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Als vuit anys de l'assassinat infame

GIACOMO MATTEOTTI
Un dels documents polítics
que més impressió m'han causat
és el llibre de Giacomo Matteotti Un any de dominació feixista. El seu gran valor consisteix que és una obra completa, en la qual s'examina la complexitat de la vida feixista durant el seu primer any d'existència. Matteotti posa el feixisme al nu, penetra fins el més recòndit de la política del grup de
Mussolini. No és un pamflet,
sinó una exposició dels propòsits i de les realitzacions feixistes, basada sempre en la més
pura realitat. L'objectivitat
d't/w any de dominació feixista
és quelcQiji *Qtprenstit; poques
obres poden igualar-la en riquesa de coneixements i de documentació sobre la matèria tractada.

L'obra comença la seva introducció amb aquestes paraules:
"El Govern feixista cerca de
justificar la conquista per les
armes del poder polític, l'ús de
la violència i el risc d'una guerra civil, per la necessitat urgent
de restaurar l'autoritat de la
llei i de l'Estat, i de restablir
la situació econòmica i financiera, amenaçades de completa
ruïna.
"Les xifres, els fets i els documents recollits en aquestes
pàgines demostren, ben al contrari, que mai com durant
aquest any de dominació feixista la llei no havia estat substituïda per l'arbitrarietat, que
mai no s'havia sotmès l'Estat a
tantes de faccions. En realitat,
el feixisme ha dividit la nació

Sota la República no es pot
parlar contra el feixisme
Fa anys els "fasci" varen assassinar, per ordre de Mussolini,
Giacomo Matteotti, diputat socialista. Varen assassinar-lo el
mateix dia en què Matteott! devia revelar a la Cambra de Diputats l'origen del feixisme, els seus contactes amb la burgesia industrial i pagesa, els seus crims.
L'assassinat commogué el món civilitzat, i any darrera any la
humanitat recorda Matteotti i expressa la seva condemnació contra els assassins.
La Unió Socialista de Catalunya volgué fer-ho aquest any,
en l'aniversari de l'assassinat. No podent creure la Unió Socialista de Catalunya que, sota un govern republicà d'esquerra, el
feixisme fos cosa intangible. Contràriament, havia de suposar
que, essent un govern democràtic, veuria en la lluita oberta contra el feixisme, avui llebrosia internacional, una garantia d'estabilitat i una imposició democràtica.
No ha estat així.
Sota la República no es pot parlar contra el feixisme. Car el
míting antifeixista organitzat per la Federació Comarcal de Barcelona ha esat suspès pel governador, i segons instruccions del
ministre de Governació i pressions del ministre d'Estat.
Protestem amb energia d'aquesta decisió governamental, que
« ns situa entre països d'ànima colonit/.ada, i expressem, alhora,
la nostra ferma resolució de lluitar contra lots els feixismes!
Matteotti és una llum en el camí que péniblement segueix la
humanitat vers la seva integral emancipació.
Visca Matteotti!
Visca el Socialisme Internacional!
El míting de la Unió Socialista de Catalunya prohibit pel
governador havia de realitzar-se demà al Palau de les Arts Decoratives de Montjuïc, a les onze del mat!. Hi haurien fet ús de
la paraula els següents companys:
Eurico Bertoluzzi, ex-diputat a les Corts Constituents d'Itàlia.
Felice Musso, ex-alcalde socialista italià.
F. Rossell Montané.
Ramon Vinyes.
Joan Comorera.
Felip Barjau.
Josep Xirau.

en dos clans: el dels amos i el
dels súbdits."
Giacomo Matteotti examina
totes i cadascuna de les activitats
feixistes, i ho fa, només—com
diu ell—'amb xifres, fets i documents. Matteott! fa que el
feixisme mateix acusi el feixisme. A través de la lectura del
llibre es veu d'una manera resplendent que aquest règim és la
cosa més repugnant que, en política, s'ha donat mai. És el nacionalisme, característic del sistema capitalista; però el nacionalisme conduït al darrer grau,
escudat en l'arbitrarietat més
indignant, en la injustícia més
inaudita i en el crim més inhumà.
En cada activitat, el feixisme
ha fet el contrari del que ha
promès, anul·lant tot allò que el
destorbava. Ha volgut sanejar
la hisenda, i ha fet baixar la
moneda; ha empitjorat la situació del país, ha perjudicat enormement la nació en benefici
d'interessos privats, s'ha menjat reserves, ha esgotat caixes
d'utilitat pública, ha fet augmentar els preus, ha rebaixat els
salaris, ha agreujat els problemes de l'atur i de la crisi de
treball. Ha predicat el compliment de la llei, i governa pel decret-llei; ha reduït al no-res les
institucions estatals, ha empresonat tots els antifeixistes que
ha pogut i ha alliberat tothom,
compresos els de delictes comuns i àdhuc els adúlters, que
ha declarat que complia condemna per un acte en interès del
feixisme; ha protegit el capitalisme en perjudici de les classes ubrera i petit-burgesa, ha
atacat l'economia privada quan
era de no feixistes, ha negat el
dret de vida als adversaris i, en
canvi, ha omplert de privilegis
els amics del règim. Predicà,
amb la més perfecta demagògia, una política d'equitat, i ha
dissolt les organitzacions obreres, creant, per contra, els sindicats feixistes ; ha destroçai les
cooperatives, ha sotmès l'obrer
en una mena de servitud—una
servitud més accentuada—, ha
negat el dret de vaga, ha abolit
la festa del Primer de Maig i,
en canvi, l'ha reemplaçada per
la del 2i d'abril, aniversari de
J. ROURE i TORENT
(Continua a !a pàgina 3 )

R E C O R D
Avui s'han complert vuit anys
de l'assassinat, de Matteotti.
Malgrat veure com els anys
s'escolen amb una rapidesa esglaiadora, i malgrat trobar-nos
en un moment crucial d'alta febrositat patriòtica, no per això
els socialistes catalans deixarem de retre homenatge al màrtir del socialisme, al brau heroi
de la Itàlia irredempta que sacrificà la seva vida en ares de
la llibertat.
Els que recordem encara les
vergassades de la dictadura
borbònica sabem copsar tot
l'abast de la follia feixista rabejant-se en la tortura i en la
sang dels rebels. Per això els socialistes no podrem compartir
mai per mai les vel·leïtats dictatorials preconitzades per certs
redemptoristes del proletariat.
Si revoltant és una dictadura
de dreta, que anorrea les prolongacions de l'esperit liberal,
injusta, inhumana i contraproduent és la dictadura roja.

