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El Govern ha
d'afusellar
uns quants
generals
ÒRGAN

DE
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UNIÓ
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VISCA LA REPÚBLICA!
Els obrers catalans estan disposats a defensar amb llur
sang fa primera penyora de les seves llibertats

La República ha sofert i ha vençut el primer "pronuncia- esquerrà, es veieren aVpt en cor de donar una batalla fulminant a
1"
miento". Diem primer i voldríem que fos el darrer. No tant pel la República.
A l'ofensiva monàrquica no ha correspost una ofensiva reperill material com per dignitat ciutadana.
Cal cloure definitivament, costi el que costi, el període dels publicana. Menfre la r^jifeció, apretada en front únic, concentrava
"pronunciamientos". Hem d'ésser un país, un conjunt civilitzat, els focs contra l'Estatsi de Catalunya i la Reforma agrària, els
partits republicans, d«facant-se influenciar per mesquins prejudide sensibilitat cívica i social, no un aduar infecte.
El moment és decisiu i tota definició històrica immediata .i cis i càlculs de petites'combinacions electorals, reforçaven l'obsd'esdevenir està en mans del Govern republicà. ¿Serà aquest sufi- trucció criminal. Menfeip per carrer i places de braus i des dels
cientment enèrgic? ¿Voldrà aplicar el Codi militar vigent als mi- periòdics cavernaris e» -rimaven mil veus en desprestigi de 'les
litars sublevats, als generals traïdors, als retirats que cobren de Constituents, els parlamentaris republicans, indecisos més per temença a possibles esdeveniments de caràcter personal que a prel'Estat i conspiren?
No ha estat la República encertada. A la severitat contra els ocupacions substantivei republicanes, no feren l'obra necessària
extremistes civik no ha correspost un 'tractament almenys igual que havia íd'ésser rc$pp«ta categòrica a -tota :la caverna mobilitzada i rehabilitació acgura de les .institucions. Mentre per casercontra els extremistes militars. Contra -els extremismes >proleta«i$
nes
i campaments i casinos militars i platges estiuenques aristohem conegut l'ofensiva fulminant de la Guàrdia civil, les presons
cràtiques ois generals despitats, els oficials d'ànima servil, els
governatives, les sentències feixugues, les Deportacions a terres
ex-aristòcrates enyorant la vella servitud daurada, preparaven,
llunyanes, inhòspites. Contra els extremismes clericals, monàr- provocativamcnt, el "pronunciamiento", una important facció requics., no hem vist sinó ifeblesa en la repressió, com si la República publicana, la lerrouxista, per boca del seu "caudillo", afalagava
considerés encara d'una casta superior, privilegiada, els repre- ds conspiradors i s'oferia a ells per "amor" a la Pàtria "en transentants del parasitisme tradicional i de la delinqüència borbò- ce de desmembración".
nica i dictatorial.
Un conjunt d'errors i de febleses ens ha portat a les hores
Les conseqüències eren previsibles i inevitables.
vergonyoses d'aquests dies, a un nou "pronunciamiento" que ens
Per una part, les masses populars no sentint-se prou interpre- qualifica entre els pobles inferiors del món occidental.
tades, prou defensades, es refredaren dels seus ,primers entusiasJa n'hi ha prou !
mes, i el desencís pogué semblar, en certs moments, un divorci
Hem de refer el camí. Hem d'acomplir l'obra revolucionària
complet.
començada el 14 d'abril. En primer lloc, ajusticiant els militars
I per l'altra, les forces de reacció, refetes ràpidament de sublevats, afusellant tots els Sanjurjos conspiradors i traïdors.
l'ensurt del 14 d'abril, tornaren a la lluita cohesionades, auda- I tot seguit, dinamitzar la tasca constructiva de les Constituents.
cioses, riques en energies, en diners i orfes de tot escrúpol. AdoPer Catalunya, per Espanya, visca la República. Però no una
nant-se del desencís popular s'esforçaren per augmentar-lo. Expe- República de treballadors de tota mena, sinó de treballadors aurimentant, en ocasions molt repetides, la inseguretat del Govern tèntics!

MANIFEST DEL C. E. DE LA U. S. C.
Reunit en sessió extraordinària, el Comitè Executiu de la
Unió Socialista de Catalunya
DECLARA que el "pronunciamiento" del general Sanjurjo
és conseqüència de l'excessiva benignitat de les autoritats republicanes envers els militars, els servents i els delinqüents de la
per sempre anorreada monarquia, i de la tàctica militarista del
lerrouxisme que de manera tan categòrica i antirepublicana sintetitzà el senyor Lerroux en el discurs de Saragossa.
AFIRMA la necessitat de procedir a una acurada depuració
dels partits republicans per a sostreure'ls a la influència dels monàrquics emboscats i dels aventurers.
DEMANA que s'apliqui la llei ràpidament i severa a tots els
sublevats i molt en particular als generals traïdors, car de no ésser així el poble hauria de prendre's la justícia per la seva mà.
INCITA al Govern i als partits de la coalició governamental a accelerar el procés revolucionari, a anul·lar l'obstrucció sistemàtica i antirepublicana del lerrouxisme i dels seus aliats d'extrema dreta: aprovant, sense més tràmits, l'Estatut de Catalunya, la Reforma agrària i les altres lleis complementàries que
són substància viva de la República, punint implacablement el
capitalisme sabotejador de la vida econòmica republicana, els
exportadors de capitals, els conspiradors de sagristia, la Premsa difamadora monàrquica i subvencionada pel pirata March,
reorganitzant a fons la burocràcia, la Justícia i l'exèrcit, dissolent
la Guàrdia civil.
EXPRESSA la seva més ferma adhesió a la República i la
voluntat merchantable de tots els militants de la U. S. C. de no
refusar cap esforç, cap sacrifici en defensa de la mateixa.

I EXHORTA el proletariat català perquè servi la serenitat
necessària en aquesta hora difícil i decisiva i no es deixi emportar
a moviments pseudo-revolucionaris i caòtics que no farien sinó
enfortir la reacció monàrquica i la burgesia conspiradora.

CIUTADANS! TREBALLADORS!
Per Catalunya, per Espanya, per l'emancipació del proletariat, visca la República !
EL COMITÈ EXECUTIU
DE LA UNIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA
Barcelona, io d'agost de 1932.

Magnífca actitud de la U. S. C.
El Comitè Executiu de la Unió Socialista de Catalunya i la
Junta Executiva de la Federació Comarcal de Barcelona, tan bon
punt tingueren notícia del "pronunciamiento" es constituïren en
sessió permanent. Es donaren les instruccions pertinents perquè
les seccions es constituïssin també en sessió permanent i a l'espera de les ordres que fossin convenients.
Tots els companys de la U. S. C. es comportaren amb la màxima energia i disciplina, i segurament haurien estat una bona
força de xoc d'exigir-ho així els esdeveniments.
Mentre els companys del C. E. consideraven la situació i
redactaven el manifest que donem en un altre lloc, un bon estol
de militants recorregué les Rambles i organitzà la manifestació
popular d'adhesió a la República.
Companys ! La U. S. .C. ha respot magníficament a una prova de combat. Visca la U. S. C.!

