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L'abstencionisme polític
Pot afirmar-se d'un modo Absolut que no hi ha al món cap
pais on s'hagi fet una campanya
tan ferma i tan persistent encaminada a desviar els obrers de
l'acció política, com la que s'ha
efectuat a Catalunya.
Contra la política s'han dit i
s'han escrit coses monstruoses,
sense establir la més petita disíinció entre la política burgesa
i caciquista, moguda per interessos purament particulars, i la
política obrera, basada en la
lluita de classes i sostinguda
amb puresa i desinterès.
Pels que un dia í altre han
persistit sostenint aquest criteri
respecte la política, l'obrer partidari de fer extensiva al terreny polític la lluita sostinguda
contra la burguesía al taller a
la fàbrica o al camp, ha estat
considerat tan indigne com el
pitjor dels burgesos.
Més encara, puix mentre per

a aquests s'han tingut devegades, determinades consideracions, a aquells els ha fet objecte de constant menyspreu,
presentant-los en no poques
ocasions com a venuts, o al
menys, com a auxiliars de la
obra dels explotadors.
Fins a tal punt es exacta aquesta afirmació, que solament
mitjansant una forta i arrelada
convicció ha sigut possible sostenir, a Catalunya el criteri socialista de l'acció política de
classe.
En els Sindicats i fora dels
Sindicats, a totarreu podia propagar-se la abstencionisme polític com a mitjà primordial de
acció revolucionària, deixant
sempre sentat com a principi
axiomàtic que la política tota
ella, representa el castrament
dels homes, essent lo més vil i
miserable que pugui concebirse.

Segueix desterrai a Puerto-Ventura el catedràtic D. Miguel de
Unamuno.
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Les flors sagrades
Conta la història que aquella nit del 10 de març, sobre
la sang calenta que varen deixar en la sinistra cantonada, el Noi del Sucre i en Peronas, unes dones del poble
varen escampar-hi flors i varen quedar-se a vetllar per
tal de que ningú no trepitgés aquelles flors í aquella sang
que s'agermanaven i es confonien en l'ara del .sacrifici. I
conta també que el pietós requeriment fou atès per tothom i que molts vianants, prescindint de les idees dels
caiguts, es descobrien respectuosament davant l'especta- |
cle colpidor de les flors perfumant lendranient la sang de j
les víctimes.
Veus-aquí, lector, el sentit eminent del nostre homenatge d'avui. Som socialistes, i com a íals en ceris moments
naviein pogut ésser batuts per en Salvador Seguí i els
seus companys. No hi fa res! Entre les víctimes només
hi veiem homes, només hi veiem germans. Les flors delicades de l'humanisme teixeixen una sublil corona per
cada martre. Pau i dolç record per a tots! Som aquí
per a purificar i enaltir la memòria llur.
Sentim una íntima compenetració amb aquelles dones
valentes que varen escampar flors en el lloc de la tragèdia. En la llarga, ferotge i estèril lluita que ha deshonrat
el moviment de reivindicació proletària de la nostra terra, ningú no ha sabut sintetitzar més bellament el neguit
de la ciutat torturada com aquelles dones altament ciutadanes i gloriosament gentils. L'espiritualitat ferida s'aixecava amb un gest de tendresa i de gràcia. Després d'aquelles flors, la regressió, el selvatgisme, l'animalitat, havien perdut la batalla.
No som sentimentals ni romàntics. Som idealistes i sabem molt bé que la pau ha d'ésser sempre pertorbada
per l'accés constant de l'ideal. Però des dels dies de Plató sedeja la humanitat per la serena visió de l'esperit desprenent-se de l'envolcall primari i oferint l'espectacle de la
gran lluita incruent però trascendental ,i decissiva. No
podem compartir la doctrina de Gandhi en quant a la «no
violència», però volem que la vida humana sigui intangible í el seu símbol presideixi com àrbitre indiscutible
les lluites de tota mena.
No reconeixem com a companys aquells que uo cumpleixin aquesta llei augusta. Encare són menys companys
si s'erigeixen en victimaris en nom d'un ideal obrer. No
hi ha compatibilitat possible entre les reivindicacions proletaris i el crim. L'ideal sublim, l'ideal sintètic, l'ideal únic,
en el procés milenari d'insaculacíó ha conegut totes les
fases i s'ha presentat revestit de totes les formes i el veureu emanar fàcil i fluid de les més allunyades mentalitats
les quals, en el sentiment de l'unitat humana, reconeixen
1 identitat d'origen dels respectius ideals. Treballadors i
burgesos, conservadors i revolucionaris, reaccionaris i
avençats, tots han de sentir una esgarrifança d'horror
davant la llarga llista de víctimes de tots dos bandos,
molt més si en la llista s'hi destaca la melancólica figura
den Boal que cau amb un feix de llibres a la mà, o l'imatge dolorosa den Layret a la qual Catalunya assenyala esperant la suprema vindicació civil i repetint insistentment:
Ecce homo!
La paraula eloqüent den Seguí fa un any que calla. Poden discutir-se les seves idees i la seva vida, però no pot
negar-se que en l'ordre intel·lectual era una mostra exultant del lloc que pot assolir un obrer amb la pròpia disciplina i el propi esforç. Respectem-lo almenys per aquest
triomf personal í per la seva mort tràgica. I sí el plom
homicida obre algun dia la nostra tomba, pagat sigui el
nostre sacrifici amb un escampall de flors que, com en la
mort del «Noi», expressi l'inefable dolor de la civilitat
ferida.