Si no existissin altres raons
poderosíssimes que ens fessin
odiar la tirania de tota dictadura, el record sol de la mort,
de l'assassinat de Matteotti faria possible el blasme i l'execració.
És massa enlairat l'ideal socialista per a fonamentar el seu
triomf en un contingut despòtic.
Segurament, el naixement del
socialisme no ha plasmat en la
consciència de l'home fins que
la democràcia ha tret florida en
la societat arrencada de la Revolució francesa. I segurament
el socialisme no realitzarà tot el
seu comès fins que les democràcies tinguin plena consciència de
la responsabilitat que comporta
l'obra de govern.
Això no vol dir que els socialistes siguem enemics de la dictadura proletària quan aquesta
es produeix i procura projectar
JOAN FORMENT
(Contìnua a 11 pàgina 4)
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LA SETMANA POLÍTICA
La revolució xilena
A Xile ha triomfat una revolució. La Junta revolucionària
triomfant ha obtingut la dimissió del president més o menys
constitucional. I ha publicat un
manifest prometent moltes coses que a hores d'ara han estat
ja ajornades.
Revolució socialista?
Potser sí.
Però, hi veiem molts generals
i massa coronels per a creureho de primer antuvi.
Millor que fos així, car solament una revolució socialista
pot reparar les innúmeres injustícies, bandejar l'oligarquia latifundista sotmesa al capitalisme ianqui i recusar una economia primitiva i opressora. ¿Ho
serà?
El problema màxim permanent de Xile és el de la terra.
No creurem en una revolució
socialista mentre els revolucionaris no decretin com a primera mesura i d'urgència, el repartiment de les terres. Perquè
sense la revolució agrària el poder econòmic restarà en mans
de l'oligarquia que es vulgui
aterrar, i el "roto" seguirà essent "roto".
Des de la primera caiguda
d'Alessandri, polític petit burgès demagog, advocat dels
bancs ianquis, specimen de Lerroux sud-america, Xile ha viscut
politicamente convulsionai. I orfe, i aquesta és la seva gran tragèdia, de maduresa política de
classe en els millors dels seus
líders obreristes. A Xile no hi
ha hagut mai un partit socialista científic. Va florèixer un comunisme sui generis, cridaner,
de fraseologia buida, de gestos
faistes i de confusions burgeses.
Succeí a Alessandri, Ibáñez,
i a Ibáñez, Alessandri, i a Alessandri, Ibáñez, i a Ibáñez,
Montero. Alessandri sortí dues
vegades exilât de Xile i hi retornà altres <$ues, triomfalment,
per a desencisar les multituds
tan bon punt arribat. Les repressions de la dictadura varen
ésser cruels, ben sud-americanes.
I la prepotència dels oligarques
tradicionals, una mena d'aristòcrates racials—els fills dels
conquistadors espanyols i d'indis araucans—damunt la massa
analfabeta, alcoholizada, depauperada, dels "rotos", terriblement feixuga.
Però ni la dictadura, ni les
simulacions constitucionals de
l'oligarquia, han pogut vèncer
les conseqüències de la crisi econòmica : desvalorització de la
regió salitrera, feudalisme agropecuari, depreciació de la moneda, immobilització del pressupost pel deute públic, atur
forçós. Crisi que ha remogut a
fons l'ànima conformista del
"roto" i ha gestat la darrera revolució.
Revolució socialista?
No hi creurem, ho repetim,
si el problema capital, a Xile i
en tot Centre i Sud-Amèrica, el
de la terra, no és resolt revolucionàriament.

Però, amb amargor d'ànima.
No era això, no, el que esperava el poble català el 14 d'abril. No era això, no, el que esperava Catalunya de la República. Aquest tira i afluixa, regateig innoble que treu a superfície el pòsit degradant del vell
imperialisme reaccionari i analfabet. Aquesta oposició Castella-Catalunya, de l'esperit magnànim castellà i de l'esperit
egoista, jueu, català. Aquest revifament de l'orgull immanent
d'un poble que no ha sabut
crear sinó repúbliques oligàrquiques, analfabetes, d'economia
feudal, de polítics mercenaris
de mà oberta a l'or ianqui, supersticioses, de misèria aclaparadora, fàbriques de dictadors
cruelíssims i de generals d'opereta ; de republicans que es redrecen, i perden llurs característiques solament quan es sotmeten a la cura de transfusió
de sang, de sang de tots els pobles europeus, de les grans correnties immigratòries (Argentina, Uruguay).
Castilla, Castilla, Castilla/
¿Què vol dir aquest cant,
aquest crit, aquest udol, si nosaltres diem Catalunya, Catalunya, Catalunya?,
Castella ha creat el Quixot.

Catalunya ha creat el Treball.
Literàriament, Castella ens
guanya. Poèticament, també,
puix rima millor. Però en valors humans permanents, Catalunya és quelcom.
¿I per què aquesta degeneració patriòtica?
Ortega Gasset, florit traductor
de l'alemany. Sánchez .Román,
advocat que viu del centralisme.
Maura, demagog reaccionari.
Lerroux, incinser, aventurer,
comediant. ¿Què es pensen
aquests senyors de la República, d'Espanya, de Catalunya?
Preferim els Alba, els Royo Villanova, els Abilio Calderón, tota la fauna agrària i "marchiana", car porten el punyal a la
mà i no somriuen hipòcritament.
L'Estatut no és una dèria de
Catalunya. És l'ànima nostra.
Amb l'Estatut afirmem la voluntat d'ésser espanyols. Però
espanyols a la nostra manera.
A la manera que escau a un poble que treballa i que sols ha de
desplaure a un poblé paràsit.
Qui pot refusar-lo? ¿Qui pot
retallar-lo? ¿Espanya? ¿I qui
és Espanya, si nosaltres no hi
som, i els bascos tampoc, i l'esperit renaixent dels gallecs i dels
valencians menys? ¿Quina Es-

ELS POBRES

El dia 15 de maig se celebrà
al teatre Tivoli d'aquesta ciutat una assemblea de Cambres
de la Propietat Urbana, Associacions de Propietaris, Col·legis d'Arquitectes i Centres de
Contractistes d'Obres d'Espanya. Els assembleistes, en qualitat de forces vives de la nació, es reuniren per a protestar
de l'últim decret del Govern
actual referent als lloguers.
El primer que varen fer en
iniciar la protesta va ésser falsejar completament el text del
decret. No podien començar
d'altra manera. El capitalisme
de tots els temps sempre ha estat conseqüent amb els seus sagrats principis, els quals no són
altres que tota una sèrie de tòpics que componen l'art de tergiversar el concepte de justícia
i falsejar l'origen de totes les
coses per tal d'assegurar el seu
predomini de classe. En l'esmentada assemblea aquests senyors es planyien que se'ls volgués obligar a pagar tots els
augments que pesen damunt la
contribució sobre la propietat,
i a cobrar en concepte de lloguers les mateixes quantitats
que cobraven l'any 1914.
Això no és cert, i ells ho saben tan bé com nosaltres mateixos.
El decret els autoritza a cobrar un augment que oscil·la
entre un vint i un trenta per
cent (segons les reformes o millores que hagin introduït als
immobles) sobre els lloguers
que es pagaven l'any 1914.
Però encegats en el que ells
creuen una gran injustícia, no
L'Estatut
Volem ésser optimistes, di- es recorden que han passat
quinze anys, en el transcurs dels
guérem no fa gaire.
Volem ésser optimistes, rt- quals llur avarícia no ha estat
frenada per ningú; i així, d'augpetim.