Contra la guerra
'Hom ha "llegit la commovedora crida d'Albert Einstein
contra la auevra. ¿Qui l'ha comentada, a Catalunya? ¿Quin
ressò ha tingut a casa nostra*?
Val més no escatir-ho. Aquí s'ha
comentat molt—potser amb més
esverament 'que reflexió—el resultat de les eleccions alemanyes, que, si $>er un costat afirman les posicions d'Hitler, proven que tes hosts comunistes
són, a Alemanya, més potents
que mai. Però d'aquest a veu alemanya que condemna novament
la guerra, els no&tres comentaristes no en diuen res.
J potser no cal. Car els paradigmes que Albert Einstein formula són tan evidents, que es
poden passar de tot comentari.
Allò que necessiten, però, és divulgació. I amb la divulgació,
un poble que se'ls faci seus, que
els adopti com articles de ff,
que els promulgui com lleis essencials de la societat. Demana
Einstein que tot home conscient
declari sense equívocs. I parafraseja aquella paraula de l'Evangeli: "Qni no és amb mi, és
contra mi", dient: "O esteu
amb la guerra o contra la guerra".
Estem contra la guerra, d'una
manera rotunda, total, sense reserves mentals, sense tergiversacions rii malfiances. Som pacifistes a ultrança. Car la guerra no ha matat la guerra, com
suposaven que passaria els pacifistes de iç i ¿f. que a l'un costat
i a l'altre de la palestra creien
de bona fe que aquell c arnat g e
seria el darrer i no s'estaven
d'encoratjar la lluita. Estem
contra la guerra, àdhuc quan la
guerra té aparences de justícia.
Una guerra no és mai justa. Car
sempre hi cau un innocent.
Propaguem la crida d'Einstein als quatre vents de Catalunya i fem arribar d'una manera o altra al gran savi alemany
l'adhesió dels catalans.

ULISSES

Com que Sanjurjo no
ha tingut temp« de suïcidar-se, cal que la República el suïcidi

ìi
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Juêtícia aÜial

LA SETMANA POLITICA
Clandestinitat
Hi ha espècies d'animals i
d'homes que fugen de la llum.
El sol els fa mal, l'aire sa els
constipa, el treballar i el viure
a la vista i en companyia dels
iguals o dels companys els esfereeix.
Un faista 100 per 100 és
això.
Complexos són els problemes
a estudiar i a resoldre.
Greus són les experiències
viscudes i les seves conseqüències.
Tot el que es va fer en proclamar-se la República, ha caigut.
Tot el que s'esperançà en un
any de lluita caòtica i irresponsable, s'ha perdut.
Tota la força ofensiva i de
resistència que s'aglutinà espontàniament en els dies revolució*
naris, g'ha esvaït.
I la preeminència efectiva
del proletariat català organitzat sindicalment s'ha transformat, altra volta i en ràpida davallada, en sometiment, en impotència, en preeminència efectiva del patronatge incivil i monàrquic i confessional.
L'hora és difícil.
Què fer? ¿Quin camí hem
d'escollir? ¿Com hem d'arribar
de bell nou a'un ressorgiment
proletari? Amb quina .tàctica?
Amb quins mitjans? ¿Amb
quins homes i organismes?
¿ Amb quines possibilitats immediates?...
En cada pregunta hi ha una
angoixa per a qualsevol home
responsable. I en l'origen de
cadascuna hi ha un error à rectificar, una conducta suspecta
a investigar.
Però per al faista 100 per
loo això són cabòries.
Per al faista 100 per 100 no
existeix altre problema que el
de tornar a la clandestinitat.
La Premsa faista no parla
d'altra cosa.
Els líders faistes no es proposen altra cosa.
"Tornem a la clandestinitat", clamen. Val a dir, als1 caus
d'on sortiren una vegada i d'on
no en sortiran més si hi tornen.
Sota un règim legal, de mínimes llibertats assegurades, s'ofeguen. Un règim legal no fabrica màrtirs. Havent-hi legalitat, conspirar esdevé ridícul.
I havent-hi un control, els
comptes de gran capità, dels
quals han viscut fins ara a cor
que vols, se simplifiquen, es vulgaritzen, es posen a l'abast de
la intel·ligència més negada.
Un faista com cal no hi passa i, brunzint, es clandestinitza.
Per amor a "los principios",
per instint de conservació. Puix
¿què seria de "los principios",
què seria de les seves importants personetes, si els comptes
de la "pipa a mil pesetas" i de
1'"estilográfica a trescientas pesetas" i de les "cenas con vinos
de marca" i de les "comisiones"
a dojo i d'ajut als "camaradas
perseguidos" i de solidaritat
amb tal negroide guaianesc, no
es poguessin ja contabilitzar':
si el cotitzant tingues l'absurda
i reaccionària facultat de saber
com se l'administra, i el dret

més absurd encara i molt més
cavernícola de dirigir-se?
Ah, noi Això mai!
Visca la clandestinitat, l'ombra suau, impenetrable a mirades indiscretes, refugi confortable dels herois permanents,
llar amorosa dels revolucionaris jubilats i dels en actiu que
prometen la Revolució per a
demà mateix començant per ferse-la ells sols i gaudir-la ells
sols!...
SÍ ens estimen!
El "Consejo Regional del
Partido Radical", a Catalunya,
ha publicat un manifest gairebé
coincident amb el darrer acord
de la minoria radical a les
Constituents.
Els lerrouxistes del Parlament han resolt intensificar la
tàctica de sabotatge contra
l'Estatut.
Els lerrouxistes de Barcelona afirmen les seves conviccions
autonomistes i ens asseguren
que tot el que passa a Madrid
és pel bé de Catalunya. Els lerrouxistes, de tant que ens estimen, volen donar-nos un Estatut que no ens faci mal. És enternidor!
És cosa trista que a Catalunya no ho comprenguem així i

que els catalans malparlin de
T"ilustre caudillo" i dels republicaníssims piquiponians que
aquí el representen tan dignament.
I cosa més trista és encara
qué els catalans no pensem que
Ler roux "será poder y que a él
como a otros gobiernos tocará
resolver pleitos que se deriven
de las ampliaciones que necesitará el Estatuto". I serem més
petits i més temeraris si, veient
en aquestes ratlles un començament del "xantage" típicament
lerrouxista, no ens decidim a
cantar el "mea culpa".
Som orbs inguaribles.
No capim que en no demanar
un Estatut sense suc ni bruc
fem el joc dels monàrquics que
encara no s'han adherit al partit lerrouxista.
Lerrouxisme i república e's
confonen, si per república entenem un rei amb gorra frigia.
¿I això no ens ha d'afalagar
a nosaltres, catalans rondinaires i malfiats? ¿I hem de retreure-ho a Lerroux i als seus
abnegats republicaníssims piquiponians i honestíssims emilianos? "¿De què pasta os ha
hecho Dios, víboras?", com declama l'immens Giralt, el ciutadà més impertèrrit que fa de

les seves en aquesta república
de treballadors de tota mena.
No, no. Penedim-nos^ i de genolls i el cap baix adorem Lerroux i el magnífic Estatut que,
per excés d'entusiasme autonomista, ens vol donar: sens« ensenyament, sense ordre públic,
sense justícia, sense hisenda!...
t
i
.
.

Amb aquests herois, ja podem
estar tranquils...
La "Comissió organitzadora
del I Congrés d'Estat Català"
ha publicat un manifest per a
dir que l'Esquerra i la U. S. C.
han traït la classe treballadora. Però la classe treballadora
no cal que desesperi, car "Estat
Català" no és mort í als seus
abrandats militants no els fa
gens ni mica de por el martiri.
Amb aquests nous herois 100
per loo ja podem restar tots
ben tranquils... No passarà
res!
t
Faisme 100 per 100
Llegim a Solidaridad Obre-*
ra;
"Un patrono que se interesa
por la vida de nuestro diario,—
El patrono que está construyendo la nueva Aduana, señor Miralles, ha tenido el desprendi-

miento de no querer cobrarnos
un camión de leña adquirido
por nosotros en aquellas obras,
destinada al uso de nuestros
talleres. El señor Miralles,
hombre liberal y, como tal, en
desacuerdo, con la sistemática
persecución de que se nos hace
víctimas, ha querido contribuir
así al sostenimiento de nuestro
diario. Nos satisface el comportamiento del señor Miralles."
,
Quin camió de llenya més ben
aprofitat!
I quin cor el del "señor Miralles"!
Vet ací un burgès amenaçat
de mort per al dia de la degollina general "comunista-libertaria", que, amb descurança esglaiadora, posa llenya al foc.
N'hi ha de cecs!
O de vius!
Perquè no ens estranyaria
gens ni mica que els quintars de
llenya no cobrats a Solidaridad
• ' Obrera, els cobrés el senyor Miralles als propis treballadors
que demà mateix, heroicament,
emanciparà el faisme 100 per
100.