Dissabte 8 de Març'de 1924

Política internacional
Coneguda la situació de Xina tal com la fan aparèixer els generals erigits en dictadors i escampats arreu del pais, cal també tenir noció dels altres factors que integren la vida política del país
un dels quals és el Parlament. Se suposa constituït per representants del poble en el qual resideix la sobirania i per aquesta assumpció la Constitució li dona un extens control damunt del poder
executiu. Tot plegat, però, és una farsa. Ni els diputats són fills del
sufragi popular ni tampoc representen l'opinió del país. La major
part no tenen cap dret moral ni constitucional per asseure's en la
Cambra legislativa.
Difícilment es trobaria un altre cas d'un Parlament tan bàsicament immoral, sinó hi hagués el cas d'Espanya. A Xina no hi ha
opinió pública. Els rics viuen àrab l'esglai constant de veure llur
propietat delrnada pels excessos ue l'exèrcit. Els pobres, són tan
pobres i tan ignorants, que res pot interessar-los fóra d'assegurarse en una o altra forma el nodriment quotidià. En aquests països
el Parlament és un despropòsit; no te altra utilitat que la de pale>ar la misèria mental í cívica de la col·lectivitat. Són paissos que
:iomés poden tenir una norma: sufrir i callar.
No vol dir això que la transformació no s'operi a Xina, com a
altres terres igualment desgraciades. En 1905 va començar un moviment vigorós en favor de l'educació de les-masses, el qual, atra/ers de totes les situacions, manté la seva poixança. A Xina lli han
avui més de 135.000 escoles elementals amb més de 4.500.000 dei
xebles. Hi han 7 universitats i varies escoles tècniques. ,
La premsa xinesa compta amb 400 diaris, entre els quals, el que
e major circulació, tira 400.000 exemplars. La major part no passen d'una tirada de 5.000 i alguns fan edicions de tres o quatre
cents exemplars. En general, aquests periòdics són orgues de les
"accions militars o pa^aveus de qualque interès polític sense ideaitat ni doctrina. Alguns representen també interessos comercials.
Tots ells són un mal negoci perquè no són llegits. Uns 200 setmanaris i altres publicacions periòdiques són tot el que hi ha a Xina
de premsa seria, honesta i expressiva dels nuclis sans i selectes
d'opinió, com també de les escasses manifestacions literàries i
científiques que resten avui de les pretèrites grandeses clàssiques.
No cal comptar amb les promocions universitàries i ben poc amb
els estudiants que tornen de l'extranger; és una regla molt estesa
que resultin uns personatges petulants i ridículs i que si assoleixen prestigi siguin una manifesta desgràcia pel poble que els hi
confiança. Llur inflamat patriotisme és una de les truculènEn Salvador Seguí era un bell cas d'emancipació per- posa
cies que enardeix i esvalota inútilment aquell poble de formigues
sonal, autoeducació o formació llibèrrima de si mateix. Va pacients i pacífiques.
la condició més característica del xinès ¿s el pacifisme. Potimprovitzar-se unes ales damunt les seves espatlles d'ope- serCar
és per aquesta mateixa raó que s'ha fet pastura de generalsrari, í va elevar-se amb elles sobre la seva nadiva con- dictadors tan llargs d'ungles com curts de gambals. Els tuxuns
dició. Per això era la justificació vivent de la seva pròpia (els generals) es passen la vida recomptant llur poder militar comamb el tnxun veí, i considerant les probabilitats que tedoctrina. Si en les nostres formes de selecció hi hagués parant-lo
nen d'aguantar-se- en el candeler. El bé del país no entra en llurs
algun sentit d'escala de valors fonamentada en les quali- càlculs. I El comerç interior va llanguint-se i la població és cada
dia més pobra en tant què'ls conflictes amb l'exterior creixen. Tottats congènites de cada persona, no hauria necessitat En hom
sap a quin punt van arribar les coses el passat desembre
Seguí l'esforç de la seva elevació. La qual li costà la quan Sun Yat-sen volia incautar-se de les aduanes de Canton i va
ésser precisa una manifestació naval per a reduir les pretensions
vida,,,.
dictador del Sur. Però els extrangers segueixen essent maltracL'assassinat d'En Seguí va ésser un acte de vilesa del
tats i ultratjats per la soldadesca havent arribat fa pocs dies el
inexcusable. Lo que va intentar-se suprimir amb ell fou propi general cristià, Feng-Yu-hsiang, a pegar personalment a un
precisament el seu magisteri, la seva significació de guia policia del barri de les Legacions extrangeres per que va deturarli l'automòvil que anava a una velocitat superior a la consentida
intel·lectual, per a la cega impulsió cordial dels proletaris. per les ordenaces d'aquest barri autònom de Peking.
Les potències hauran de preocupar-se novament de Xina i pracLa jerarquia intel·lectual no acostuma a ésser recoticar
una acció comú si volen imposar el respecte als pactes conneguda en els temperaments de protesta contra les injus- vinguts
i a llurs nacionals residents en aquelles terres. Ja és prou
tícies de la vida col·lectiva, que són justament els preo- que el germà de la tercera concubina del President puguin impucupats per les visions ideals i per la millora indefinida nement atropellar a un director de ferrocarrils perquè es nega a
posar-li un cotxe especial en un tren de passatgers i que un genede la conciencia. Aqueixa es una de les més tristes iro- ral pugui fuetejar a un policia que fa respectar les ordenances esnies de la vida social; perquè aquells homes, encaminant tablertes. Però és que hi han interessos materials de gran imporXina deu, segons l'estatut de l'imdeinnització boxer, uns 4
les inevitables transformacions de la societat per les vies tància,
mil milions de ptes. repartides entre França, Gran Bretanya, Japó,
de l'intel·ligència, dulcifiquen i gradúen el pas d'unes for- Estats Units, Itàlia, Bèlgica, Portugal i Rússia. El seu comerç exs'évalua a més de nou mil milions de pessetes cada any. I
mes a les altres, fent possible l'evolució allà mateix ont terior
els bens d'extrangers en territori xinès valen també mils milions de
la resistència obstinada dels poders provoca la violència. pessetes. I fa temps que el comerç exterior declina a conseqüènLa vida d'En Seguí va dignificar-se principalment per cia del malestar interior i que les empreses extrangeres establertes
h^an de comptar més per les pèrdues que pels beneficis.
la seva mort. I amb ella pogué coronar-se de martiri, de a Xina
En la Conferència de Washington, el Japó va ésser recriminat
fins a l'extrem per haver agredit a Xina durant la guerra. Els jaredempció fecunda.
ponesos són pràctics i varen firmar sense reserves la decissió de
Gabriel Alomar.
les potències en no intervenir en els afers interiors de Xina. Ells
saben que les potències trobaran a mancar llur acció per un costat i per l'altre, que llurs relacions comercials amb Xina es beneficiaran de poder fer el paper d'amic sense perill d'haver-lo d'alquestes
manifestacions,
els
parlüAquest criteri erroni, que tan
amb el de cap de vara. No és fàcil que s'exposin a un altre
bé s'esqueia a la burguesía ca- tidaris de l'abstencionisme polí- ternar
boicott
de llurs productes ni que aixequin la mà per a coaccionar
tic
han
seguit
emportant-se'n
le
talana, ha permès que aquesta
xinesos. Llur política és sincerament de pau, d'amistat i de reshagi pogut seguir acaparant to- masses, convençudes que sola- els
i de deixar que els altres es cuidin de ço que en diuen treutes les representacions oficials i ment obrant en aquest senti' pecte
les castanyes del foc. A la Gran Bretanya i a França fa temps
no oficials, que tan necessàries acomplien una alta missió revo- re
que es porta a cap una campanya periodística per a crear opinió
li eren per a la constant defen- lucionària.
Quaranta, cinquanta anys à favor d'una intervenció resoluda de les potències interessades
sa dels seus interessos particua Xina, per tal de restablir l'antiga autoritat i donar una lliçó a allars i de clase, donant-se el cas s'ha vingut persistint en l'error gún
dels generals-dictadors que servís de lliçó i d'escarment pels
que Barcelona sigui una de les esperant un dia i altre dia e' altres.
Però els xinesos,ignorants d'altres coses, saben que és cosa
poques, tal vegada la única po- triomf desitjat.
Durant aquest llarg període, difícil que les potències es posin d'acord i tinguin un fi comú en
blació de la seva categoria -que
internacionals. El cas d'Alemanya i de Turquia els hi serveix
estigui orfa de representació els obrers de tots els països afers
prou
d'exemple.
han
depurat
els
vells
idearis
i
obrera, tant al Parlament com
han adoptat nous procediments,
al Municipi.
M. Serra i Morè t.
I ha sigut endebades, que en convençuts per sempre més de
repetides ocasions s'hagi trac- la imperiosa necessitat d'extentractat de posar en evidència a- dre la lluita econòmica al camp
quests fets, demostrant la con- polític.
Aquí, pel contrari, encara hi
tradicció que resulta de que els
Per gran excés d'original hem de deixar per a pròxiobrers combatem a la burguesia ha avui qui vivint fora de la
al taller i a la fàbrica i en canvi realitat, pensa i actúa com si mes edicions la continuació de la nostra campanya sobre
li deixem el terreny expedit ens trobéssim en l'any 1840 o en la vida a les barraques de Barcelona. Per la mateixa raó,
quan tracta d'aconseguir la re- el 1872.
Un altre dia examinarem les ! fins al nostre número pròxim no podrem parlar del curs
presentació del poble i la facultat de fer lleis beneficioses per conseqüències que la abstencio- dels treballs per a la creació de l'Ateneu Popular d'Estula seva classe, les quals, no nisme polític ha tingut en la vidis Socials i de la constitució de la Unió Sindicalista.
obstant, haurem de complir tots, da dels obrers de Catalunya.
J. Comaposada \ ':
vulgues no vulgues. Malgrat a~