ment en augment, han arribat
en nombrosíssims casos fins a
quintuplicar els preus dels lloguers que es pagaven en aquella
data.
Ara que, naturalment, això
ells no han considerat mai que
fos injust, ' i respon perfectament a llur concepte de la justícia que fa que totes les lleis
siguin extremadament elàstiques i lleugeres o enormement
pesades i rígides, segons siguin
aplicades a la gent privilegiada
o als desheretats de la fortuna,
pàries i forçats de tota mena.
Tots aquests senyors propietaris i llurs col·laboradors en
l'explotació i espoliació del
pròxim, després d'evacuar sengles parlaments, tots ells impregnats de fervorós patriotisme (de cara a l'armilla naturalment), varen juramentar-se per
tal d'impedir per tots els mitjans haguts i per haver que l'esmentat decret tingui la més petita efectivitat, portant la lluita a tots els terrenys fins a
aconseguir la seva derogació.
Entre les conclusions aprovades en l'assemblea n'esmentem
dues que reflecteixen d'una manera clara i evident l'avarícia i
la tàctica de l'alta burgesia.
En l'una demanen "que siguin derogats en termini breu
tots els decrets del ministeri de
Justícia amb referència a lloguers de finques urbanes, anant
a la lliure contractació, sense
més tràmits". (Això és el patriotisme ben entès.)
L'altra consisteix en el nomenament d'u'na Comissió permanent de representants de la
propietat, subdividida en tres
grups, tornant cadascun d'ells
perquè d'una manera continua-

panya? ¿La del renaixement o
la dels buròcrates? ¿La dels
camps treballats, enriquits pels
espanyols, pesi a la xurma monàrquica, o la dels pulcres ministerials de Madrid, dels hotelers, dels advocats que pledegen pagant els "provincianos",
de Madrid, del món estèril i
gandul i paràsit que un centralisme absurd i paralizador ha
concentrat a 'Madrid?
Volem ésser optimistes, encara.
¿El deixar d'ésser-ho no serà
la tragèdia irremeiable?
Sindicat agricola o sucursal de
la Lliga?
Professionalment, tenim el
deure de llegir cada dia La Veu
de Catalunya. Però, sovint, ens
manca el coratge. Això fa que
ens hàgim assabentat un xic tard
del míting realitzat a la plaça
del Sindicat Agrícola de Cervera i ressenyat per l'òrgan de les
coses ben enteses.
Va parlar en aquest míting
un senyor Sala, .el qual, després
de dir que "només" l'Esquerra
Republicana de Catalunya i la
Unió Socialista de Catalunya
"refusaren de cooperar a la
defensa" del Sindicat amenaçat
d'embargament injust, es des-

penjà amb una sèrie de consideracions polítiques contra l'actuació dels partits esquerrans
que governen Catalunya. I va
atrevir-se a afirmar que, fora la
Lliga, ningú no té escrúpols.
Cal assenyalar, en primer
terme, que la Unió Socialista
de Catalunya no ha estat mai
invitada oficialment per ningú
a sortir en defensa del Sindicat
Agrícola de Cervera,
Fet l'aclariment, preguntem:
¿Què és el Sindicat Agrícola de
Cervera? ¿Un sindicat de pagesos o una sucursal de la Lliga? Convé saber-ho, car en coneixem molts de pagesos del
Sindicat que s'han divorciat ja
de Sant Isidre—aquest sant és
el patró dels grossos propietaris, els paràsits de la terra catalana, o que ho digui, si no,
l'Institut de Sant Isidre—i saben per experiència i fonda convicció, que la Lliga és el pitjor
enemic de la República, de Catalunya lliure i del poble que
treballa i no gaudeix dels millors fruits del seu treball.
¿No és ja hora que els pagesos de Cervera, els petits propietaris i els que menen terres
d'altri, pensin en la necessitat
d'organitzar-se en sindicat de
classe?
JOAN COMORERA

PROPIETARIS
da i constant actuï a Madrid,
comprometent-se tota la propietat urbana d'Espanya a acatar
absolutament tot quant ordeni
aquella Comissió, complint estrictament les seves decisions,
per greus que siguin, àdhuc les
que es refereixin a la vida de
les Cambres.
Això vol dir que han traçat
un veritable pla de combat, assenyalant i cobrint posicions estratègiques, i que a hores d'ara
ja han començat a rompre el
foc, fent sentir tot el pes de
llur influència damunt els que
estan encarregats de fer complir les lleis, per tal de posar
tota mena d'entrebancs a les
justes reclamacions dels pacients llogaters.
Sembla que en el nou règim
republicà, democràtic i socialitzant , hauria d'ésser difícil, si
no impossible, la perpetuació
d'una sèrie d'atropells contra
el poble productor. Però també
és evident que aquest poble
tampoc s'ha preocupat massa
d'exigir individual i col·lectivament totes les millores i beneficis que de fet li pertanyen per
estar compreses dins la legislació obrera des de molt temps.
La qüestió dels lloguers és un
afer que els propietaris s'hi jugaran l'última carta per tal d'aconseguir la intangibilitat de la
lliure contractació. Cal, doncs,
que els llogaters responguin
amb la mateixa energia si no
volen ésser burlats una vegada
més. És precís que totes les entitats obreres emprenguin una
campanya perquè el compliment
de l'últim decret sobre lloguers
sigui una realitat. La negligència i la inconsciència dels treballadors són els elements més

importants que ha trobat el capitalisme de tots els temps per
a fonamentar el seu predomini
de classe. Aquesta vegada el capitalisme també creu vèncer
comptant per endavant amb la
indiferència i la poca sensibilitat del poble que paga. Seria
trist i vergonyós no veure reaccionar el poble davant l'actitud provocativa dels propietaris; d'aquells propietaris que al
teatre Tivoli digueren que la
propietat urbana està fonamentada en el treball, però no digueren, està clar, que el treball
no era el seu, sinó el dels altres.
Esperem que el poble sabrà
fer valer els seus drets malgrat
tot el poder i totes les amenaces del capitalisme.
F. VII.ADOMAT