Res a dir. Negoci és: negoci.
I el "señor Miralles" en sap
bon tros més que molts.
JOAN COMORERA

Les grans conquestes del segle XX
Dies enrera, en aquestes mateixes pàgines de JUSTÍCIA
SOCIAL, pregonàvem que havia arribat "l'hora de la infància", l'hora del màxim respecte a
la personalitat i a la llibertat de
l'infant. Avui ens plau pregonar, com a corol·lari d'aquesta
llibertat reconeguda, els "drets
del noi", proclamats de fet en
la consciència de molts homes i
de dret en la "Declaració de
Ginebra" l'any 1923.
Així com per a arribar a la
declaració dels "Drets de l'home" fou precisa la Revolució
francesa—no ens entretindrem a
fer-hi cap comentari, car aquesta conquesta ha estat amplament debatuda en el curs de la
història contemporània—; per a
arribar a la declaració dels
"drets del noi" ha estat necessària — dolorosa és la constatació!—la més luctuosa de les
guerres i tal vegada la més
cruenta de les revolucions: la
Revolució russa.
L'horrorosa misèria que era
escampada arreu, després d'aquell desenfrenament apocalíptic que ensangonà els països de
l'Europa central, va produir,
entre la població infantil, més
víctimes que les que produí el
foc i la metralla en els camps
de batalla.
Arreu s'han vist, durant els
anys de la postguerra generacions senceres d'infants raquítics i pretuberculosos—més que
floretes humanes eren veritables desferres—, que eren un
estigma per als pobles que van
al davant d'una civilització. Pot
ben di r-se que les veritables víctimes eren o han estat les pobres criatures innocents que—

ILS

DRETS

DEL NOI

com ha dit un escriptor—simbo- dat, l'ignorant instruït, Torfe,
litzaven el dolor moral dels pa- l'abandonat o el vagabund han
res i la ruïna fisiològica d'Eu- d'ésser socorreguts i auxiliáis
ropa.
convenientment.
D'aquí que totes les conscièn5. Que el noi ha d'ésser pocies generoses del món sentís- sat en condicions de guanyar-se
sim una esgarri f anca i un estre- la vida per si mateix quan tinmiment esfereïdors, i es produís gui l'edat convenient, proteun vastíssím moviment d'opinió gint-se'l contra tota explotació.
a favor dels infants. I a tal ob6. Que cal educar el noi de
jecte van sorgir diverses assotal manera que posi les seves
ciacions humanitàries, entre les
millors qualitats al servei dels
quals sobresurt la "Unió Interseus germans, i perquè tingui
nacional de Socorsos per als incura d'enriquir amb el seu esfants", que té el seu estatge a
forç el patrimoni comú de la
Ginebra i que té per objectiu
Humanitat, herència que ha de
primordial el protegir, emparar
transmetre a les generacions fui cuidar els nois de tots els païtures.
sos, qualsevol que sigui la raAquesta "Unió Internacioça llur o qualsevulla que siguin
nal"
no és única. Al costat d'ella,
les creences religioses que proi
inspirant-se
en els mateixos senfessen.
timents
d'alta
humanitat infanAquesta "Unió Internacional
til,
n'han
sorgit
d'altres. Entre
de Socorsos per als infants" fou
la que, per boca de Gustau
Ador, des de la torre radiotelegràfica de la torre Eiffel, va
transmetre a tot el món la "Declaració dels drets del noi", que
de
diu així:
1. Que tot noi ha de veure
Catalunya
satisfetes les condicions essenMítings i Conferències
cials necessàries per a aconseguir
normalment el seu desenrotlla- AVUI
Conferència de Joan Comorera a
ment físic i espiritual.
Sant Vicens de Castellet, a les deu del
2. Que en cas de calamitats v«spre. Tema: "Socialisme ! Comunispúbliques, el noi, en el qual resideix l'esdevenidor de la Hu- AGOST 17
manitat, ha d'ésser assistit amb
Conferència d'Emili Saleta a les Seccions primeres dels Districtes IX i X,
preferència a l'adult.
3. L'infant ha d'ésser pro- a les deu del vespre.
tegit sempre, qualsevol que sigui la seva raça, nacionalitat o Una iniciativa interessant
Les Seccions de la U. S. C. dels Disreligió.
V i VI han ohert una subscripció
4. Que el noi famolenc ha trictes
per a adquirir dos discos fonogràfics
d'ésser alimentat; el malalt cui- de "La Internacional".

Unió
Socialista

elles recordem el "Consell Internacional de Dones", que ha
confeccionat una "Carta magna" que tracta d'incorporar a la
legislació de tots els països, els
"Drets dels nois durant l'edat
escolar".
Realment estem davant un
nou fet que forçosament ha de
pesar enormement en la nova
etapa de la Història.
Fins ara l'educació, la instrucció i tot el que té relació amb
la vida infantil era patrimoni
exclusiu de les classes benestants. Les noves directrius del
món marquen una nova ruta a
seguir. Els privilegis, lentament,
s'enfonsen. El fill del treballador, de l'humil, del pobre, comença a tenir categoria, personalitat pròpia.
No es farà esperar gaire el
triomf de totes les reivindicacions humanes.
JOAN FORMENT

Aquests discos seran lliurat» peli homes directius del nostre partit als arxius de les emissores barcelonines.
El període d'aquesta subscripció durarà tres setmanes. Totes les Seccions
de la Federació Comarcal de Barcelona rebran una fulla per a lea inscripcions, i la quota serà única: o'io pessetes per signatura.
Esperem que aquesta iniciativa serà
ben rebuda per tots els afiliats a la
U. S. C.

Secció del Districte VIII
Ha quedat constituïda la Joventut del
Districte Vili, i ha nomenat la següent
Junta :
Secretari^ A. Vilella ; sots-secretari,
P. Marti; tresorer, S. Duran; vocali:
J. Sasplugas, D. Duarry, Taxoncra i
De las Heras; adjunti, Inesta i M.
Olivart.
Aquesta Junta atendrà totes les iniciatives beneficioses per a la Joventut
tots els dimecres, de noti a onze de la
nit.
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Justícia Social