en SALVADOR SEGUÍ
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Recordatori

Fa tres anys^.
No haviem sentit mai la paraula d'En Seguí. Però, pel mes de
novembre de 1920, trobant-nos a Bilbao, vegèrem l'anunci d'un
miting en el que el capdevanter sindicalista hi havia de pendre
part.
Recordem la fonda impressió que va fer-nos aquell acte. L'espectacle d'aquella multitud; quatre o cinc mil obrers amb boina reunits en el espaiós local del «Frontón Euskalduna». Els arcs voltaics donaven reflexes metàl·lics a les immenses parets de la
«cancha». Grandiositat i sobrietat alhora. L'aspecte extern i la
significació d'aquell acte tenien cert caràcter, certa unitat estètica. Llavors ens explicàrem el per què un miting en un teatre
sempre ens havia de fer mal efecte. Un orador gesticulant sota
unes bambolines, sempre ha de tenir quelcom de número de varietées.
Però, deixant apart l'espectacle, el que va donar-nos l'impressió
més forta fou el parlament d'En Seguí. El miting era per a ratificar un cert pacte d'aliança entre els socialistes de la U. G. T. i els
sindicalistes de la C. N. T. Wna vegada més, es parlava del «front
únic», però els oradors se sentien més esperonats per la pruïja
d'assenyalar divergències que no pas punts de contacte. La eterna
baralla!... Parlà En Pérez Solis, en termes vehements, però sense
poder esvair l'atmosfera de mútua desconfiança que es respirava.
Després començà a parlar en Seguí; i a despit del seu accent i d'un
llenguatge que no acabava de reixir per la rebeldía del català que
portava dintre, aconseguí imposar-se totalme.nt als oients. El seu
vigor mental, parell del seu vigor físic, el feia triomfar. La contextura moral d'aquell home no era la d'un erudit, sinó la d'un intuitiu formidable. S'aixecava per damunt dels problemes i els ovirava a vista d'ocell; d'aquesta manera li era permès coneixe'ls en
conjunt i en tots els seus caires. Temperament impetuós, com a bon
mediterrani, però alhora molt agut i assenyat es dominava a ell
mateix com dominava als altres, palesant així les seves dots i el
seu talent de polític i de director.
En aquella ocasió—i fa més de tres anys—ell ja deia: «Cal que
els obrers inspirin la seva lluita diària, més que en la passió, en la
responsabilitat del govern de la societat que en l'esdevenidor ha
d'anar a parar a les seves mans. I per a portar endavant aquesta
difícil empresa, és necessària la col·laboració amb els tècnics i
amb els intel·lectuals, a l'objecte de que quan arribi la gran hora
tinguem preparats els treballs d'estadística i les ordenacions del
nou règim, $és tard o més d'hora—que això no és l'essencial—el
nostre triomf vindrà, si sabem allunyar l'impaciència i treballar
amb convicció.»
Aquestes eren les seves paraules. Contra les divisions, els excessos morbosos i les precipitacions fatals, En Seguí advocava per la
unió, per l'intel·ligència i per la comprensió.
Fa d'això tres anys i encara avui no sabríem nosaltres pronunciar paraules més oportunes.
Fa tres anys. El kmps passa, obrers catalans. L'home que d'aquella manera us parlava ja no el sentireu més; cal, doncs, que
vosaltres mateixos ús repetiu el que ell deia; si no voleu que aquella vida que ell va sacrificar pel poble, tingui, per culpa vostra, un
fruit migrat. Penseu també, encara que sigui amb dolor, que aquelles paraules avui podrien haver sigut l'esperit d'una obra vasta,
indestructible. Dissortadament, la realitat és una altra i aquelles
paraules es mantenen tan sols com una acusació.
M. Vidal i Gort.

Heu's aquí un altro de les víctimes
del prejudiri. No discutiré ni per
un moment la importància de l'homo,
ni les l'acultads desenrotllades en diversos aspectes de la lluita.
En Scg-ui, tonia les facultats del polemista porqué era uu orador consumat i vibrant en no pas pocs aspectes.
No obstant; en qüestions fonamentals, en que la teoretica no és més
que uu mitjà i la realitat el fi proposat, li mancà potser l'aplicació de la
(Mencia social en el'moment més cru
i trascendental.
Jo crec, que niés que dominador
fou dominat. Dominat, perquè no tenim encara la idea que els treballadors pnsseiiu les suficients facultats i
mitjans per a ésser aristòcrates perfectes, i que demà serem cridats & la
direcció del nostre poble. El sostenir
sistemàticament la nu-polilica, és la
incompatibilitat més.capdal amb la
ciència de la ciutadania, car no hi ha
una cosa sense l'altra.
Encerts, errors? No hi ha home que
no els tingui. En aquest moment, un
record pel qui fou lluitador

A. Mercadé

¡i SEGUÍ ü
Fa un any que vàrem perdre
el company estimat.
Un any fa, que arrebassaren
alevosament la vida a l'amic Se£uiTot
! i corpresos per ,la emoció
del moment que passa, no podem resistir la temptació de dedicar-li, sisquera un humil record.
Ha estat En Seguí, al meu entendre, la figura más definida
del Sindicalisme català.
Ell fou, digui's el que es vulgui, qui li dona una personalitat.
No endebades visqué des de
molt jove la vida de les organitzacions. Es clar que el «Sindicalisme» a Catalunya és quelcom llarg i té diverses manifestacions anteriors a En Seguí;
però, així i tot, bo serà diguem
que En Seguí, és qui sintetitza i
recull tota la Història del Sindicalisme català i, prescindint de
tot sectarisme, sabé enlairar-se
obrint el cerveil a tota renova-

ció, i ccmençà a donar al Sindicalisme d'aquí, una factura nova. Més que nova, podríem dir:
donà, al Sindicalisme íe Catalunya la factura que li és pròpia.
Cal només, per a evidenciarho repassar les actuacions passodes de les nostres organitzacions, i fins contrastar Ta obra
d'En Seguí, amb la realitzada
per aquells, que no volent desfer-se encara de l'esperit sectari,
fan de les organitzacions alguna cosa tan seca d'ànima que
manca de tota espiritualitat enlairada.
Quan En Seguí començava a
fer escola, quan al costat seu hi
havia un grup d'homes que procuraven fer que el «Sindicalisme» fos allò que tenia llògicament d'ésser, li fou arrebassada
la vida.
Voldríem dir quelcom de la
«crisi actual de la organització
obrera» en relació a la desaparició d'En Seguí. No ho fem,
però, per a evitar el somriure
dels savis.
Vagi, junt amb la ofrena que
fem al que fou lluitador infadigable i company únic, en Salvador Seguí, el mateix tribut d'un
record emocionat pel amic i
lluitador que fou En Francesc
Comas Peronas.
Vicens Botella