Viatge d'estudis cooperatius
En la seva reunió del passat dilluns,
el Consell de la Generalitat de Catalunya va acordar atorgar al nostre company i amic Lluis Ardiaca una subvenció per tal de realitzar un viatge d'estudis cooperatius per Europa durant el
proper mes de juliol.
El nostre company passarà !a primera
quinzena del mes a Praga, on estudiarà el moviment cooperatiu txec i seguirà
els cursos de la 'XII Escola Cooperativa Internacional. De la capital de
Bohèmia passarà a Basilea, on estudiarà d'una manera especial l'organització
i el funcionament de la Cooperativa
General de Consum de les dues Basi]ees — una de les cooperatives de
consum més interessants d'Europa per
la perfecció de la seva organització tècnica i comercial—alhora que visitarà
les instal·lacions de la Unió de Cooperatives Suïsses de Consum, del Banc
Cooperatiu i la vila cooperativa de Freidorf. I, finalment, la darrera setmana
del mes de juliol la passarà f. Ginebra,
a l'Oficina Internacional del Treball,
on estudiarà l'organització del Servei
de Cooperació que dirigeix el nostre
bon amic Georges Fauquet, i el mecanisme del Comitè Internacional de Relacions Intercooperatives.
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La cremació de cadàvers
La prestatitelo fana proposició demanant la Implantació a I»
nostra ciutat d'un fjrn de eremar
cado vt n dona lloc, com tola tía
nostres /fetori saben, a un debat
llarg I »passional en la sessió municipal del dia 3, durant el qual
les minories dretistes portaren a
cap un atac vlolentlsslm i barroer
contra la proposició I els partits
que la aefensaven Posada a votació, la proposició tou guanyada,
amb els vots en contra de les dretes. Dunat el debat, el nostre
company Josep Duran I Guardia,
com a signant de la proposició I
com a president de la Comissió
de Cementiris, tingué ocasió de
reali/zar una brillant intervenció
amb el discurs que en resum donem a continuació.
La presentació d'aquesta proposició ha
eitat inspirada en raons de dos ordre«:
raon» d'ordre sanitari i raons d'ordre
pràctic; les primeree tenint en compte
la necessitat de vetllar per la salubritat
de la nostra ciutat, i les segones davant
les exigències de l'expansió de la urbs,
Dificultada per les necròpolis que la volten, les quals, a llur torn, necessiten una
considerable ampliació si és que han de
continuar acollint els 17.000 cadàvers
que registra cada any la mortalitat de
Barcelona. Aquestes, precisament, són les
raons que han inspirat el decret del Cïovern de la República, de data de 8 de
gener de 1932, el qual en el seu preàmbul diu: "Entre las numerosas disposiciones sobre policía sanitaria dictadas
por los Gobiernos anteriores al 14 de
abril de 1931 no existe ninguna que se
refiera a la posibilidad de cremación de
cadáveres humanos. Esta práctica, corriente en todos los países civilizados,
facilita la resolución de los problemas
inherentes al ensanche de las grandes
urbes, muchas veces dificultado por las
enormes extensiones de terrenos próximos al núcleo de población, que es necesaiio habilitar para la práctica de los
enterramientos. Asimismo, son innegables las ventajas que desde el punto
de vista higiénico ofrece la incineración para la destrucción de los cadáveres infecciosos, particularmente los
de aquellas personas que fallecieron a
consecuencia de enfermedades transmisibles por gérmenes que conservan en
la tierra, durante largo tiempo, su virulencia."
Precisament Barcelona — i jo ho puc
dir millor que ningú pel càrrec que
ocupo de president de la Comissió de
Cementiris — té plantejat un problema
agudísaim en els cementiris. Tots, sense
excepció, estan completament ocupats, i
les poques ampliacions que els mitjans
econòmics de l'Ajuntament permeten fer
no poden donar satisfacció a les demandes que quotidianament es reben. En
aquestes condicions, és un afer d'extrema urgència l'estudiar una solució definitiva per aquest problema i és també

Discurs de J. Duran i Guàrdia
Estats Units: Nombre de crematoris,
87; nombre d'incineracions, 17.000.
Alemanya : Nombre de crematoris, 77 ;
nombre d'incineracions, 40.000.
Itàlia: Nombre de crematoris, 36;
nombre d'incineracions, 18.000.
Suïssa: Nombre de crematoris, 18;
nombre d'incineracions, 3.788.
Arreu del món la incineració té un
caràcter voluntari, el mateix que ha inspirat el decret del Govern i que inspira
la proposició que defensem. No es tracta,
doncs, d'imposar a ningú un sistema que
repugni a les seves creences ni a les
seves opinions, sinó senzillament de tenir
a la disposició dels ciutadans que ho
desitgin una instal·lació que permetrà la
combustió perfecta i ràpida del seu cadàver i que permetrà també, en casos
de necessitat, anar a l'encontre de la
contingència que el mateix decret del
8 de gener preveu quan diu que: "Sin
embargo, el Gobierno podrá «establecer,
mediante decreto y por tiempo ¡limitado,
la obligatoriedad de la incineración cadavérica, justificada por la existencia
de grandes epidemias o catástrofes,
oyendo previamente al Consejo Nacional de Sanidad."
De manera, que només fou per pieveure la contingència que en un dia donat,
com a conseqüència d'una epidèmia, el
Govern declarés obligatòria la cremació, és necessari disposar del forn o
forns apropiats; aquesta, però, seria una
raó molt pobra per a llur establiment
s! no estiguéssim convençuts que la implantació d'un forn crematori a la nostra
ciutat produiria un fort corrent a favor

de la seva utilització. Durant l'any passat s'efectuaren a Barcelona 16.885 enterraments, dels quals 4.765—dits de caritat—anaren a la fossa comú i 4.273 foren compresos en les dues categories
inferiors, això és, de 50 i de 175 pessetes
per enterrament. De manera que més
del cinquanta per cent de la xifra total
d'enterraments pertany a les classes pobres de la nostra població, la immensa
majoria de les quals, sortosament, estan
lliures dels prejudicis que espesseeixen
el cervell dels impugnadors del sistema
i, per tant, voldran acol·lir-se als avantatges del forn crematori, sobretot si les
incineracions s'ofereixen a un preu igual
o inferior als enterraments.
Però, per damunt de totes aquestes
consideracions i de tots els arguments
que es puguin esgrimir contra la proposició, hi ha un fet d'ordre legal al seu
favor que podrà més que la nostra defensa. I aquest fet legal és que amb
data del 3 de maig de 1906 l'Ajuntament de Barcelona va aprovar ja la
construcció d'un forn crematori, després
de quatre mesos de discussió i d'una
aferrissada resistència dels representants de la Lliga, els quals, pel que es
veu, ja utilitzaven—tot i no haver-hi
República — els mateixos procediments
obstruccionistes d'ara, ja que veiem que
en la mateixa sessió en què la construcció del forn es va aprovar, el senyor
Duran i Ventosa va proposar, no gens
menys, que es sotmetés la proposició a un
referèndum popular. En compliment de
l'acord pres per l'Ajuntament, el dia 3
d'agost de 1906 l'aleshores alcalde acci-