C O N T R A Í A G UE R R A
Suren en l'espai núvols amenaçadors de tempesta i l'hora
d'una nova guerra sembla acostar-se. Sociòlegs i pensadors la
preveuen; escriptors de tots els
països la anuncien; la nafra
mundial de l'atur forçós la fa
possible, i els comediants de la
darrera Conferència del desarmament—a pesar seu—la pregonen inevitable.
¿Quin serà el fautor decisiu
en la nova hecatombe que ta
prepara?
Serà l'egoisme feroç dels poderosos que, volent conservar
els fruits de l'anarquia en la
.producció, s'entesten a mantenir ratlles de fronteres per a
conservar llur monopoli de beneficis i llurs privilegis indefensables. Serà el xoc d'interessos
de les potències, gravides de
l'odi forjat per mentiders nacionalismes, que serveixen de sócol a les ambicions de les altes
finances respectives. Són dues
causes que es conclouen en una
sola, i aquesta és : l'instint de
conservació del capitalisme.
No hi ha altre mitjà, doncs,
que el de destruir el capitalisme
per a evitar la guerra.
¿Què ha fet la Conferència
del desarmament? Un sol delegat va proposar el desarmament general i immediat, única
manera d'acabar amb les guerres. Els altres han fet escórrer
la tràgico-còmica reunió entre
discursos abstractes, comparant
forces i unitats a base de la desacreditada concepció de la pau
armada. Tor el més han deixat
entrellucar la possibilitat d'una
intel·ligència per a prohibir la
guerra química i bacteriològica.
És a dir, que no s'ha tractat
seriosament de desarmar, sinó
que s'ha comès la ridiculesa de
pensar a evitar, no la guerra, sinó una de les maneres de fer-la. I
l'únic acord pres ha estat el d'ajornar per quatre mesos la treva d'armaments, o sigui ï s tatu
quo dels armaments actuals. És
una decisió sense sentit, no sols
perquè els armaments continuen—i per a això no calia que
es reunís la Conferència—•, sinó
perquè cap de les potències que
l'han presa no l'ha de respectar.
Va seguint-se el mateix camí,
el camí fressat que acaba en la
guerra, que es produirà per un
estirabot d'un feixisme qualsevol, o al primer senyal de qualsevol grup de poderosos.
La guerra és un pesombre de
la humanitat d'avui i cal que
s'acabi. Com? Ja ho hem dit
abans: destruint el capitalisme.
S'acabarien els armaments—
i, per tant, s'acabarien les guerres—si els encarregats de manejar-los es neguessin en absolut a servir de comparses en la
parada costosa, tan lluent com
inútil dels exèrcits; si els soldats de tots els països, si els
fills del poble, si els desheretats,
que són els que fan les guerres
i els que en són víctimes—mentre els poderosos en treuen els
profits—, es neguessin a ésser
armats.
Hem de reconèixer, però, que
és molt difícil aconseguir una
acció col·lectiva en aquest sentit.
La inèrcia, el costum d'anar a
complir una obligació que les

generacions anteriors han accep- per a apartar de llur camí tots
tat, el fet que determinades els que s'oposin a llur marxa
classes socials, encara que esti- triomfal vers la consecució de
guin en minoria, acceptin el ser- la igualtat humana; per a apovei militar, la manca de valen- derar-se de ciutats i viles i detia i moltes d'altres causes i fensar la integritat de la vida
molts d'altres imponderables comunal en mans de cada col·lecfan que sigui una utopia pensar tivitat ; per a apoderar-se de tots
que la nostra generació adoptés els mitjans de producció, per tal
la resistència passiva que seria de socialitzar-los en bé y profit
comú; per a esborrar fronteres
necessària.
Doncs bé : ja que la continua- i crear una nova societat humació dels armaments i, com a na, a base d'una federació de
conseqüència, la guerra, és ine- pobles lliures ; per a destruir to-,
vitable, cal acceptar i propug- ta mena de privilegis i acabar
nar la fórmula revolucionària amb el capitalisme que els ded'acabar la guerra amb la guer- tenta.
Que els soldats dels països
ra mateixa, aprofitant-la per a
enderrocar el capitalisme que amenaçats per la propera guerra s'uneixin coptra el capitalisl'haurà produïda,
me
i contra les institucions que
La guerra que els soldats es
veuran obligats a fer cal que el sostenen. Que la contribució
sigui tota altra que la que els de sang la paguin els poderosos
poderosos vulguin. En esclatar, que els la volen imposar.
cal que els soldats d'una banda
El tribut de sang no serà tan
i altra, en possessió de les ar- costós, perquè seran més pocs
mes que els han estat donades, a vessar-la. I s'hauran acabat
s'uneixin en un sol i únic exèr- les guerres:
cit, en íntima fraternitat.
Les armes han de servir-los
R. FOLCH r CAPDEVILA

La Cooperació com element
d'economia organitzada
Ha sortit a la llum la Memòria que
el malaguanyat director de l'Oficina Internacional del Treball presentà a la
XVI sessió de la Conferència Internacional del Treball. Igual com l'any passat, aquesta Memòria te per objecte a treure l'atenció dels delegats sobre certi problemes que e> plantegen d'una manera
urgent davant l'Organitxació Internacional del Treball.
La primera preocupació que revela la
Memòria d'Albert Thomas is la lentitud que s'observa en les ratificacions dels
convenis acordats, lentitud que »'explica per la persistència de les condicions
econòmiques desfavorables.
Examinant seguidament les repercussions de la crisi sobre la política social
en ell diferents països, la Memòria arriba a la conclusió que si el progrés social no marxa amb la rapidesa que caldria, si nombroses misèries resten encara desateses, l'edifici de la protecció
obrera resta, en conjunt, indemne.
Abordant el problema de la lluita contra l'atur forçós, el director indica les
iniciatives que l'Organització Internacional del Treball ha pres durant aquests
dos darrers anys, les mesures que té
en estudi i les tasquei que podria assumir en l'esdevenidor.
Per últim, la Memòria planteja el problema fonamental de la reorganització
econòmica en vistei a restablir l'equilibri entre la capacitat de producció i
la capacitat de consum. Albert Thomas
subratlla l'atenció creixent de l'opinió a
la idea d'una economia organitzada, í
iota la rúbrica "Elements d'economia organitzada" dedica un gran espai al moviment cooperatiu en els termes següents:
"Hi ha, avui dia, en l'economia capitalista, un fragment considerable d'economia organitzada que és molt poc
conegut i al qual no se li atorga, al nostre judici, el valor que li correspon. És
el moviment cooperatiu.
En essència, la cooperació és una força que substitueix l'acció disseminada de
les forces individuals i autònomes per
l'acció de les voluntats concertades i que
reemplaça la virtut de les lleis dites naturals per la virtut de l'organització raonada. Els fundadors del moviment, el»
"Equitable Pioneers" del Rochdale, foren conscients, des del primer moment,
de l'oposició de llurs principis i de llur
moviment als delí grani comerciants liberals de Manchester. Allò que dóna
al moviment cooperatiu el seu valor especial és que ensems que basa la seva
acció en els elements primaris de l'activitat econòmica, en certa manera està
orientat, siitemàticament, per les propici exigències del seu principi, vers l'elaboració de plans.
Un dels trets essencials de la integració cooperativa ei el de coordinar tècnicament i econòmica les unitats econòmiques, molt nombroses i molt petites alhora, això és, lei innombrablei petites unitats de l'economia domèstica, de l'economia' agricola i de l'economia artesana!. Tal com ha estat dit "per mitjà de

