions a la que obté l'obrer de Detroit amb el mateix treball, s'ha establert el quadro següent en què es
donen les equivalències del nivell de
vida americà en les diverses ciutats
objecte de l'enquesta :
Da-des de 1 de gener 1931
Anvers, 34.145 a 86.495 francs.
Barcelona., 8.600 pessetes.
Berlín, 5.380 a 5.650 marcs.
Copenhague, 4.805 a 5.295 corones.
Cork (Irlanda), 272 lliures esterlines.
Estocolm, 5.715 a 6.040 corones.
Francfort s/Main, 5.560 a 6.055 marcs.
Helsingfors, 50.960 marcs finlandesos.
Istambul, 2.154 lliures turques.
Manchester, 224 a 237 lliures esterlines.
Marsella, 29.490 a 31.885 francs.
París, 81.595 a 34.425 francs.
Botterdam, 2.520 a 2.630 florins.
Varsòvia, 9.340 alous.

Per donar una idea més clara .encara de la relació del nivell de vida
de l'obrer europeu amb l'americà
s'ha reduït a una sola moneda el cost
del nivell de vida de l'obrer eo les
catorze ciutats esmentades i s'ha establert el següent quadro de percentatges amb relació al nivell de vida de
Detroit ;
Anvers, 61 a 65 "/v
Barcelona, 58 %.
Berlin, 83 s, 90 °/n.
Copenhague, 83 a 91 °/.
Cork, 85 %
Francfort s/Main, 85 a 93 %.
Helsingfors, 83 °/..
Istambul, 65 %.
Manchester, 70 a 74 °/,.
'Marsella, 75 a 81 %.
Paris, 80 a 87 °/.
Botterdarn, 65 a 68 %.
Estocolm, 99 a 104 %.
Varsòvia, 67 °/n.
Així, donos, podem veure que a Es?
tocolm, l'obrer suec guanya prou per
a proporcionar-se un nivell de vida,
és a dir, un( nombre de satisfaccions
igual i àdhuc superior a l'obrer americà. Veiem també com a desgrat de
la crisi, en gener de 1931 l'obrer alemany que treballava- tota la setmana
guanyava a Berlin, un salari que li
permetia gaudir del 83 al 90 °/n de
les satisfaccions de l'obrer americà, i
a Francfort sobre el Main, del 85 al
93 Q/,. Actualment el nivell de vida
de l'obrer alemany serà un xic més
baix, per bé que no gaire, puix que
si bé s'han reduït els salaris, el cost
de la vida ha seguit també una cor.
ba decreixent.
I per últim, veiem que de totes les
estudiades, és Barcelona la ciutat
on l'obrer té un nivell de vida més
baix, o en altres paraules, on viu
més miserablement. Més miserablement que a l'antiga Corœtantinoble,
on nosaltres creiem, pobres il·lusos,
que es troba el grau màxim de la misèria europea.
La proporció del 58 % que atribueix
a Barcelona l'enquesta de l'Oficina Internacional del Treball, significa, nò
que la vida a la nostra ciutat sigui
més barata que enlloc, com algú ha
pretès deduir, sinó, ben al contrari,
que precisament per l'encariment de
lia vida i per la imigradesa de salaris
que perceb, l'obrer barceloní només
pot proporcionar-se, a canvi d'un treball igual al que fan els seus companys de Detroit, d'Estocolm, de París,
d'Istambul, un nombre de satisfaccions considerablement inferior als
de tots ells i que comparat amb
el de Detroit representa no gaire més
de la meitat
Allà on l'obrer americà o suec pot
comprar-se dos parells de sabates, ell
només en pot comprai' un; quan l'obrer americà pot menjar carn dos O
quatre dies a la setmana, l'obrer barceloní només en pot menjar un o