GIACOMO MATTEOTTI

teotti .només examina un any de
vida feixista. N'hi ha ben bé
prou. El feixisme, de llavors
ençà, ha comès més, molts més
actes com els que explica el company Matteotti, però tot l'esperit feixista està retratat en el
llibre.

una excel·lent ocasió per a considerar els
molts avantatges que l'establiment d'un
forn crematori representa per a la seva
solució. El sistema de conservar, temporalment o definitivament, els cadàvers
en nínxols, és antibigiènic i antieconòrnic. És antihigiènic perquè obliga a resoldre tot ef procés de la descomposició
dels cadàvers en compartiments de parets poroses i permeables que deixen filtrar a llur través les emanacions putrides i els gasos deleterii que es desprenen del cos en descomposició, els quals,
per la proximitat de la necròpolis al
nucli urbà, es confonen amb l'aire que
respira la població vivent. I és antieconòmic perquè exigeix la immobilització
de sumes quantioses, que, per bé que
representin una bona renda a l'Ajuntament, pesen d'una manera directa damunt l'economia dels ciutadans, especialment els treballadors.
Contra el sistema antiquat i defectuós
de la inhumació dels cadàvers, hi ha el
més perfecte i pràctic—especialment en
les grans aglomeracions urbanes de la
categoria de Barcelona—de la incineració per mitjà de forns especials. Els arguments d'ordre sentimental i religiós
que els catòlics invoquen contra la incineració de cadàvers han estat superats
pel sentiment modern, i avui dia la incineració és admesa per tots els pobles del
món i la seva pràctica va cada dia en
augment, com ho proven les xifres següents, relatives a l'any 1927, i, per
tant, molt més modernes que les que el
senyor Sagarra ha extret de ¡'"Enciclopèdia Espasa":

(Continuació de la pàg. 1)

la fundació de Roma; ha augmentat les hores de treball, ha
suprimit les assegurances socials i àdhuc la quasi totalitat
de les caixes particulars contra
l'atur. Ha volgut sanejar l'administració i ha omplert de feixistes totes les oficines; ha augmentat els sous dels funcionaris
que guanyaven més de 30 lires
diàries i ha rebaixat els d'aquells que no hi arribaven, ha
creat la milícia feixista amb
Revue de la Coopération enormes masses d'homes i amb
més drets que els cossos armats
Internationale
estatals. Ha reduït a la insigniEl número de maig d'aquesta revista
ficança la instrucció. Ha muticonté, entre altres, els regjens articles:
"La nova política comercial des del
lat les autonomies locals.
punt de vista del consumidor", per H. J.
El feixisme governa pel terMay, secretari general de l'A. C. I., el
qual demostra que les politiquts econòror.
Matteotti, en el seu llibre,
miques nacionals elaborades per tal de
reporta 156 assassinats comeprotegir els productors són inadequades
per a remeiar la crisi. En «quist article,
sos en tretze mesos; i només hi
l'autor traça les bases econòmiques de la
~ha
els assassinats oficialment
Cooperació de Consum i demustra els resultats aconseguits en el sentit de l'oferconeguts,
confessats en la Premta i demanda.
sa
feixista.
Ni el "Duce" ni els
"Els problemes econòmics actuals, I T I .
Progrés i el nivell dels preus", per Doseus s'amaguen de llurs actes,
reen Warriner, D. A. Ph. D., el qual
i en l'oració o en l'article amesosté que la contracció i l'expansió espasmòdiques del volum dels nepocis són conacen amb el crim i es fan resses normals en el sistema capitaüsta, perponsables de tots els fets comequè són essencials a la realització de beneficis. La fluctuació és el preu amb què
sos pels feixistes. No se n'amacal pagar el sistema econòmic per a
guen, com no s'amaguen de les
l'augment ràpid de la riquesa. Si el moviment cooperatiu creu que l'estabilitat
immoralitats dels militants.
i la igualtat són els veritables objectius
La menció d'uns decrets i la
d'un sistema econòmic, ha d'ncceptar un
ritme més lent de progrés material.
reproducció de paraules de caps
"La venda governamental i col·lectiva,
feixistes diran bé el que és el
IV. Política d'estabilització i restricció
del sucre". Un estudi pel servei de rerègim que impera a Itàlia.
cerques econòmiques de l'A. C I. so'ire
Escoltem ara algunes de les
l'acció econòmica en els països productors de sucre de remolatxa i tie canya.
paraules dels caps feixistes, re"Progressos cooperatius nacionals":
produïdes en el llibre de MatLa Cooperació de Consum de la U. R.
S. S.
teotti :
La Cooperarfva Majorista Alemanya
"La nostra propaganda serà
(G. E. G.) en 1931.
El moviment de consum finlandès profeixista, feixista i feixista; i per
gressista en 1931.
a aquells que siguin durs d'oreLa Unió Cooperativa Suïssa (V. S. K.)
en 1931.
lles, declarem que la porra poLa Cooperació en la Presidència de
drà funcionar a meravella."
Bombay.
Seixanta anys d'assegurança coopera(Interviu de Bolzon, de la ditiva.
recció del partit feixista; 8 de
"La col·laboració entre productors i
consumidors":
desembre de 1922.)
La cooperació entre els agricultors i
"... Però, si demà, per atzar,
els consumidors a Suècia.
La Cooperació i la crisi.
aquests mateixos senyors es tro"La campanya contra les Cooperatives
ben de retorn a Itàlia, amb un
de Consum a Austria", per Emmy
Freundlich.
d'aquests gots de ricí o una d'aNotes educatives, Notes femenines,
questes santes porres que fan
etcètera.

tots colors..." (Del Popolo d'Italia, diari de Mussolini; 29 de
tant de bé als antifeixistes de
desembre de 1922.)
Parlant dels fets de Torí—
dels quals en un altre lloc traduïm el que en diu Matteotti—,
De Vecchi, sots-secretari d'Estat, digué el primer de gener de
1923 que en prenia personalment tota la responsabilitat.
"L'assistència als que treballen; el plom als que conjuren."
(Comunicat oficial de 26 de gener de 1923 resumint la síntesi
del President del Consell sobre
les intencions del Govern.)
"Digueu als feixistes de Signa i de Toscana que cal conservar el plom per als enemics de
la pàtria i del feixisme." (Al·locució de Mussolini, l'n de febrer de 1923, als feixistes de
Signa.)
"Tot el que ocorre, ocorre
per voluntat meva precisa i per
ordre meva, del qual en prenc,
naturalment, plena i personal
responsabilitat. I aquells que
tenen la intenció de difamar-lo
—(el feixisme)—a l'estranger i
de minar-lo a l'interior, han de
saber que llur acció comporta
riscos duríssims. Els enemics de
l'Estat feixista no s'han d'estranyar si jo els tracto severament com a tais." (Discurs de
Mussolini a la Cambra, l'n de
febrer de 1923.)
"El feixisme avui paga l'error d'haver fet la revolució solament amb la sang dels seus i
no pas amb la sang dels adversaris. És justament per això que
cal, per a reparar aquest error
inicial, que la milícia resti al seu
lloc, puix que podrà servir també per als quatre canalles que
encara no s'han sabut situar."
(Del Popolo d'Italia, diari de
Mussolini, de 23 d'agost de
!923-)
El llibre de Giacomo Mat-