la cooperació, aquestes petites unitats ja
no resten isolades les unes de les altres,
sinó que formen part d'un sistema <ju*
es va desenrotllant per una banda, en
extensió, pel nombre creixent de petites
unitats que el sistema agrupa a la seva
base} i fer l'altra banda, en altura, per
la superposició d'organismes de diversos
graus, des de les «ocietats locals, fins a
les agències. cooperatives internajrionals". (Georges Fauquet.)
.
'
Per altra part, el principi de la satisfacció de les necessitats que es troba a
la base de tota organització cooperativa,
permet i suposa l'establiment d'un pla
que serveixi de base a l'activitat econòmica.
Per la cadena de llurs múltiples centres de distribució,, per la vida autònoma , que ellei conierven, per llur constitució democràtica que dóna a llurs
membres un dret de control i una possibilitat de col·laboració en la gestió de
llurs propis afers, les societats coopera-,
tives de consum, en contacte permanent
amb aquells delí quals elles són els
agents, delí quals coneixen el gènere de
vida, la capacitat de compra, i la manera com reparteixen llurs despeses, estan millor que qualsevol altre òrgan en
condicions d'efectuar compres que estiguin d'acord amb les condicions requerides de qualitat i preu ; en una paraula,
d'establir metòdicament tota llur activitat lobre la base de les necessitati constatades o previstes d'una manera suficientment aproximada.
Les cooperatives agrícoles de venda
obeeixen la mateixa regla. Per raó de
les condicions pròpies de la producció
agrícola, aquestes cooperatives no poden pas sempre pretendre, en l'execució
del pla, la mateixa rigorositat que les
cooperatives de consum. Tanmateix, la
disciplina que pot regnar-hi, si estan
ben conduïdes, pot portar l'ordre i la ,
mesura en l'esforç de la producció; els
contractes que lliguen cada associat
a l'empresa comuna i l'obliguen a lliurar a aquesta la totalitat o la quasi totalitat de la seva producció, permeten als
òrgans centrals, si no d'assegurar, com
es comprèn, una collita de qualitat i
quantitat sempre constants o sempre en
correspondència amb les necessitats reali,
almenys de preveure amb prou temps
abans, les quantités, les classes i qualitats de les quals podran disposar sobre
el mercat. I les vendes escalonades, a
mesura que es produeixen les demandes
reals, tendeixen a eliminar les fluctuacions excessives dels preus.
D'aquesta manera, l'estructura fede- '
rativa de l'economia cooperativa (la dels
productors agrícoles i la dels consumidors urbans i rurals), fa tècnicament
possible l'establiment i l'execució d'un
pla general i li dóna una gran seguretat.
L'estructura de l'economia cooperativa
reposa sobre un gran nombre de petites
unitats econòmiques que són com les seves antenes vers les necessitats i les possibilitats de la vida quotidiana,. dispo-
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¿ Qui és aquest subjecte que
es diu Balbontín i que al Parlament p'arla en nom del proletariat de Catalunya?
¿Quina és la part del proletariat català que l'ha autoritzat
a dir el que diu? A veure, ¿quin
és aquest organisme obrer que
ha confiat a un polític burgès,
a un saltimbanqui de la política, a un indocumentat sense cap
executòria a Catalunya a parlar en nom de la classe obrera
catalana ?
Ell ha parlat com si estigués
d'acord amb Solidaridad Obrera, el portantveu de la C. N. T.,
i cal saber amb tota claredat si
això és cert, si els antipolítics
fan la política del llot.
Perquè tot això que es diu
Emiliano i March, Melquíades
i Balbontín, Fanjul i Royo, és
idèntic: és aquell patriotisme
llepissós que fa servir la bandera per tovalles i el poble per
escala de corda.
¿Qui l'ha informat a aquest
subjecte de la idea que es propala als centres de cultura obrera de la Generalitat de Catalunya ? ¿Que no ho sap aquest monàrquic de temperament i d'esperit, que a l'any 1917, mentre
ell feia odes al rei dels lladres,
un grup d'homes de l'organització obrera catalana que es
deien Joanxic i Castellà, Aleu,
Pujol, Riera i cents d'altres
anàvem a l'Escola del Treball,
on hi havia un director que es
deia Campalans, a procurar-nos
una cultura general i tècnica i
treure'ns les teranyines del cervell per tal que no hi poguessin
entrar aranyes de la categoria
d'aquest Balbontín?
¿ Que no ho sap aquest fill de
jutge catòlic que pel juny de
l'any 1924, mentre ell feia elogis del dictador i menjava dels
diners que un familiar seu cobrava de la Dictadura, nosaltres des de la teulada de l'Escola del Treball de la Mancomunitat, a cops de teula rebentàvem els estreps de l'automòbil on anaven el seu correligionari baró de Viver i aquell mi-

sant, per aqueita raó, d'un aparell sensorial comparable al d'un organisme viu.
Aqueit aparell no s'acontenta a transmetre per etapes fina niï òrgans centrals les informacions que aquests elaboren i tradueixen en accions raonades;
ultra això, permet fins a un cert punt,
les reaccions automàtiques, els reflexos
de defensa o de compensació, les correccions de direcció que prevenen els desequilibris i els errors definitius, plens de
conseqüències.
És principalment aix! que la centralització de les dades estadístiques, ben
sovint sobre la base d'una estandardització de la comptabilitat, facilita a lei
grans federacions cooperatives informacions detallades i vistes de conjunt d'on
es desprenen ensenyaments que immediatament s'aprofiten per a rectificar
mètodes, cobrir deficiències, introduir economies, suprimir engranatges inútils,
desequilibris de gestió, reduir les despeses generals excessives.
És necessari de considerar com una
prolongació i un perfeccionament del pla
que ordena l'activitat cooperativa, els
esforços que tendeixen a articular més
o menys orgànicament les cooperatives
de consum i les cooperatives agricoles
de venda, a fi d'assegurar a les uneï un
abastiment uniforme i regular i a les
altrei un mercat assegurat i constant i,
per tant, previsible.
Des d'avui, per les relacions en les
seves empreses de comerç a l'engròs,
per la creació de certes empreses de producció l'activitat de les quali cita exac-.
lament regulada per lei necessitats de
les societats cooperatives, el moviment
cooperatiu internacional constitueix ja
un. embrió d'economia organitzada."
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nyó què li deien "Príncipe de
Asturias"?
¿Que no ho sap aquest revolucionari d'òpera bufa que els
treballadors de l'Escola del
Treball de la Mancomunitat de
Catalunya a l'any 1919 ja sabíem més bé que ell el que és
solidaritat obrera i ens fèiem
càrrec de dos nois dels vaguistes de Riotinto.
I ara, on va aquest corsari,
com diu en Pérez Madrigal, a
parlar-nos de la guerra civil
dels fenicis i dels alarbs ! No,
home, noi Aquí el fet diferencial està que mentre a Espanya
el poble, si volia menjar, havia
de fer de bandoler perquè els
rics el feien morir de fam, perquè ells ja en tenien prou amb
la "gràcia divina" del filó d'or
que els venia d'Amèrica, a Catalunya per a menjar havíem de
fer de teixidor, de manyà o de
paleta ; i mentre hem deixat venir "funcionarios" a dir-nos que
"ladrábamos" o bé anàvem pagant sense piular ens deien "laboriosos", perquè pensaven allò
de: Atipa'm i digues-me moro.
Però ara que volem fer una Espanya amb un ideal col·lectiu fonamentat en el treball i la justícia, ens surt amb un patrioterisme més rovellat que el d'en
Polavieja, disfressat d'internacionalisme, volent-nos posar el
mantell de la protecció !
Vaja, home, vaja! Si no us
l'hem demanada ni la necessitem aquesta protecció. De Lerroux ja n'hem tingut prou amb
un.
El que aquest murri veu és
que, mentre el proletariat català vagi a la deriva ecwn va ara,
sempre hi haurà presos socials,
i ell, fent d'"abogado de la organización", anirà tirant de la
rifeta, tot i fent-se un nom polític; mentre que amb l'Estatut
aprovat la vida social i política
catalana canviarà, i llavors, respecte a ell i a molts com ell, ens
haurem de comprar un braç ortopèdic perquè ens el trencarem
de tan fer-los un gest eloqüent.