Una vii a la
Amb motiu de l'aniniversari primer de la
mort violenta del malaurat Salvador Seguí,
un grup d'amics farà
una visita d'homenatge a la seva tomba,
demà, diumenge dia 9
del corrent, a dos
quarts d'onze del matí.
Punt de reunió: Porta
central del Cementiri
Civil, de can Tunis.
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Records de Joventut
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Fa un any que desaparegué a gratcient. I sense deixar-lo
el volgut amic i company Seguí. respondre, se l'emportà a preLa seva trágica i prematura sencia d'aquest.
Sobradament es compendrà
mort fou per a nosaltres una de
Per un etzíir, ens tro va remain dia uns quants amics entorn d'ules impressions més amargues i que quan en Seguí tingué cara na taula del cafè del Circo! Espanyol. Això no tindria cap impora cara al seu injuriador, aquest tància per nosaltres si no assenyalés una fita en la nostra ruta i
punyentes que hem sofert.
En Seguí, demés de l'amic i no sabia que dir. Quedà més un principi de vida nova. Expliquem-nos.
company, era el qui ens mostrà mustie que una gallina sense
Vivíem uns dies de l'any 1905 í, a part de petites aficions a la limoltes coses que ignoravam, sang. I, allí, l'amic indicat referí teratura de fulletó, no havíem tingut cura d'altra cosa que de anar
encaminant-nos cap al món totes les males arts d'aquell a divertir-nos pels balls de joventut. Però un jorn, ben aprop nosideal en que ell vivia. Per això, desventurai pidolaire.
tre, a la tauleta del costat d'on hem pres seient, hi ha un estol de
En Seguí, al tindré esment joves de la nostra edat que parlen càlidament de coses que no
no podem oblidar-lo. .L'estimavem i el recordem perquè era de 1' execrable conducta del arribem a compendre prou bé i que ens criden poderosament l'agenerós, intel·ligent, just i bo. «compañero» d'ocasió, s'enfadà tenció. Paulatinament passem de l'atenció a la curiositat, sentintI quin millor encís que el de molt, i agafant a aquest per la nos fortament atrets per la verbositat dels nostres veïns de taula i
solapa de l'americana, l'acom- per l'afany també de capir les coses que diuen.
una vida exemplar?
I la seva vida en fou d'exem- panyà fins a la porta, dient-li
Altrament, la nostra penya de joves endinzats en la vida inútil
plar. Tan li agradava viure pel ,anjb vehemència: «Què voleu de les frèvoles diversions, va disgregant-se. Som ja dos o tres que
seu goig personal com per a fer que us faci jo a vos? [Aneu-vos- no s'ens pot arrencar del nostre seient, mentre als altres, la taula
bé als demés humans. En el en, aneu-vos-en, que de des- del cafè els és un compàs d'espera per a fer temps fins a la ballecurs dels llargs anys de relació agraïts per tot arreu ne sobren!» ruga. Nosaltres esperem amb dalit que s'eh vagin per a confoni convivencia que vàrem tenir
dre'ns amb aquella munió de joves inquiets que tant ens interessa.
amb ell, mai el vegèrem duptar
I ens lli fem amics
Una vetlla, estàvem reunits
entre el bé i el mal. Sí ha pogut
Realment, la nostra vida als quinze dies de relació amb els nous
fer una bona acció, l'ha feta varis companys parlant de pro- amics ha canviat per complet. Ja som uns altres. Ens sentim petits
sense recansa i sense pensar en blemes d'organització obrera.
enfront d'ells quan parlen d'idees i la nostra ignorància davant els
Un d'aquests que tenen la problemes que tracten ens fa avergonyir. Escoltant-los ens sembla
la recompensa.
Era un esperit tolerant i res- I dissort de físcalizar-ho tot a la talment que descobrim un món nou. No'ns atrevam rii tan sols a
pectuós, amant de tot allò que lleugera, però que mai fan res interrogar-los per por de descobrir la nostra ignorància. Més ells,
condueix la vida dels homes i útil, va fer mitja hora de xerra- comprenent la raó del nostre apocament, són els primers en incidels pobles a un terren supe- meca combatent els plans, pro- tar les nostres preguntes per a aclarir la foscor que ens enterjectes i actuacions del Comitè boleix la pensa. S'estableix una plena íraternització. La joventut,
rior, bell i heroic.
Fervorós creient de la perfec- de la C. R. del T., rabejant-se que jamai te reserves ni egoismes de cap mena ens obre els bratibilitat humana, es perfecciona- d'una faiçó especialíssima amb ços mútuament. Així fou com tinguérem un lloc en la penya del
va ell, per a perfeccionar als ien Seguí.
«Noi».
' ' L'acusador s'enlairava. La
altres.
Es'el «Noi», en aquests dies de que parlem, un xicotàs d'estatuL'hem vist repartir prodiga- boca li era petita per llençar ra aventatjada—puix no compta més enllà de 18 anys i ja ha fet la
ment esforços, sensibilitat, idees, tant de verí, í quan estava ja en màxima crescuda—de caràcter jovial i afable en extrem. Tots l'esi, inclus la seva pròpia vida. l'apoteosi final, en Seguí el des- timen per la noblesa i sa optimisme que traspua de la seva jovenN'hi ha molts d'homes que pu- concertà, dient-li: «I vos, què tut. Mai l'hem vist entristit, a desgrat d'ésser ell sol qui ha d'ajudar
1ieu fet?»
guin dir el mateix?
als seus pares vellets i impossibilitats pel treball, i que moltes veDavant d'aquesta escomesa, gades no poden cubrir les necessitats més perentòries. Mai, però,
Recordem alguns trossos de
la seva vida que parlaran millor l'acusador es convertí en acu- no l'hem vist descoratjat per la dissort del seu estat, extremadaque tot el què nossaltres po- sat, quedà un xic astorat, i a ment precari. Sovint, en aquells dies llunyans, quan el «Noi» era
l'oportú interrogant d'en Seguí, desconegut de tothom, havien sigut els amics els que havien acuguéssim dir:
ts
vegé obligat a confesa» que dit d'amagat d'ell a l'auxilj de Ja seva llar.
* *»
ell,
en realitat, no habia fet res.
Recordo amb emoció aquelles tardes passades al cafè discutint
Estàvem celebrant una AsA
la qual cosa replica el Noy. eternament. Ell sempre ple d'optimisme sobre el pervindre de la
semblea. Un subjecte mal edu- «Doncs
feu quelcom, bo, dolent humanitat, i amb el ventrell buit, confós entre nosaltres sense pocat i verinós aprofità l'ocasió i desprès....
parlarem».
guer fer una consumació, coses ambdues que les. endevinàvem els
d'injuriar a en Seguí atribuint-li
I
la
discusió
continuà, com »i més Íntims, doncs aquell xicot tan audaç com despreocupat per
un grapat de malifetes imaginà- res no hagués passat.
les'coses de trascendencia, s'hauria ruboritzat com un infant si
ries, que llençava amb llenguathagués tingut de confessar el que ell considerava com petits conge tabernari, groixut i pocasolta.
Un matí va presentar-se a ca- tratemps.
Calia conèixer a. aquell jove de vint anys, ple d'energia, a l'èpoEl nostre malaurat amic, tin- sa del Noy un individuo d'indugué la virtut estòica d'escoltar, mentària espellifada, d'ulls re- ca en que les passions es desborden, fent una vida tan sòbria que
gairebé vorejava amb l'austeritat. Per ell no existien vicis. Fins la
sens desplegar els llavis, tota celosos i semblant feréstec.
del fumador no havia encara pres lloc en els seus llavis i
la «verborrea» enmetzínada d'aAquest subjecte acababa de cigarreta
de
coses
per
a beure sols en coneixia una i amb no gaire intimitat:
quell ésser biliós.
realitzar una malifeta, una acAl finalitzar l'assemblea, un (ció vil i execrable, un d'aquei- el cafè.
amic nostre i seu, parlà amb en xos delictes que, per dar-lOvS-hi El seu més gran goig, la tnés intensa .satisfacció que sentia, era
Seguí, dient-li: «No sé corn- algun nom, s'han anomenat so- el plaer de disertar sobre coses de l'intel·lecte, entregant-se a les
tens tanta calma per tolerar cials, però que en realitat, no més intrincades elucubracions, amb aplom tan considerable que
aquestes grosseries.Jo, ja hauria mereixen altre qualificació q'ue donava la sensació de posseir la veritat absoluta.
Es probable que en els moments.en que exprement l'esponja del
dat gust als punys, obsequiant- la de crims.
seu
pensament llençava una afirmació rotunda, hi hag íes en ella
lo amb u» joc de clatellades».