Giacomo Matteotti, pel seu
gran talent, per la seva significació, per la seva tenaç voluntat, perquè sabia massa, era un
destorb massa gros al feixisme.
Estava amenaçat abans de publicar el llibre; en aparèixer,
doncs, havia de decretar-se la
desaparició del seu autor. Un
any de dominació feixista és
una d'aquelles obres que, vulgues o no, pesen de debò, per
la seva serenitat i per la seva
complexa documentació. I, encara, elegit diputat per Roma
i per Venècia, anuncià noves denúncies.
El io de juny de 1924 uns
terroristes a sou del Govern,
amb un automòbil llogat a nom
del Ministeri, en plena ciutat
de Roma, al mig del dia, davant dels ciutadans astorats,
agafaren Giacomo Matteotti i
se l'endugueren. El martiritzaren. Ho ha contat un dels assassins materials. Matteotti morí,
en mig dels turments, lligat,
proclamant la fe en els seus
ideals i maleint els feixistes.
La mort de Matteotti produí una veritable indignació. Si
en aquell moment els socialistes, comunistes i anarquistes—
als quals uní l'horror—haguessin tingut prou decisió per a
abrandar el poble, el feixisme
hauria caigut i a Itàlia s'hauria
operat un canvi sensible.
Avui, encara, corrues d'homes, dones i infants acuden al
Lungo Tevere Arnaldo de Brescia, el lloc on fou assassinat, a
retre-li el devot homenatge i a
depositar-hi flors. La policia
s'encairega de llençar, de seguida, les flors a l'aigua.

dentar, senyor Albert Bastardas, signà i
trameté, per mediació del governador
civil, una instància al ministre de la Governació, en la qual es demanava autolització per a fa instal·lació del forn crematori. Els ministres de la monarquia
no trobaren altra solució, davant el problema que els plantejava l'Ajuntament
de Barcelona, que fer-se el desentès i deixar passar el temps, segurs que aquest,
amb la complicitat dels ajuntaments monàrquics que després seguiren, farien
oblidar la qüestió. Encertaren; però el
decret del Govern de la República ha
vingut no 90)9 a ressuscitar la qüestió,
sinó a donar efectivitat a aquell acord.
Ara, doncs, no hem de fer altra cosa
que complir-lo.
Demostrada ja l'obligació que té Barcelona d'anar a la construcció d'un forn
crematori, no fos més que per respectar
l'acord pres per aquest Ajuntament, correspon ara parlar de l'aspecte tècnic i
econòmic de la qüestió. L'amic regidor
Armengol del Llano és el més cridat a
fer-ho, car ell, per encàrrec de la Comissió de Cementiris, ha fet un estudi
del projecte i ha recollit una sèrie de
dades que ens provaran la possibilitat
de portar-lo a terme amb facilitat Jo,
per la meva banda, i com a criteri de
partit, no més vull indicar al Consistori
la necessitat que l'Ajuntament ofereixi
el servei de cremació de cadàvers a un
preu ben reduït i àdhuc inferior al de
cost, car són precisament les classes necessitades les que se sentiran més interessades pel projecte i les que donaran
un major contingent de cremacions. El
perjudici que això pugui representar per
a l'Ajuntament pot compensar-se fàcilment amb un impost especial sobre ela
enterraments de luxe.

I avui, encara, el feixisme
continua perseguint Matteotti
en la seva vídua i fills. Ella
i ells es veuen contínuament
mortificais i s'han d'amagar el
nom gloriós. Tenen privada la
sortida d'Itàlia; un metge el
qual es preocupà de fer-los emigrar, ha estat empresonat i
s'ignora el seu parador i àdhuc
si és viu o mort.
* * *

.No m'he proposat fer la biografia de Giacomo Matteotti.
El seu valent comportament en
front del feixisme i la solidesa
del llibre comentat són la gran
apologia d'aquest
socialista
exemplar, nervi del socialisme
italià durant alguns anys, model
del proletariat internacional.
El seu gest magnífic, que el conduí a la mort, diu quin era el
seu tremp.
L'eficàcia de l'activitat i del
talent polític de Matteotti va
fer que el partit socialista italià unitari prosperés en els moments difícils de l'avantdictadura i del començament del feixisme; nomenat el seu secretari
poc abans de la marxa sobre
Roma, va saber donar-li una
puixança encara major. I, a més,
va saber-ne fer l'arma contundent contra el feixisme. I és que
Giacomo Matteotti es lliurava
tot a la seva idea—la nostra—
i a les seves tasques. Per això,
en morir pogué dir als assassins : "Voleu matar-me, però no
podreu matar la idea que hi ha
en mi... Si la meva sang pogués
servir per a alliberar-vos, estaria content... Visca el socialisme!"
En aquest vuitè aniversari de
la seva mort repetim amb aquell
antifeixista que signa amb les
inicials E. C.: "Giacomo Matteotti és la llum de la llibertat
italiana. Les mans sagnants dels
feixistes no podran apagar-la!"
Dels articles signats en són responsables llurs autors
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JOCS P E R I L L O S O S
Aquesta última pallassada revolucionària dels anarco-sindicalistes de la C. N. T. ha estat
objecte de variats comentaris,
però, amb tot, no s'ha apuntat
vers un punt interessant de denunciar.
Aquest grup d'homes, els
quals estan estratègicament repartits entre els distints llocs
des d'on es condueix l'organisme confederal, són víctimes de
la seva pròpia inconsciència que
tan mestrívolment saben manejar els del "Partido Comunista
Español" que aquí tothom sap
que juguen a fer revolucions a
sou.
Els pobres fanàtics que tenen
el monopoli de la Confederación no poden tolerar que hi
hagi ningú més revolucionari
que ells, i exciten aquesta debilitat morbosa dels faistes; els
funcionaris de Moscou, o de
qui pagui, saben que els portaran al terreny que vulguin i els
faran fer el del pallas, allò de
"más difícil todavía". l'!s igual
que els diguin traïdors a les
idees revolucionàries, incompetents, febles o quatre paraules
per l'estil; si els diuen que els
prendran l'organització, llavors
ja és el desideràtum.
Però aquí l'interessant í dolorós és veure la incapacitat dels
homes que tenen la responsabilitat de la C. N. T.; com se la
juguen estúpidament pel caprici
i l'habilitat d'un grupet d'individus que darrera seu no hi ha
res ni tenen ningú que valgui la
pena de parlar-ne.
És la conseqüència lògica a la
seva pròpia actuació. Han acostumat les multituds treballadores al llenguatge fort i els han
dit que solament les actuacions
violentes són les que obtenen
òptims resultats, i ara tenen por
que se les endugui un altre que
cridi tan fort com ells.
Amb totes aquestes pugnes el
proletariat veu que el seu gran
problema de l'hora actual no hi
ha ningú que l'hi resolgui. Ací
el problema magne és la manca
de feina, i aquesta actitud suïcida de l'organització no sols
no el resol, sinó que l'agreuja.
No som pas dels que diuen :
"Que hi hagi ordre, que hi hau-