JOAN FRONJOSÀ

ACTE CIVIL
La llar del nostre company, el conseqüent lliurepensador en Demòfil Gallerai,
s'ha vist auriolada amb el naixement
d'un formós infant, el qual fou inscrit
al-registre civil amb els noms de Clavell-Floreal Gallemí i Cásasela.
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Justícia Social

DEFENSA DE L'ESTATUT
El señor XIRAU (don José) : Señores Diputados, la intervención del señor Guerra del Río me obliga,
en
primer término, a aclarar, por vla de
inexcusable rectificación de casi todo
lo <|uc él ha dicho, los hechos que en
el primer día y en los sucesivos del
movimiento revolucionario de 14 de
abril ocurrieron en la Universidad de
Barcelona, de cuyos hechos, por haber
sido yo, sin haberlo solicitado, principal protagonista, he de responder
plenamente y con mayor razón que
cualquier otra persona. Será indispensable, porque creo que ahora debe quedar ya definitivamente aclarada esta
cuestión, que yo la exponga con un
cierto detalle; no creo que a nadie le
pueda ser indiferente conocer punto
por punto lo que ocurrió en la Universidad de Barcelona desde la República,
mucho más cuando sobre ello se han
hecho tergiversaciones extraordinarias,
con objeto, claro está, de enturbiar
deliberadamente el problema. Me vais
a permitir, por tanto; me vais a exigir
quizá, porque de otra manera la cuestión no quedaría clara, que hable con
detalles y a exponerlo voy.
La Universidad de Barcelona pasó,
en tiempos de la Dictadura de Primo
de Rivera, por una fase, no extraña
a cualquier otra Universidad de las
de nuestro país, de acentuado envilecimiento. Es triste decirlo, pero yo no
tengo más remedio que declararlo hasta donde sea conveniente; el profesorado de aquella Universidad, como el
de otras, como el d« todas, salvo una
minoría, se sometió a todas las imposi;
clones. (El señor Martínez Moya: Está
equivocado S. S. ; en todas, no.) Rebajó su dignidad y diré, si es preciso,
nombres, porque los tengo apuntados
y conservo datos de todo. (El señor
Martínez Maya: Délos S. S.) Rebaj«,
digo, salvo una minoría, su dignidad
sometiéndose a vejaciones que ningún
hombre debiera tolerar, mucho más
cuando ha tomado a su cargo la misión
augusta del profesorado. Eri aquella
Universidad había gentes que daban
conferencias patrióticas en los cuarteles a indicaciones del virrey d« Cataluña, general Barrera; allí había
centos que acudían a las. recepciones
de corte de ese virrey con solicitud
impropia de nombres dedicados a la
enseñanza. Pues bien, en esos instante? fuimos, unos pocos, no más de n
—-hay que hablar claro-^, no más de
U profesores, en una Universidad que
cuenta cerca de 8o, los. que nos adherimos a la protesta qu« los universitarios
de Madrid, acompañado« de otros da
las restantes Universidades de España,
y bajo la presidencia eximia de don
Ramón Menéndez Pida!, dirigieron
al pintoresco dictador. Y yo. personalmente, vine a Madrid más de una vez
por encargo de ese pequeño grupo de
universitarios de Barcelona, catalanes
todos, a ponerme en contacto con los
de aquí, todos conocidos (algunos están en la Cámara), a ponerme en
contacto, digo, con estos universitarios
—una parte de ellos antiguos compañeros míos—al objeto de llevar conjuntamente esa actitud de protesta de
la dignidad universitaria, hollada, vilipendiada y ofendida por los desplantes grotescos del general. Cerró ese período un acto que llevaba al máximo
el rebajamiento moral y ciudadano de
los profesores : hubo profesores en
aquella Universidad de Barcelona, y
yo no sé si también en otras, que después de haberse sumado tímidamente
al manifiesto, al documento de protesta, que es fama que el propio señor
Menéndez Pidal redactó, retiraron luego sus firmas. Entonces fue cuando
el llamado Ministro de Instrucción
pública de aquella época destacó a
Barcelona ciertos profesores con un
documento en el cual se nos exigía a
los universitarios una declaración de
sometimiento vergonzoso al dictador y
a sus principios, una renunciación a
la libertad de la cátedra.
Ese documento, que personalmente
llevaron dos profesores, fue sometido
por cierta autoridad académica, a cada
uno de los universitarios, individualmente, llamándonos uno por uno al
despacho de esa autoridad y ofreciéndonos la ocasión de librarnos de un
grave peligro si firmábamos y amenazándonos con ese peligro de máxima
gravedad si tratábamos de resistirnos.
Pues bien, fuimos, como he dicho antes, once profesores, entre cerca de
ochenta, los que nos negamos, pasara
lo que pasara, a firmar ese documento. Yo no sé, creo que no, si ese
documento se llevó a otras Universidades; yo lo tengo en mi poder y si
hubiera sabido que el señor Guerra del
Río iba a aludirme personalmente, lo
hubiese traído aquí ; pero lo pongo
a su disposición y pongo animismo a
su disposición la lista de los firmantes, de los que firmaron el primer
documento, el de don Ramón Menéndez Pidal, la de los que se adhirieron
tímidamente a él retirando luego sus
firmas y la de los que firmaron de
una manera poco decorosa, e! último
documento, el ,del general Primo de
Rivera.
Se cerró la época de la dictadura de
Primo de Rivera con la expulsión del
dictador y advino el Gobierno de Be-

Discurs de J. Xirau en defensa
de la Universitat Catalana
renguen Pues bien, en ese tránsito
cambiaron las autoridades de la Universidad de Barcelona y de una preponderancia de las gentes de la Unión
Patriótica, de los- afectos al dictador,
pasamos a ser regidos por gentes simpatizantes—voy a decirlo claro—con
la Lliga regionalista, que entonces tenia los máximos contactos con el Gobierno de Berenguer, como todo el
mundo sabe, y se inauguró una era
en la Universidad de Barcelona, en la
que se acabaron las violencias, en
la que cesaron los extremos de lucha
y de persecución a que antes me he
referido, una época de transigencias,
una época de armonía, diplomáticamente llevada por los que entonces
regían la Universidad; y así se llegó
al movimiento revolucionario del 14
de abril.
Las autoridades académicas que entonces regían la Universidad de Barcelona no fueron todas, y si se quieren detalles los daré, ño fueron todas
renovadas; las había todavía, en esta
segunda época dictatorial, de las de
la primera época; quien cambió fue
el rector, por ejemplo.
Tengo que fjacer ahora un paréntesis, por un imperio de conciencia,
para decir que el rector que regía la
Universidad de Barc«lona en lajJItima
época de la dictadura de Primo de Rivera, observo el máximo de corrección personal con todos y saliendo de
una época de dirección d« Ja Universidad, en que se había llegado a las
mayores violentaciones en todo lo que
se pueda imaginar, por la persona de
un llamado doctor Martinez Vargas ;
impuso la paz en los espíritus este segundo rector, digo, de la primera dictadura, se portó personalmente con
una perfecta corrección.
El nuevo, rector, el df la apoca de
Berenguer, continuó esa ductilidad, esa
suavidad en el trato, V asimismo en tel
terreflo personal, todo« los profesores,
todos, hemos de reconocerle una exquisita corrección.
Y llegamos qon esto al momento
rerpjucionario. XP, formando parte
del Comité, del grupo que acudió a la
Generalidad para tomar IM medidas
de urgencia que el caso requería, en
presencia del sefior Macia, ya avanzada la madrugada, recibí de dicho
señor el encargo de acudir a la Universidad y de hacerme cargo de aquel
Centro del Estado en nombre de la
República, lo mismo que se hizo, exactamente igual, con el Gobierno civil,
con el Palacio de Justicia, con todas
las demás dependencia del Estado,
por imperio de la revolución v de la
República. Yo, en aquel momento,
cuando recibí el encargo, le dije al señor Macia: "Celebro que haya usted
pensado mandarme a mí a la Universidad, porque a ella he dedicado todo
el esfuerzo de mi vida, y cumpliré
con placer, con verdadero gusto, el encargo que usted me confía; porque
me habían dicho que me iba usted a
designar para hacerme cargo del Palacio de Justicia y eso me interesaba
mucho menos." Y entonces me dijo
el señor Macia: "En efecto, yo había
pensado en usted para ir al Palacio
de Justicia, pero ahora estimo que, conociendo bien la Universidad y siendo
hombre de la significación de usted,
conviene que vaya a la Universidad."
Y yo le respondí al presidente de la
Generalidad : " Voy, pero con una condición : que no sea yo solo el que se
encargue de esa festión que usted me
encomienda, sino que me acompañen
unos cuantos profesores." Entonces el
señor Macia dictó una orden señalando
1
unos cuantos nombres de profesores,
uno por cada Facultad, para que todos
juntos, en una especie de Tunta, Comisión o Delegación del Gobierno provisional republicano, nos hiciéramos
cargo de los servicios de la Universidad de Barcelona.
Y ahora vamos a precisar un poco
el detalle y el carácter de esta selección. Creo que respecto de mi modestísima persona no hay problema
ninguno. Estoy dispuesto a que se
me juzgue libremente, a que se vea
mi corta y modesta historia y a que
se sepa qué es lo que yo he hecho
desde antes hasta ahora. Yo sé decir
que allá, en mi época de estudiante, ingresé en el partido socialista, y digo
ahora, además, no por primera vez,
como sabe todo el mundo, que no soy
ni he sido nunca nacionalista. Mi significación, por tanto, está clara.
En cuanto a lo demás, en cuanto
a las destituciones de los entonces dirigentes de las Facultades y de la Universidad de Barcelona, se tomó en
cuenta, señor Guerra del Río, no que
fueran o no catalanes, sino su grado
de adhesión al Régimen, y, más que
eso, la sospecha que pudiera caer sobre
algunos de ellos de haber tenido contactos con las gentes de la Unión Patriótica y de la Dictadura. Y a ciertas