Llegint el discurs de Melquíades
Alvarez, a València, no hi sabérem
trobar cap diferència amb els disbursos dels monàrquics. Es més : a estones ens semblà de Primo de Bivera;
només hi mancava parlar dé la «mujer española».
¿Es possible que aquest pobre Alvarez tingui algii que el segueixi? ¿Es
possible que a València, a la catalana València, fos molt aplaudit?
¿Es possible que els republicans se
l'escoltin? ¿Es possible que hi hagi
una sola persona que no es recordi
que, després d'haver traït el republU
canisme, tornà a fer-se republicà el
14 d'abril de 1081?
Aquests són els enemics' de Catalunya : els representants de l'Espanya més carca i decrèpita. Melquíades Alvarez és més contrari a l'Estatut que un Boyo Villanova, un Unamuno, un Cordero, un Largo Caballero, un Prieto. I Melquíades Alvarez" és un home de la mentalitat de
pardal i la cursileria de «niûo bien»
d'un Primo de Bivera qualseivol.
L'orador que va presentar Melquíades Alvarez va ésser el més apropiat
que les paraules de la patum reformista, actualment aliat del lerrouxisme.
El senyor Dualde, catedràtic de la
Universitat de Barcelona, valencià
descarat, va ésser qui obrí, l'acte. I
aquells que després aplaudiren al conferenciant, aplaudiren al Dr. Dualde.
Qui és el doctor Dualde? Un lacai
de la Dictadura, sense deixar- d'ésser
correligionari de Melquiadetí1 Alvarez.
Joaquín Dualde acceptà el deganat
de B. O, del Col·legi d'advocats de
Barcelona quan s'havia de substituir
la Junta legal brutalment foragitada
i empresonats i exiliats tots els seus
membres—excepte aquell gran catalanista de la Lliga que es diu Josep
Maria Trias de Bes, el qual va claudicar vergonyosament.
Heus ací ramio de Melquíades Alvarez l
Però com si tot això no fos prou,
J. Dualde encara va voler fer fer
el ridícul a Melquíades Alvarez, acabant el seu parlament amb aquestes
paraules bufes :
«Escuchadla. Démostenos, Cicerón,
Castelar, Melquíades...»
Aquesta presentació ho feia esperar
tot del famós Melquíades, comparable amb Démostenos i Cicero.
Sabem que els treballs que està portant a terme, amb la major activitat,
el senyor Oriol Anguera de Sójo per
tal d'a'uto-homenatjar-se, tenen molt
d'èxit. Les «forces vives» de Barcelona n'estan entusiasmades ; el senyor
Moralina Brunet i el «requête» també l'ajuden tant com poden.
Actualment només Ki han dues petites dificultats : evitar l'assistència
del general Deapujol i procurar que
no arribi l'adhesió anunciada de Martínez Anido.

dos; si l'obrer suec pot proporcionarse el gaudi espiritual de comprar uns
llibres o assistir a un cert nombre de
concerts a l'any, el nostre obrer, en,
virtut de la poca potència adquisitiva del seu salari, ha de veure s privat d'aquest noble esplai. Per a poder
gaudir d'un nivell de vida, d'un grau
de benestar igual al de l'obrer suec o
americà, l'obrer barceloní hauria de
guanyar 8.600 pessetes a l'any en, lloo
de les 4.800, de les 8.600 .i de le.s
2.500 que rep a l'any!
BoOHDA¿E
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Jtutfcin Social

¿Com t'ho fan,
al Govern Civil?
Hi han policies que s'especialiiz«n a molestar a
certes seccions barcelonines
dt la U. S. C.
Hi han funcionaris que
senten la preocupació i la
dèria cVestorbar la vida interna i externa de la U. S.C.
Això ens passe sota Anguera de Sojo. I això ens
passa sota Moles.
Exemples.
EI dilluns d'aquesta setmana els companys Felip
Barjau i Leonor Serrano
havien de parlar a Molins
de Rei, en un acte organitzat per la secció U. S. C.
local. No varen anar-hi,
perquè dos dies abans, el
govern civil trameté un telegrama a Molins de Rei
que deia més o menys:
«Leonor Serrano pot parlar;
Felip Barjau, no».
La conferència que el
company Joan Comorera
havia de donar el dimecres
d'aquesta setmana al Casal
Icaria del Poble Nou, fou
suspesa per ordre governativa. El tema era aquest:
«La qüestió religiosa». I el
tema de Barjau era: «La
qüestió agrària»
Tindrem, ara, temes i
oradors ortodoxes i heteredoxes?