La lluita de la Cooperació
contra el« cartels
L'exemple de Suècia
La fàbrica de bombetes elèctriques
"Luma", propietat d« lá Cooperativa
Majorista Escandinava (Nordist Andeljorbundet), constitueix un a r m a formidable contra el monopoli internacional
de bombetes elèctriques. A Suècia ja ha
aconseguit fer baixar el príu de les
bombetes dels tipus rnés corren"», de
1,85 a 0,85 corones. Amb tot, hi havia
encara tipus de bombetes per a objecte» especials que la fàbrica i-imperativa
no fabricava lins ara. Una de les varietats compreses en aquesta sèri«? és
la bombeta per als fars d'automòbils.
La depreciació de la divisa sueca ha
empès les empreses privades, subjectes
al Must, a augmentar el preu d'aquestes bombetes. D a v a n t d'aquesta situació, la fàbrica cooperativa 1 "Luma" decidi que fabricaria també aquts';a classe de bómbete« i procedí tot seguit
a la instal·lació de la maquinària necessària. Com a conseqüènciíi d^aquesta
mesura, el preu de les bomhe'es baixà
en un vint per cent. Aquesta baixa de
preus farà, sense cap mena de dubte,
augmentar la demanda, i, per tant, la
producció en Iotes les fàbriques, creant
d'aquesta manera nou treball per als
obrer» sense feina. El nombre de bombetes per a fars d'automòbils venudes anualment a Suècia és de 1.200.000,
cada una de les quals cos'.;iv.i fina ara
4 corones. La baixa de preus representa, doncs, una grossa economia per a
tota la població.

rà treball." No. Que hi hagi
treball, que després es podrà
demanar ordre, f/home que el
dissabte no pot portar setmanada a casa, té dret a tot, a dir-ho
tot, a fer-ho tot. El treball és
l'únic mitjà de vida que té l'obrer; el dret a la vida és superior a totes les filosofies, a tots
els sistemes de govern i a totes
les propietats establertes; si
l'obrer no té treball, la societat
li treu aquest dret que és anterior a tots els codis establerts
per la societat burgesa.
El fet que el proletariat per
la seva manca de direcció i de
sentit constructiu perdi les batalles i es jugui estúpidament la
seva força no vol pas dir que sigui honrat ni humà abusar de
la seva situació i prolongar els

seus sofriments sense posar-hi
remei.
No se'ns digui que aquest
problema no es pot resoldre
immediatament, quan hem vist
en un moment donat que per un
cas d'aquells que se'n diu una
agressió nacional s'han abocat
milions i més milions als camps
africans, pastats amb la carn i
els ossos d'aquest mateix poble,
contra el qual ara s'està cometent l'autèntica agressió nacional de deixar-lo morir de gana.
Si els homes de la República
també ho veuen així, alià ells.
Ja veurem si, finalment, aquest
malestar, sumat al joc perillós
a què s'han lliurat ara alguns
polítics espanyols, produirà un
remolí que en un instant ens farà a tots la seva joguina.

JOAN FRONJOSÀ

COMARCALS
Constitució de la Federació de la Maresma
El passat dia 5 es reuniren els delegats de les-Seccions de la U. S. C. de
la Maresma per a constituir la Federació Comarcal de Seccions.
La reunió tingué lloc a Mataró, punt
central de la comarca, i h! assistiren els
companys: Daniel Zumat'uero ! Rafael
Asensio, per la Secció de Badalona ; Manuel Pijoan i Antoni Pujadas, per la
d'Alella; Joan Compte, Ramon Novell i
Joan Cabruja, per la de Mataró; Ramon Paytuhí ! Antoni Ribas, per la de
Arenys de Munt; Joaquim Pou, per la
de Sant Pol; Jaume Vilardell, Josep
Ambrós i Joaquim Nogueras, per la de
Calella ; Esteve Biayna i Josep Barcons,
per la de Pineda, i Joan Borrell i Albert Pujolar, per la de Tordera. El company Xavier Xaparro hi assistí com a
delegat del Comitè Executiu.
Els reunits discutiren i aprovaren els
següents Estatuts, pels quals ,'haurà de
regir la Federació:
Article i. Constitueixen la Federació
Comarcal de la Maresma les Seccions
constituïdes actualment i les que es vagin creant, podent constar de tantes Seccions com unitats municipals hi hagi.
Art. 2. La Federació Comarcal de la
Maresma, com a organisme estatutari de
la U. S. C. per mitjà de la Junta Central, tindrà cura de l'organització i propaganda del Socialisme—d'acord amb la
tàctica i principis generals del Partit—
en el terme de la seva jurisdicció, i té
l'obligació de notificar oficialment a totes les Seccions la celebració dels actes
que organit7¡.
Art. 3. La Federació Comarcal de la
Maresma serà dirigida per una Junta
Central i una Junta Executiva.
La Junta Central la constituiran els
delegats que nomenin les Seccions en assemblees generals i per majoria absoluta
de vots, a raó d'un delegat per dret
propi i un per cada fracció completa de
vint-i-cinc associats, mentre el nombre
total de delegats no sigui superior a cinquanta ; en aquest cas, s'augmentarà là
base a fi que el nombre total de delegats no sigui superior a aquella quantitat.
La Junta Executiva serà elegida per
la Junta Central, entre els seus membres, i es compondrà de cinc companys,
els quals seran responsables davant la
pròpia Junta Central.
La Junta Central es reunirà ordinàriament una regada cada tres mesos,
t extraordinàriament quan ho demani un
terç dels seus membres o ho ciegui convenient la Junta Executiva.
La Junta Executiva es reunirà almenys una vegada cada setmana.
Art. 4. La Junta Central, en iniciar
el seu mandat, es donarà un pla d'acció
a realitzar per la Junta Executiva.
Cada membre de la Junta Central té
el deure de controlar les activitats de la
Junta Executiva, ja que del conjunt de
l'acció a desenrotllar seran responsables
col·lectivament els dos òrgans directius
davant el Consell Central de la U. S. C.
Art. 5. En el si de la Junta Central
es nomenaran les següents Comissions
assessores: Sindical, Politica, Cultural,
Cooperativa i d'Assistència Social.
Aquestes Comissions es r e u n i ï a n sempre que ho creguin convenient, sense tenir data fixa. La Junta Executiva procurarà sempre assessorar-se d'aquestes
Comrnisions, le» quals seran, al mateix