hecho manejos diversos para traer
aquí un. problema universitario de
ßarcelona sobre supuestas persecuciones a determinados alumnos, sobre supuestas limitaciones a ciertos profesores. Yo diré, en cambio, sin que quiera
dar a esto ningún carácter extremado,
<jue nunca se ha pensado en investigar qué hay allí de ,resistencia al répersonas a quienes el señor Guerra que hable, sino que nuestra adhesión gimen,' que hay allí de covachuela dondel Río parecía aludir, entendemos que a la Universidad estará mareada por de anidan las más turbias manipulaciono les podíamos dejar encomendada nuestro grado de fervor universitario ; nes cqntra la República, porque eso
la dirección de la Universidad en aque- no excluímos a nadie más que a los no era lo que realmente podía favorellos momentos, no por razones relati- malos universitarios y queremos reci- cer a los que operan con ese problema ;
vas a su decoro personal ni a su ho- bir a todos los que puedan realizar un° era preciso traerlo envenenadamente
norabilidad, que yo pongo a salvo de obra de colaboración en nuestra tarea sobre el matiz catalanista. Lo otro, en
toda duda, desde luego, sino por no que ahora va a empezar." Quedó bien cambio, podía darse por eludido. Hay
haber sido republicanos nunca, smq determinado este criterio. La Universi- que investigar eso y hay que decir córeformistas, lo cual creo que no es lo dad de Barcelona, por tanto, trataba de mo funcionan las cosas, porque a vemismo (Rumores), y por no poder levantarse como tal Universidad, de- ces, bajo un manejo aparentemente de
además, estar libres en aquel instante jando completamente a la espalda todo un colpr, funciona un móvil de tipo
de esos contactos con el régimen de problema político, y con los tres Mi- completamente distinto. Por lo pronto,
dictadura a que antes he aludido. To- nistros que llegaron allí el 17 de Abril yo niego rotundahwnte, invitando a que
do lo contrario, por lo que fuera, por tratárnosle consolidar la situación, y se me pruebe lo contrario de una macuestión de carácter, por cualquier mo- la consolidación se hizo nombrando el nera categórica, que eh la mayor partivo, habían manifestado una debilidad Ministro delegados provisionales para te, en la inmensa mayoría dé'tas clases
evidente ante las exigencias del régi- reeir la Universidad, en tanto que de todas las Facultades de Barcelona
men dictatorial. Se tratabat por tanto, ésta no alcanzara su marcha normal, haya habido ni un incidente, ni una
no de expulsar a nadie, sino de ale- a las mismas personas, sin variar una, cuestión relativa al empleo dei casjar de la dirección de la Universidad, que había designado el presidente de tellano y del catalán.
Lo he dicho aquí otra vez. Ño es
por lo menos de momento, a determi- la Generalidad, señor Macia. Esto se
nadas personas que (por ejemplo, en hizo con el asentimiento de tres Mi- lícito traer estas cuestiones, sacando
el caso a que aludía e\ señor Guerra nistros de la República, y especialmen- de quicio una perfecta, portvivencia que
del Río), más bien por falta de ener- te, como era del caso, con el del Mi- se ha establecido en agüella Universigía que por otra cosa, nunca por razo- nistro del Ramo, sefior Domingo. Las dad entre toda clase de alumnos j
nes de decoro ni de moralidad, no cinco personas designadas por el se- entra toda clase de profeserea, porque
convenía que en aquellos momentos ñor Macia fueron confirmadas en sus incluso a esos a quienes.,, como antes
tuvieran participación en la dirección cargos por el Ministro de Instrucción he dicho, habíamos sometido de mode la Universidad, y se designó en pública, y desde entonces pasamos a mento a una ciçrt^ separación por su«
cambio a alguno cuyo republicanismo ser delegados del .Ministro de Instruc- contactos, ya directos, ya por .debilino se ouede poner en duda sin infe- ción en la Universidad de Barcelona, dad, ebñ la Dictadura, después, en grarirle'una ofensa grave, como, por con carácter provisional, para atender cia a su decoro per&onal-^-co*io es* el
«j«m$o, al que es hoy uno d« los ma- a su organización v régimen, de un« caso 4e alguno»,, entre ellos aquel a
yores prestigios de nuestra ciencia, el manera transitoria, en funciones uno que se ha aludido directamente—, en
doctor Augusto Pi y Suñer, cuyo nom- de, rector y otros de decanos, y al ha„ gracia a su indiscHtibl* prestigia, por
bre dei* figurar en primer término cerse el tránsito al régimen normal de su real eficacia .como universitarios,
entre todos los universitarios dé Bar- la Universidad y al elegir los Claus- lös hemos recibido 'con los brazos
celona, y à quien yo, aprovechando es- tros sus autoridades académicas, coin- abiertos y están en tus puestas tin
ta ocasión, quiero rendir homenaje de cidió la elección, a veces por unanimi- discutirles nadie.. Lo q«e fue .necesario
devoción y de entusiasmo por la gran dad, en varios de los que fueron en- en el primer momento, dejó de serlo
labor nacional que ha realizado en el tonces designados para regir las di- después, y quien no podia ocupar un
versas Facultades, en aquellas mismas cargo en momentos d« lucha violenta,
campo de la ciencia.
Como ve el señor Guerra del Rio, la personas que había designado, prime- lo puede ocupar en momentos de norelección se hizo por la confianza que ro^ el presidente sefior Macìa, y des- malidad. Poi tanto, oreo qué debe cesar
merecían las personas, por su adhesión pués, el Ministro de Instrucción pú- de una, vez esta campaña;
« Ahora está la Universidad de
al régimen, por su prestigio indiscu- blic». Esta es, ni más ni menos, la hisBarcelona a punto de obtener un rétidö, por su evidente situación dentro toria del primer momento.
d« {a Universidad (El sefior Guerra del
El señor PRESIDENTE : Agrade- gimen que la lleve adonde 1» Cámara
Rio pide la palabra) ; porque hay que ceré al señor Xirau que, si puede, quiera que vaya, a una unidad de cultura donde se fundan los esfuerzos^de
declararlo ya de una vez : en la Uni- abrevie un poco.
catalanes v no catalánes, a una dupliversidad, la verdadera demarcación
señor XIRAU (don José) : Es- cación de Centros donde se, forje lahay que hacerla entre buenos, y mal<js toyEldispuesto
a ser brevísimo, señor tente un separatismo <iue quizá los esuniversitarios; todo lo demás queda
en segundo termino. {El sefior Pitta- Presidente; pero creía necesario acla- fuerzos de iodos no podamos evitar;
lugà: ¿Aunque sean reformistas?— rar estç punt» después de lo dicho por pero, es rinveniente que, por lo menos