Subscripció permanent pro justícia Social
•atocrtpctont menin«!«
SUMA ANTERIOR . . . . 170 pies.
R. Ràfol»
1
Joan Capdevila
2
P. Roten Montaner . . . . S
LI. A
2
E. Salt»»
2
Curili Echevarría
1
Toia).

18« ptes.

Donatiu»

SUMA ANTERIOR
C
M. Canals . . .
Total.

214 ptes.

NOTA: Bn «I «Olmi* onttrter va rortir: Cooptraton di Cerníalo, 5 ptw. I h*vta 4* dir S pt«.

Coses d i t e s
(CmdntMcM de la. fagina í)

cia. Amb l'esforç de cada hora
per a elevar-rvos, per a ennoblirvos, per & fer-vos dignes de la
vostra gran missió històrica : la
de guiar la Humanitat sencera
vers una societat millor.
Però, és que ningú de nosaltres no ha vist mai cap llibre
d'història ? ¿ És que no coneixem tots els fracassos dels intents de Revolució Social del segle passat ? i Es que no recordem la tràgica fi d'aquella enorme il·lusió infantil que fou la
«Commune» de París?
És que no llegim els diaris?
¿ És que no hem vist, en els
nostres dies, els fracassos dels
moviments extremistes de Prussià, de Baviera, d'Hongria i d'Itàlia?
¿ És que no sabem quines
són, després de catarse anys de
revolució, les duríssimes condicions de vida d'aquest heroic i
admirable proletariat rus?
¿ És que no hem viscut nosaltres mateixos—deixant-hi trossos de la nostra ànima i sang de
la nostra sang — un rosari de
fracassos ?
¿ És, en fi, que no hem vist
com els nostres germans es podrien en les ergàstules o com
pren afusellats pels carrers?
Parlem tots, a tothora i en
tot moment, de les responsabilitats i vergonyes de la dictadura
i no veiem — infeliços de nosaltres — que la responsabilitat
i la vergonya més gran recauen
sobre nostre per haver-la aguantada mansament durant tots aqoests inacabables anys d'ignòtnínia.

El S o c i a l i s m e en marxa
EU gran« esdevenitnunl* del Moviment
Cooperativi Internacional en I9S5Í
L'any 1931 ha estat un mal any
pel capitalisme.. IA crisi inioiada en
1020 s'ha accentuat, considerablement;
els preus hau baixat ting a límits insospitats; el pfmit' ha eundit; les fallides de banc« i cases comercial*
s'han comptai per milers. Junt amb
la seva pròpia existència, el capitalismo ha compromès l'existència de milions i milions d'éssers humans. El
capitalisme ha demostrat ésser uu règim econòmic que només pot anar
bé en èpoques de prosperitat, quan els
mòbils sobre els quals desoansa poden
moure's amb tota- llibertat. Deixant de
banda les íaons d'ètic», per raons purament tècniques és necessari substituir el règim capitalista, per un altre
règim econòmic que descansi sobre
principis més »ólids i més racionals.
Kns és necessari un règim eocnòmie
que no sola resisteixi les apoquen de
crisi, sinó que per raó* de la seva mateixa naturalesa, les eviti i arribi a
suprimir-les.
El règim «conòmic representat pel
Moviment Cooperatiu ós el que reuneix actualment aquestes condicions
i el que representa l'única garantia
del restabliment perdurable de l'economia social. La misèria no pot exercir cap influència nefasta sobre el
Moviment Cooperatiu, perquè ell ha
nascut de la misèria. Es per això que
en 1031, any d'esoassedat i d'indigència, la Cooperativa ens ofereix una sèrie brillant d'esdeveniment«, de progressos considerables, de triomfs esclatants, d'afirmacions de fe i de voluntat que contrasten d'una manera
colpidora amb el seguit de fallides,
de retrocessos, d*) vacil·lacions que registra el capitalisme en el mateix període.
Vegeu, si no, aquesta compilació
que hem fet dels principals esdeveniments cooperatius ocorregut« durant
l'any :
Gener, 5. — Llançament del nou
vaixell de la Cooperativa Majorista
Angle»», «C. W. 8. Progress», a Walker-on-Tyn«.
.Petrer, 9-10. — Constitució a Ginebra del Comitè Internacional de relacions interooopeiratives, compost per
delegats de l'Aliança Cooperativa Internacional, en representació dels consum'dors, i de delegats del Comitè
Internacional d'Agricultura, en representació dels productors agricole«.
Aquest Comitè té per objectei promoure i fomentar les relacions directes
entre els dos grans sectors del Movi-