temps, consultives per a tots els afiliats
a la Federació. ,
La Junta Central tindrà cura de nomenar d'entre ella el delegat al Consell
Central, i aquest haurà de donar compte
a aquella dels acords que et, aquest
es prenguin.
Art. 6. Les Seccions podran anul·lar
els mandats dels delegats elegits quan
la majoria absoluta dels assistents a lea
assemblees ho decideixi.
No podrà pr^posar-se l'anul·lació d'un
mandat sinó en una reunió convocada
a l'efecte.
Art. 7. Cada any la Junta Central es
renovarà per meitat, i la Junta Executiva totalment.
Art. 8. La Federació Comarcal de la
Maresma col·laborarà amb el Consell
Central del Partit en les eleccions generals.
Quant a les : eleccions municipals, es
tindrà en compte el consignat en l'article 42 de l'Estatut general del Partit.
Art. 9. Els candidati a regidor signaran, prèviament a l'elecció, la renúncia de llurs càrrecs. Aquesta renúncia
serà lliurada a la Junta Central de la
Federació, i serà presentada a l'Ajuntament corresponent, cas d'ésser expulsat
de la U. S. C. el regidor.
Art. io. La caixa de la Federació
tindrà els següents ingressos:
El 25 per loo dels segells federals.
El ió per ïoo de totes les dietes que
s'obtinguin en càrrecs de representació
del Partit.
Donatius i quote« extraordinàries que
a càrrec de lea Seccions que integren
la Federació pot imposar la Junta Central.
Art. ti. Per a les matèries no legislades en aquest Estatut regiran les normes de l'Estatut general de la U. S. C.
Els reunits acordaren que la Secció de
Calella s'encarregués dels treballs preliminars fins obtenir la constitució legal
i definitiva de la Federació. Així també
es distribuïren els temes per a la redacció del programa federatiu i municipal,
el qual haurà d'ésser aprovat en la propera reunió del Consell Central, que es
convocarà tan bon punt estiguin aprovats els Estatuts per l'autoritat provincial.
Tots els delegats s'expressaren en termes de gran coratge, la qual cosa significa una vida d'intens treball per la
nova Federació de la V. S. C.
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tot el seu dinamisme en benefici dels desvalguts i soferts, com
actualment és el cas de Rússia.
Nosaltres blasmem de la tàctica dictatorial, sobretot en països com el nostre, en què la República, suara implantada, enclou una suma de possibilitats
que, endegades convenientment,poden fruita r en una llavor fecundament socialitzadora.
Ens colpeix massa la sang roja dels nostres germans per a
no ésser avars en prodigar-la.
Sentim massa a flor de pell la
punyida dolorosa del caigut en
la lluita per a no esdevenir cauts
i recelosos. Per altra part, tenim plena confiança en l'esdevenidor cultural del nostre obrer
per a deixar de creure que el
socialisme no es pot implantar
només que amb barricades i
convulsions estrepitoses.
El socialisme no és un ideal
de ferments venjatius, no és un
ideal destructor.
Veritat és que el capitalisme
ha cavalcat damunt el treballador des que el món es món. Veritat és que el capitalisme és i
ha estat golafre, inhumà, injust, criminal, bàrbar, desaprensiu... La seva voracitat és tan
gran que, a estil del jésuitisme,
tots els mitjans són bons per a
abastar els fins que es proposa.

Mítings i Conferencies
AVUI
Conferència de Rafael Campalana a
la Secció del Districte III, La Noguera,
12 (S. G.), a les deu del vespre. Tema:
"L'Estatut de Catalunya al Parlament."
Commemoració de l'assassinat de
Matteotti a la Secció del Districte VIII,
Montseny, 35, pral., a les deu del vespre.
J U N Y 15
Conferència de Joan Forment a les
Seccions primeres dels Districtes IX i
X (Clot, 32, baixos), a les deu del vespre. Tema: "L'escola i l'obrer."
JUNY 18
Conferència d'Emili Saleta a la Sec-

ció de Manresa, a les deu del vespre,
Tema: "La ruta del socialisme."
Conferència de Joan C'omorera a la
Casa del Poble de Tarragona, a les
nou del vespre. Tema: "EI socialisme a
Catalunya."
JUNY 19
Míting inaugural de la Secció de Mataró, a dos quarts d'onze del matí. Oradors:
E. Granier-Barrera.
Àngela Graupera.
Josep Xirau.
M. Serra i Moret.
Conversa de Joan Comorera a Reus,
a les onze del matí.

Però això no justifica pas' que
nosaltres hàgim de pretendre
fer el mateix en cap moment.
El socialisme tendeix no solament a canviar l'estructura econòmica i social de la humanitat, sinó també el seu contingut moral. El que no ha sabut fer el cristianisme, malgrat
haver tingut un Jesús, ho farà
el socialisme. Però el socialisme
ho farà extensiu a tota criatura
humana. Si el socialisme té ara
entaulada la lluita de classes,
ho té com a instrument revolucionari; però amb l'afany de
fer-la desaparèixer tan bell punt
les circumstàncies que ¡la victòria comporta ho permetin.
No som partidaris de vessar
sang. Per això blasmem i fustiguem la guerra. No som partidaris de vessar sang. Per això
avui vindiquem la memòria de
Matteotti i, fent nostres les paraules del vell Turata, li diem :
"En nom de tots els companys
sincers, plens de dolor; en nom
de tots els oprimits, de tots els
que han estat víctimes, ho són
i ho seran; en nom del socialisme que tu posseïes plenament;
en nom dels mateixos assassins,
als quals aquesta sang vessada
potser algun dia els redimeixi,
com la sang de Crist; en nom
dels que et conegueren... jo
m'agenollo idealment davant les
teves despulles que. no tornaran
a veure la llum mai més, perquè
en l'emoció de l'horrible misteri
facin tremolar cada dia i cada
nit tots els pèrfids, tots els dèbils i tots els còmplices. I amanyago el teu front que tants de
pensaments elaborava i, sanglotant, invoco el teu perdó si
és que no fórem dignes de tu,
i proclamo que el sacrifici ens
ha regenerat a tots."

Secció I del Districte X
E! proper dimecres, a les deu de la
nit, reunió general ordinària per als
socis de la Secció.
Ordre del dia:
Càrrecs de Junta vacants.
Proposicions.
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