ahora, cese esa campaña, que no deRisas.) Aunque sean reformistas, se- el señor Guerra del Río.
En cuanto a los demás hechos a que maestra más que el intento de enturñor Pittaluga. (El señor Pittalujça:
i Aunque sean reformistas, como «1 se- el señor Guerra del Río se ha referido, biar una cuestión, que ahora exige ser
yo sé la cantidad de campaña que se tratada noblemente. (Aplausos en vañor Zulueta?—Nuevas risas y rumo- ha
hecho sobre eso; sé que se han rios lados, de la Cámara.)
>
res,—El señor Alvarez Angulo: Eso
fue en la historia pasada.) En el caso
a que me refiero, el ser reformista bastaba para que debiera excluírsele de la
l'encis de l'argument per l'argument, que
calificación de "republicano" si no haama el bell narrar per damunt de tot.
bía hedió expresa declaración de que
I d'aquí no e« mou.
lo era, y mucho más cuando, como en
I és curiós de constatar que Roig i
el caso actual, se ocupaban cargos de
Llop, que ¿s novel·lista, no hagi produït
la Dictadura. (El señor Guerra del
Río : Eso no es cierto, Eso no hay de- Tateáí Roig i Llop: "Marla, la fatidi- cap novel·la I que s'hagi llançat decidirecho a decirlo del señor Mur.) Tengo
ca"- — Editorial Políglota. Barcelo- dament cap al dramatisme, arraconant
l'humorisme encobridor.
pruebas, señor Guerra del Río. (El
na, ¡933.
señor Guerra del Rio: ¡A verlas!) Ya
Roig i Llop produeix el que en poDes
d'aquestes
pàgines
de
JUSTÍCIA
he dicho que aquí, no. (El señor Guedríem dir literatura tendra, tan cara a
SOCIAL,
a
començaments
de
1915
corra del Río: Pues se calla hasta que
la burgesia mis característica.
se traen. El señor Mur es republicano mentava el primer llibre de Tomàs Roig
Sé que l'adaptar-se a l'avui li hauria
de toda la vida y fue destituido por- i Llop, Facècies, datat 19*4. Deia lla- d'ésser quelcom difícil, donada la seva
que era castellano.) Eso es absoluta- vor«:
manca d'inquietud. Però és llàstima que
"Tomàs Roig i Llop domina bé el llenmente falso. (El señor Guerra del Río :
un escriptor ben dotat no es lliuri a la
guatge
i
sap
moure
leí
frases
amb
gran
Eso lo probaré. Yo sí tengo la pruea un esforç que ben segur hauria
ba.) El señor Mur—es para mí dolo- agilitat. Penetra eh caràcters que des- lluita,
roso tener que personalizar—fue de criu. Sap jugar amb l'accia, i lei des- d'ésser titànic.
los que se sometieron a las imposicio- cripcions i els contes són justos. Humones de Primo de Rivera. Me duele te- rista agut, en el fons Roig i Llop és un Stefan Zvteig: "Nit fantàstica", traducció de faleiitany fer Pau Cirera.—Ediner que decirlo, pero ya lo he dicho. gran sentimental que escull l'humorisme,
ctent Proa; Biblioteca "A tat vent",
(El señor Guerra del Río: Lo niego.) potser inconscientment, per a dissimularvol. 46. Badalona, 1932,
Hay la fir—•< suya en un documento. ho, no com a contrast. És un tempera(Un señor Diputado de la minoría ca- ment de novellista, i quan ta narracions
Proa fa una obra meritíssitalana: ¿Lo niega también S. S.? El no és pas molt feliç; per això tots els maEdicions
incorporant al català diverses proseñor Guerra de! Río : ¡ Claro que sí !
—Rumores.) Conste, oor tanto, seño- tipus que tracta són tipus de novel·la i duccions del gran escriptor austríac Steres Diputados, que la situación de la no de narració, i els mateixos contes fan Zweig. Amb la novel·la Nit fantàsUniversidad, en aquel momento, fue resulten novel·letes curtes. Però al costat tica és el tercer llibre que ens ofereix.
Nit fantàstica és una obra remarcable
la que debía ser y nada más. Y dos d'això, Roig i Llop té un gust no gaire
días después {vais a perdonarme el refinat i les seves proses contenen de d'Stefan Zweig. Autor modern, amant
detalle, pero creo que, si no os lo die- vegades trossos que les entelen i no sap de Freud, basteix un tema per a servir
ra, me lo exigiríais), el 17 de Abril distingir quan ha de servar un perso- de fons a un procés psicològic intensísllegaban a Barcelona tres Ministros natge per a una obra que el pugui fer sim portat amb magnífic mestratge.
del Gobierno Drovisional, los señores lluir més."
EI subconscient movent, transformant,
don Fernando de los Ríos, don MarEn ressenyar Marta, la fatídica, la
revolucionant un home. La suggestió licelino Domingo y don Luis Nicolau, quatrena obra de Tomàs Roig i Llop, terària és perfecta ; la psicològica—ciencon los cuales tratamos de consolidar he volgut reproduir aquestes pròpies pa- tífica, se'n podria dir—igualment. I, a
el régimen, la situación de hecho, re- raules.
tot això, cal afegir-hi que I'"scenario"
volucionaria, a que había llegado la
desperta un viu interès, no tan sols com
Podria resumir el judici sobre aquest
Universidad, como todos los demás
Centros de España; ni mas, ni menos. nou llibre de contes de Roig i Llop rati- a conseqüència lògica del procés anímic,
El día que tomé posesión de hecho, ficant plenament el que vaig dir de Fa- sinó també pel seu valor intrínsec; que
otra cosa no cabía (¿la tomó de otro cècies. Però si en la primera obra d'un la traça en novel·lar és sense tares; que,
modo el gobernador o cualquiera otra prosista les qualitats apuntades són un per fi, posseeix un estil viu i bell, avui
autoridad en aquel momento revolu- bon auguri, l'estancament, el no moure- dia sense massa vàlua per si sol, però
cionario?), de la dirección de la Uni- se'n ni tan sols donar-Ies-hi nous girs, complement preciós de les qualitats de la
versidad, llamé a los profesores y a denota una manca d'inquietud que cal literatura moderna.
una delegación de alumnos de la F. posar de relleu per esperó del seu autor.
La traducció justa i amorosa que de
U. E. y, poco más o menos, resu- Quan un escriptor no posseeix condi- l'obra ha fet el company Pau Cirera ha
miendo ahora el concepto, les dije: cions, no val la pena de preocupar-se'n; donat a la versió catalana el dinamisme
"Vamos a tratar de llevar esta Uni- si les posseeix i les empra erròniament, de l'original.
versidad adonde deba ir para obtener és un deure d'advertir-lo.
J. R. i T.
el prestigio que a tal Centro le hace
Tomàs Roig ! Llop, tot i les seres quafalta."
"Entre nosotros, agregué, no se es- litats, és un prosista gris.
Dels articles signats en són resLiteràriament plaçât trenta anys entablecerá nunca—y esto está escrito,
ponsables llurs autors
señor Guerra del Río—ninguna de- rera—basta dir que unes paraules de
marcación, por razón del origen de Victor Català presenten Marín, la fatícada uno, ni por razón de la lengua dica—, és un autor descriptiu que cerca TIP. CATALANA-Vich, 16 Tel. 73743-Barcelona