El visitant, contà al Noy tot
En Seguí replicà: «Que n'hau- elj que havia fet, pregant-li a més què una afirmació contrastada amb la realitat i científicament
ria tret? D'haber obrat com tu l'ensems que li donguès hostat- demostrada una conclusió portada per la fogosa impetuositat de la
seva joventut.... Però posava sempre un to tan eloqüent en les codius, no tindria més, ni menys
raó. M'hauria barallat amb un je-Al finir la tenebrosa relació, ses que tractava, i era tan emotiva la seva verbositat que' es feia
ésser humà, cosa sempre desa- en Seguí li digué: «Mireu: Vos i difícil poder-lo contradir í menys encara negar el que era motiu de
gradable, i, a la vegada, des- l'acte que acabeu de cometre la seva afirmació. Quantes vegades li haviem dit:—No són els teus
cendit al terreny indecoros de em repugnen, però jo, no nego raonaments els que ens convencen, però hem de dar-nos per venl'adversari».
l'assil a cap perseguit. Quedeu- çuts, devant la forma que tens de dir les coses...,» I així era en
El nostre amic insistí amb vos a casa, mentre no sapigueu efecte; posava una quantitat tan forta de passió en la més insignificant conversa, i era tant alliçonador el seu lèxic, que les coses
més fermesa, procurant convèn- a on anar».
profundes les revestia d'una tal grandiositat i els amics que
cer al Noy.
El fet que havia comès aquest més
Poc després, transcorregut un i altres subjectes fou de resso- en aquell temps llunyà el rodejàvem, preveiem ja en ell el futur
breu silenci, en Seguí, posant la nància. Va instruir-se un pro- conductor de multituds.
I efectivament, el «Noi»—com l'anomenàvem íntimament—va
seva ma a la espatlla de l'amic cés, varis homes foren detinguts
li digué tot resolt: «Hi ha mo- i dos d'ells varen ésser execu- deixar de concórrer a la penya amb l'assiduital de costum. Ja només el vèiem de tant en tant. Coneixíem però la seva actuació en
ments, que costa més contenir- tats pel dit crim.
se, reprimint les passions vio- . Però, poc abans de què's por- els organismes obrers per les seves constants intervencions, fins
lentes, que no deixar-se dominar tés a terme la terrible sentencia, que un jorn, posant un to trascendent a les seves paraules ens va
pels instints. Avui he triomfat en Seguí, solicita el concurs de parlar així: «Mireu, amics, fa set o vuit anys que cultivem la nosde mi mateix».
certs prohoms d'esquerra perquè tra amistat, i ens havem comunicat tota la gama dels nostres pensaAls pocs moments, el Noy es servissin acompanyar-lo a ments, però, ha arribat l'instant de que aquesta penya sigui ja un
somreia i parlava d'altres as- casa del cap de ministres, a cercle massa réduit per a desenrotllar les nostres activitats, i com
que sempre en les converses tingudes hem mantingut un criteri de
sumptes.
l'objecte de demanar l'indult renovació
constant de totes les valors d'humanitat, jo us invito
dels dos sentenciats, i de justi- per a què actueu
en el sentit de lliberació social que furga dintre
Un «compañero» d'ocasió, ficar-lo.
nostre fent que la nostra obra trascendeixi més enllà d'aquest peArribats
ja
al
palau
presidencert dia es presentà tot humil al
tit cenacle. Incorporem el nostre esforç a la tasca que els és encoNoy contant-li el qüento de la cial del govern, s'efectuà l'en- manada a tots els homes de ideals generosos.» Amb aquestes o
trevista
amb
el
dit
ministre,
al
llàgrima.
semblants paraules podem dir que es va desfer la penya allunyantSegons deia, vivia una tragè- qual en Seguí, referí tots els se el «Noi» d'entre nosaltres.
episodis
i
detalls
del
crim
indidia completa: la seva compaUna bona part dels amics, gairebé tots, varen seguir el camí
nya estava al llit mancada de cat, així com també, l'especial assenyalat pel seu exemple. Altres, molt pocs, entre els que es
forma
amb
que
el
veritable
assalud, el seu fill passava l'endècompta el que ara escriu aquests records de joventut, varen conmica malura del tifus, i ell esta- sasí havia estat assilat en el seu tinuar la seva ruta marcada ja en aquells jorns llunyans per la seva sense treball. Com es de su- propi domicili. El seu relat f ini de- va afiliació al Partit Socialista.
posar, aquest va posar fi a la mostrant plenament <que aquells
Valguin aquestes ratlles malgirbades, com una cordial ofrena
historia de calamitats, abocant dos homes que s'anava a sacri- d'homenatge a l'amic desaparegut, a l'home assassinat vilment en
les pessetes de «reglament» en ficar, ei en ignocents.
Tots els arguments; tots els el torb d'una lluita ferotge i tenebrosa.
aquests casos.
Manuel Escòria.
Casualment, en Segui no te- esforços i tota la noblesa de
nia diners; però fent us de l'a- nostre*volgut amic, s'estrellaren
mistat que l'unia amb un amic davant d'un munt de papers ofique l'acompanyava, li demanà cials, i davant de la sequetat
de la capitai de la jove república, renovellà l'ardiment'de l'idealista llui
deu pessetes per entregar-les al d'ànima dels que podien evitar
(ador i, a desgrat de l'esquerpa moun dia de dolor.
pidolaire.
destia del seu temperament enemic
Conseqüència de no haver-se
Vintiquatre hores més tard,
de g-lorioles i faramallea, els comJoan
Comorera
aquell mateix subjecte cometia tingut en compte les clares
panys argentins saberen estimar totla vilesa de dir, entre un grup raons d'en Seguí al poc temps,
Ami) l'interessantissima v Crònica seguit on la seva alta valor la vasta
i l'ànima sensible del nostre
de vaguistes, que ell ja havia dues vides ignoscents eren calci- Argentina* quo inserim en el present cultura
inaugura la seva col·labora- amic. KH Joan Oomorera ocupa avui
resolt el problema de les subsis- gades per la maneta del butxi. número,
reg-ulara JUSTICIA SOCIAL el un lloc d'honor dins el Socialisme
I mentre la tragèdia era enca- ció
tències, fent afluixar la «mosca»
nostre corresponsal a Buenos Aires, argentí i és secretari de redacció de
als prohoms del sindicalisme, ra latent, uns quants sectaris, en .loan Comorera, vell amic estimat «1.a Vanguardia», portaveu diari del
partit d'un caient modernisai«! i d'uaduint com a prova la falsetat durs de cor í de cervell migfat, de tots nosaltres.
na fastuositat de presentació que
Fa
pocs
anys,
quan
el
proletariat
malgastaven
el
temps
titllant
que, per «puños», habia arrancatalà s'enlluernava amb les buides bauria d'avorgonyir-nos als socialisa en Seguí de reformista, per el actuacions escenogràficament revolu- te.s de Catalunya. Vèr la seva posició
cat dos duros d'en Seguí.
Afortunadament, la dita rela- 'et de la seva visita generosa al cionaries o seguia encara «Is falsos excepcional, les seves cròniques estaran nodrides do la més rica informació, l'escoltava un company co- ^resident del Consell de Mi- apòstols del republicanisme, oblidant: ció
i podran oferir als nostres lectors
totes
les
obres
positivament
construcneixedor del que havia succeit, listres...,
tives, ens deixava el nostre amic ca- una profunda visió objectiva dels
qui emplaçà al «compañero» per
ini d'Amèrica, amb l'amargor do la múltiples caires interessants del moJosep Viadiu.
a què, sens demora, mantingués
desesperança. 1.'ambient de llibertat, viment polític i aindicai de l'obreriade dignitat civil i d'esperit societari me argentí.
davant del Noy tot el que deia
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que s'apreneu. Quan l'iiouu: viu la
plenitud do sa forca, quan disposa d'energies màximes, li IU:UIC¡L experiencia 1 cau un oi lla\; 'l lu ' 'i estenen les
passions, els embuts de los quals nu
sab resistir. Després, a la fi de hi carrera desenfrenada, ós quan sap allò
que debbi saber molt abans; més ja es
inútil, ja no hi lia la manera de turnar
enrera. Aquest fet prova evidentment
que si els lluitadors vofem !'m"quelcom pràctic en bé de la Immunitat,
es precís preparar i educar lié, el m i llor possible, als homes quan comencen de viure. Si'ns apoderem do les
escoles, haurem donat els passos més
positius per a apoderar nos de la societat, i obtenir la seva transformació,
lues prompte, i fàcilment.