^nent Cooperatiu : «on'sumidow i productora.
febrer, 15. — Inauguració de lá fàbrica de bombetes électrique* «Lujna»
de la Unió Cooperativa Sueca, a Estocolm, amb una producció inicial de
8.000 bombetes al dia. La creació
d'aquesta fàbrica tingué la virtut de
fer baixar al cartel Philips-Osram
el preu de les seves bombetes de l'86
corones a 0'95, o sigui en un 85 %.
Abril, 11. — Inauguració a Bochdale del Museu Cooperatiu instal·lat
en la casa del 'carreró del Gripau en
què els Pioners establiren, en 1H44,
llur Cooperativa.
Abril, 22. — Inauguració a Londres
de les obres d'ampliatóió del magatzem de te de les Cooperatives Majoristes Anglesa i Escocesa Reunides,
que el converteixen en el més gran
i en el més ben utillat del món.
Maig, 1. — Inauguració a Hamburg
del nou edifici de la Cooperai iva Majorista Alemanya en el qual estan instal·lat« els seus departaments d'educació, d'assegurances i !» redacció i
administració dels seus
periòdics
«Konsumgeuossenschaftliche
Rundschau» i «Konsumgenossenwhaítiiche
Volksblatt».
Maig, 2-5. —; Conferència Internacional de 1« Premsa Cooperativa celebrada » Hamburg amb assistència de
27 representants d« deu països.
Maig, 28. — Creació a Estocolm de
la societat cooperativa internacional
«Kooperativ* Luinaförbundet», integrada per la Unió Cooperativa Sueca,
la Unió Cooperativa Noruega, la Unió
de Cooperatives daneses i le« dues
Cooperatives Majoristes finalndeses.
Aquesta cooperativa internacional ha
pres seu compte l'explotació.de la fabrica de bombetes «Luma» montada
per la Unió Cooperativa Sueca, i ha
comeocait l'exportació dels seus productes als mercats de Noruega, Finlàndia i Suècia, obligant, al cartel internacional «Phoebus» a baixar considerablement els seus preus a cada
un d'aquests països.
Maig. — Elecaió del doctor Karl
Renner, d«l Partit Obrer Social-I>emòcrata, President de la Unió de
Cooperatives de Consum Austríaques,
a la Presidencia del Parlament.
Juny, 28. — Creació a la Coopeiativa «La Moral», de Badalona, del
primer grup de dones cooperadores
d'Espanya..
Juny. — L'Assemblea trimestral
de lu vCooperativa Majorista Escocesa
decideix ampliar la swa fabrica de
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limoli a Falkland i posar-la sota la
direcció d'una societat cooperativa
internacional integrada per 1*« Coojwatives Majoristes Anglesa i Escocesa i las Unions Cooperatives sueca
i noruega.
,
Juliol, 4. — Obertura de l'onzena
Escola Cooperativa internacional de
l'A. C. I., a la ciutat cooperativa de
Fneidorf (Basilea.) aimb l'assóstència
de 80 estudiants de diferents partits.
Juliol, 4. — Promulgació pel Govern provisional de la República Espanyola de la Llei de Cooperatives,
feia d'acord amb el projecte elaborat per al Comisissió nomenada en
1923, de la qual formaven part en
Joan Ventosa i Boig, President de la
Federació de Cooperatives de Catalunya i el malaguanyat cooperador castellà Antonio Gascón y Miramón.
Juliol, 15. — En virtud d'un acord comercial entre el Govern persa i una societat sueca creada expressament per al cas, la Unió Cooperativa Sueca obté l'exclusiva d'importació al mercat suec dels productes
perses.
Juliol, 19. — Inauguració al port
de Rosario d* Santa Fe del primer
elevador terminal de grans de l'Amèrica del Sud, construït per l'«Asocia.ción de Cooperativas Argentinas».
Agost, 15-16. — Commemoració del
(tOè aniversari de la Cooperativa
«Vooruit», de Gant, i del 75è aniversari del cèlebre cooperador i socialista belga Edouard Anseele, fundador de 1« «Vooruit».
Setembre, 30. — Reunió a Paris del
Comitè Cantral de l'Aliança. Cooperativa Internacional i adopciió de dues
resolucions sobre la crisi i el desarmament i del text definitiu del programa de Polit ¡ca Econòmica de
l'A. C. 1.
«Setembre. — 'Constitució a Buffalo (N. Y., EE. Ull.) de la primera cooperativa de consumidors negres.
Octubre, 1-6. — Commemoració a
Paris del centenari de la fundació de
la primera Cooperativa de producció,
per Philippe Bûchez i homenatge a
Charles Fourier, precursor de la Cooperació.
Octubre, 4. — Crenr.ió a Basilea,
a iiiiciiativa del professor Charles Gide, de l'Institut Internacional d'Estudis Cooperatius, amb l'objecte
d'establir un mitjà de comunicació i
intercanvi entre els intellectuals cooperadors de tot el món. Els seus Secretaris generals són Hemftrd Laverg-