La Violència
Colliderono tota violència, encara
que pugui excusar so en determinats
moments.
I<a violència sistemàtica sempre ons
serà perjudicial, perquè si dintre el
nostre camp do lluita sindical hi ha
cinquanta o cent exasperais que sols
creuen on la fermesa dels actes de
forca erudol com a mitjà per a conquerir el triomf del proletariat, al
cometre'ls, únicament s'han guanyat
la condemnació pública, i, per consegüent, el rctraiment del gran poble
obrer que retorna a la seva llar defugint la complicitat moral amb els enamorats de la violència.
El resultat d'una actuació violenta
es contraproduent per complet, ja que
dita actuació reporta, demés, la paralització absoluta de la nostra propaganda', i un atur obligat en la ruta ascendent vers l'ideai d'una societat nova.

Doctrina i Mètode
Doctrina 1 mètode, això és tot oi
que demanem.
Respecte a la dsctrina, entenc que
el premer es mantenir-la amb tota la
seva puresa i integritat; però, aquesta posició deu adoptar-se deslligantse de tot sectarisme, fugint de los actituts dogmàtiques, utilitzant un ample esperit de tolerància que sigui capaç do compendre fins a quin punt
avui poden els homes posar en joc
llurs accions lliurement, així com
també no oblidant fins a quin punt es
mouen a impulsos del que determina,
l'ambent qvie els rodeja, perquè així
podrà veure's amb claretat que moltes obres que no porten ben precís i
distint el segell de les nostres idees,
van prenyades, no obstant, del seu
sentiment.
Per ço que fa referencia al mètode,
cal respectar i, millor, fomentar, la,
multiplicitat, adaptant cada motiu a
a les exigències de temps i lloc, dintre dels ospaiosos límits de la doctrina; i per damunt de tot, deu procurar-se no traspassar la unia d'allò que
és possibles , no pretenint abastar la
lluna amb la ma, com vulgarment os
diu.
Ajustant la nostra conducta a les
dues condicions tan sen/.illes que assenyalem, ens trobarem tots plegats
ben disposats per a fer la tasca necessària de reconstrucció i assentarem les nostres organitzacions damunt de sòlids fonaments.

llBii-fraiÉ de los

Els obstacle«
L'iiigratitut, els desacerts i les baixos passions (jue ens envolten, són
obstacles difícils de vèncer, i qua a
molts els serveixen d'argument per a
isolar-se, quan deurien ésser una raó
de més per a persistir en la lluita, ja
que la presencia dels dits mals, és
prova evident de que encara no és el
suficient crescuda la quantitat do
comprensió i de bondat necessàries
per a ofegar la ignorància que tenen;
els homes, de llur destí.
j

Els nostres lectors no han
,d'estranyar que, aparent[•ment, negligim, a voltes
il parlamentarisme en
la societat futura
certs esdeveniments d'actualitat, deixant de subraLa facultat de disposar i regularity.ar la COMI pública, no pot, en plena
llar-los amb el comentari
pràctica de la concepció comunista de
¡i vida, deixar-se a mans d'un poder
Megut. Però hi han albiradoindirecte i mancat do responsabilitat,
res dificultats insuperables.
tal com és el parlamentari, que pot La valor de la vida
j
ésser un bon. instrument pera la bur" Altrament, l'ideari conegut
La vida sense un sentit heroic it
gesia, però no per a nosaltres. L'efectivitat del poder dou radicar en les mancada d'un objectiu ideal, no té| Ue .'JUSTICIA SOCIAL i la
agrupacions profesionals, ja que en cap interès per a ésser viscuda. Ubriarealitat, per la forca natural de les co- gar-se de materialitat, de vulgaritat, ,(çjignífaf civil dels que reses, elles encarnen la responsabilitat de plebeisme, és cosa corrent i fàcil; ' dactem aquesta fulla, dode les alteracions que la col·lectivitat ós cosa que insensibilit/a l'esperit i
pot patir en tots els aspectes de la se- tanca les reixes del pensament; ga- nen la màxima eloqüència
rantit/a la vida fisiològica o vegetati- al nostre silenci.
va vida econòmica.
Ningú, a qui seriosa i sincerament
li interessi l'avenç de la col·lectivitat
vers millors estats de justicia, pot ja
sostenir que la responsabilitat de garantit/ar )a vida material dels agrupaments humans, pot deixar-se a
mans individuals, que, per bona intenció que tinguin, no tenen Ja capacitat professional ni la força dels sindicats tie producció i distribució,
únics quo podeu fer us d'aquesta responsabilitat amb garanties d'encert i
de justicia social.

L'esperit liberal
HI retràs do les nostres costums polítiques, la esterilitat de tots els nuclis que han actuat sóbrela vida del
pais, té per origen un mal únic, que
es la incomprensió do l'ideari liberal.
L'allunyament de la doctrina liberal, que ha de constituir l'ànima, la
raó d'ésser de les organitzacions sindicalistes, encara no ha penetrat en
els nostres medis. Això, pot observarse fins el detall més petit, començant
pel qne suposa un reconeixement de
categories—el fonament de les quals
trobarem dintre l'arbitrari ordre social que vivim—i acabant- amb aquell
altre on que la solidaritat s'ens presenta donaaa com una caritat, i no
com un imperatiu de la consciència,

Cal dir al poble
la veritat
La literatura sentimental i carrinclona que s'ha utilitzat llarg temps
per a adular la multitud, atribuint-li
totes les virtuts, ha sigut en extrem
desastrosa per la sort del proletariat
espanyol. Devem esmenar-nos.
Als treballadors es precís dir-los-hi
la veritat; posant do manifest llur ignorància i la manca de capacitat que
sofreixen per viuro la gran transformació social que tots havem somniat.
Per això, urgeix que l'actuació nostra
s'enfoqui vers la necessitat de crear
l'imprescindible mentalitat comunista, que encara no existeix.

Els impacients
No són els impacients els qui arriben primer al terme de la jornada.
Aquest goig l'assoleixen més prompte
i amb tota seguretat els homes d'esperit oquànim que, sense precipitar-se
follament, prosegueixen llur tasca internats on les dreceres del camí que
condueix més fàcilment al fi desitjat.

El just mig

lli ha qui lluita, per necessitat i altres per plaer. Es veritat que abdues
concepcions obeeixen per igual als
profundes designis de la vida humana; però, nosaltres ens col·locarem en
Sindicalisme
el just mig, no sols per a acomplir dei Socialisme
gudament amb allò que pertoca a la
El Sindicat no es el fruit d'un mo- pràctica dels dits punts do vista, sinó
ment circumstancial que ens serveix perquè volem sustreure'ns de no éssols per determinats casos; com tam- ser esclaus ni d'un materialisme gropoc es sols el resultat d'una lluita ller, ni de cap espiritualismo negatiu
contra la burgesia; es l'una cosa i l'al- i enterbolidor de la intel·ligència hutra, però també és quelcom més. Si fil mana.
Sindical fos sols això, desapareixeria La mort espiritual
tan prompte arribés la hora del triomf
de la seva raó circumstancial, o simlils homes, descartant petites difeplement demostrada; però els fets no rencies, a tot arreu, i sempre s'han
es desenrotllen així, i això os prova acouduit de la mateixa faisó; són com
de que els sindicats responen a una són, i no de la forma que voldriem
missió futura, encara que, en realitat que fossin. Això vol dir, que, el qui
no estiguin ben orientats sobre ella. s'enganya o bé os decepciona en el
Succeeix també que son varis els curs dols tractes, parlaments i comque confonen el Sindicat i el sindica- portaments que hom es veu obligat
lisme, amb el socialisme marxista o on la vida a sostenir amb l'altra gent,
l'anarquisme, i avui; ningú que sigui és perquè vol.
honrat, intelectualuient parlant, pot
Eu el fons de ço que diem, hi ha
afirmar en quina forma seran realitza- una altra cosa, que tot home porta en
bles els nous valors que oi socialisme són fur intern : Una quantitat de fe,
tracta a'ostablir com a norma de vida d'iliusió, i d'esperit de sacrifici—paa la consciència col·lectiva dels po- lanca que sosté l'etern esperit de perbles. Lo que ós esencial és sapigner feccionament humà—havent-hi qui el
que els remats sotmesos d'ahir, avui gasta molt aviat, i altres més tard, sesón valors actuants que ja tenen gons sigui la consistència física i moconsciència de llur valer. Que sigui ral de l'individu.
el Sindicat,el col·lectivisme, el comuLo que si pot »firmar-se és que l'honisme o l'individualisme, o un altre me, quan se li han esgotat les resersistema o procediment econòmic el ves de il·lusions o de la fe en el perque s'adopti, depèn de la capacitat i feccionament de la vida, no fa més
preparació tinguda pels socialistes en que vegetar tristement, i ja Ht viu.
el moment del triomf.
eu el sentit espíritu»! de la paraula,

Per a JUSTÍCIA SOCIAL

El ressò de lo nostra crida

És amb viva joia qua ens adrecem avui als nostres
lectors. La crida que la setmana passada fèiem als nostres amics, ha tingut un magnífic ressò. De totes bandes
ens arriben nobles veus encoratjadores. Els socialistes
catalans tenen plena consciència de la seva responsabilitat en aquestes hores s'angoixa: 'JUSTÍCIA SOCIAL no
pot morir, ni pot dur una vida migrada. Té de viure esplendörosament fins a convertir-se en una tribuna digna
dels nostres ideals i del nostre esforç: en el millor periòdic socialista del món.
Amb montants variables, mostrant la bona voluntat de
tots, van arrivant a la Redacció de Barcelona i a la Administració de Reus, nombrosos donatius i oferiments
generosos de companys entusiastes.
Ens demanen alguns, en quina forma poden contriva, però tanca el pas per gandir del
buir
a assegurar l'èxit de la empresa de regeneració de
plaer immens que proporciona l'ésser
la
política
catalana que realitza el nostre agrupament
actor i escriure la historia de la hud'homes
de
bona voluntat. Per correspondre a llur demanitat.
manda
inserim
a continuació un decàleg de suggestions
Salvador Seguí ' Salut, Mestre Unamuno!
per
als
nostres
amics:
Pensaments inèdits i pà- Salut, noble camarada Fergines de la obra d'En '
Segui) recullitt per J. V. nando de los Ríos! Salut!