Unió Socialista de Catalunya
SECCIÓ DEL DISTRICTE V I I I
F* convoca els socis del district«
Vili a l'assemblea extraordinari» prcparatòria del Congrés comarcal de 1«
U. S. O., que tindrà lloc el vinent dijous, 11 de febrer, o don quarts de deu
de 1« nit, a l'estatge social, Montseny,
mim. 8fí, prttl.
Otanà, a les sis de la tarda, na Leonor Serrano parlara' en aquesta secció
d'«El sentit espiritual del Socialisme».
SECCIONS DELS DISTRICTES
IX I X
El dilluns dia H del corrent, a les
deu del vespre, la secció del districte X celbrurà assemblea general per u
tractarr de les qüestions següent» ;
1, Gestió de la «omissió orgiaiitzadora.
2. Nomenament de càrrecs jier a In
.Tunta directiva.
íi. Nomenament de delegats al Congrés Comarcal de Barcelona.
4. Discussió dels ternes presentats
al Congrés.
5. Proposicions.
La secció' del districte IX celebraríi
assemblea el dimarts dia 9, a les deu
del vespre, amb el següent ordre del
dia :
1. Nomenament de delegats al Congrés Comarcal de Barcelona.
2. Discussió dels temes presentats
al Congrés.
3. . Proposicions.
Aquests actes tindran lloc al local
de les esmentades seccions, carrer del
Clot, 32, baixos.

Escota <(La Farigola»
Referint-nos a la denúncia que féu
.TiTSTiru SOMAI,, es digué.en el número anterior : «Ens plau, però fer
constar que res hem dit contra l'a ilireatina de «La Farigola», que respectem i felicitem pels seus esforços depuradors.» I vàrem escriure : «Ens
plau, però, fer constar que res hem
dit contra la directora de «La Farigola», etc.»
ne, de la Universitat de Lille, i
Ernst. Grünfeld, de In Universitat
d'Halle.
Octubre, 27. — En les eleccions
gañerais britàniques surt elegit un
candidat del Partit Cooperatiu, coaligat. amb el Laborista.
Ofltiibre, 80. — La Unió Cooperativa Sueca obté del Govern dels Estat« Units el permís d'exportar mantega au«™, per compte del« agricultors del pa.(s, al mercat americà.
Oftubre. — Reunió a Basilea de
representants de les organitzacions
cooperatives jueves d» crèdit de Polònia, Lituânia, Letónia, Romania i
Argentina per a estudiar la creació
d'una unió,' mundial de cooperative«
jueves de crèdit.
Novembre, 9-10. — Segona reunió,
a Ginebra, del Comitè Internacional
de Kelacions inter-cooperatives.
Li,. A.
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