if Éacifll a la min

Pobre Süluüdor Seguí!tttt
Pels companys de "Solidaridad Obrera"

/i¡

Era un perill, en el qual la nostra estructura ètica ens ha impedit caure ¡mrofitar l'amversaride la mort del malaguanyat Seguí por a servir mesquin-íment
petits interessos partidistes. Per això ens dol a l'ànima tenir de sortir al ins
duns Irritats i violents comentaris que l'orgue de la «C. N de] T » uos-i·i
l'anunci d'aquest número memorial del nostre hebdomadari.
'
Les paraules de la «Soli» ens han sobtat dolorosament. No'ns afecten ™>rò
els seus blasmes ni ens podrien atènyer els seus insults. Hi han formes'de no'
lemica que, ni estorcali t-nos-hi, no sabríem emprar, í molt menvs per a discutir opinions que discrepessin de les nostres, de companys obrers com nosaltres
Això va a carnadures. Ja comprenem que una fulla socialista d'ampio esnerit
generosament obert com la nostra—on s'han inserit laudatòries biografies de
Max Stirner, Bakunin i Lenin i on s'ha parlat sempre amb respecte do la rovo.ució russa—té de desconcertar necessàriament als pobres d'esperit encnmrit
me només han respirat la bravada enrarida de l'encofurnada cleda dogmàtica
Nosaltres rabejem el cos en totes les aigües del pensament lliure, i obrim l'esperit a tots els vente d'inquietud de la'terra. I això-ho reconeixem avergonyits—no té tradició a casa nostra.
avoi f e u
No volem, però, donar als malaventurats dicteris que ens aplica el col·lega
cap exagerada importància i servarem per a ell la mateixa bona amistat de
sempre. Tothom pot tenir una hora tonta i massa ens fem càrrec de les enormes dificultats-amb que avui s'ha de redactar, per a saber atribuir els inoportuns comentaris a qualsevol insignificant i poc enterat redactor novell nue
segurament, no conegué mai al «Noivnt ens coneix a nosaltres, puix damunt
les mateixes planes del numero del dimarts darrer a q ne ons venim referint
s'hi insereix amicalment, donant una bella mostra d'intel·ligent esnerit tole'
•rant, l'anunci d'aquert nùmero nostre,-Hl han, però, afirmacions quo no poden fer-se a la babalà i que han de merèixer un refús categòric i contundent
No, company—perquè no volem for recaure la vostra et/egíinda sobre tols
els redactors-no; si algú plora avui al pobre Seguí «amb lliïu-rimes -ió cocodril», no serem pas nosaltres No sereni cas nosaltres, que ens hi trobàvem
lligats per una cálida amistat mcommovible-a prova de dissentiments doctrinals—lligada en les hores d'arborament ideal i cordial abrandiimont de l·i
nostra jovenesa.
No serem pas nosaltres, que a l'hora de la seva mort suspeníem una conferència a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, perquè la dolor ens nuava la biroria i
la indignació ens encenia el cor.
'
•'
No, company; si algú profana avui el seu record per mòbils egoistes no
serem pas nosaltres... Que la nit del seu traspàs resseguíem eri travierò
miatge tots els centres obrers de Barcelona cercant la germanor conhortado™
dels que nodessin compartir la nostra angoixa, i arribàvem els primers -i l·i
vostra redacció per a estrènyer emoclonadament lu mà de l'amic pistim»"
trasbalsats pel seu mateix dolor.
'
<"»"«•,
No serem pas nosaltres, que el dia d'aquell magne i solemne apleg*m«nt de
la Plaça de Catalunya ocupàvem el lloc assenyalat a tots els homes de di-nitût civil...
. •
***
Ho saben prou bé els vells companys que el 17 de marc- de l'any pass-it rcproduirena;a«boli», amb una cordial prefacio, els paràgrafs centrais del
manine article que el nostre company Gabriel Alomar, president do la 'ÚJni'ó
Socialista de Catalunya», publicà a «La Libertad» arran de l'assassinat del

*

*

*

I amb horror recordarem tota la vida-després de l'atuiment amb one ens
colpí la terrible noja-les afroses impressions que aquellu nit inacabable recollírem en els mateixos llocs on esperàvem trobar un con fortament Però no
hem de retreure aquí horribles misèries de gent miserable, que revolten ença
fa oi nostro cor...
Siguem sincers, amic! Qui no recorda amb esglai los augoixarits hores do
dubte sobre la mà que havia armat el braç homicida, que planaren trafficament sobre la consciència dels obrers barcelonins, fins que fou osvait el misVostre en Seguí? Està bé; però també nostre. Més nostro oada ioni une passava. Tan nostre, que alguns de vosaltres els foragitàveu dol vostre costat No
us en recordeu? Però si ho sap tothom! Si es deia arreu en veu alta!
Un fet només: pocs mesos abans de la seva mort aparegué en «El Liberal»
un de tants articles on s'havia censurat la evolució que tan honora la figura
d'en Seguí, en el qual, després de transpriure's un comentari de «SI Socialista» s'hi llegien aquestes paraules;
«Y todos los comentarias que «m Socialista», pone, p.ámfo,p.w julrrafo a
las declaraciones de Seguí, tienen »or objeta rteeir-le al tltomacto» líder sinilicaliitaque, dadas sus opiniones^ el sitia mejor para él está en el Partido, Socialista y en la Vnión Qentral de Trabajadores,
Nosotros creémoslo mism.0,, y de esta manera, ypooo a peca, se irán limitando las confusiones docírinalet que existen en las idea (idades obreras.»
I aquest article duia la signatura del distingit anarquista que signa Federico Urales, director de «La Revista Blanoa» que amb tant d'afecte animei» sempre «Solidaridad Obrera»,
•
Ja ho veieu: tan nostre era en Seguí, i volem ara traduir amb tota cruesa el
nostre pensament, que tenim la plena convicció moral que FOU JUSTA MKNT
LA SEVA PALESI APROXIMACIÓ A LA TÀCTICA SOCIALISTA- ,uix quo
les divergències en la interpretació dels principis remots tenen poca imnortància-ALLÓ QUE MOGUÉ ELS MISERABLES QUE DES DE LA IMPUNITAT
AP
TENEBROSA DECRETAREN LA SEVA MORT.

Es quan el «Noi» declara: -Nosaltres anem a ésser els continuadors de la
obra de laflumamtat; anem a ésser els que imposarem un mm r¿q im de ¡natieia. No anem pas a assaltar Roma com els bàrbars, sinó a envair Ics voncions de la burgesia, és aleshores, fixeu-vos-hi bé-i no abans, en els dies dels
oratoris revolucionarismes apocalíptics—quan cau el noble cervell travessat
pel plom.
Es quan els eterns sectaris irredimibles el bescanten arreu i el titllen despectivament de «reformista» que la burgesia veu en ell l'homo perillós que cal
fer desaparèixer. Montres es mantingué en el dogma de l'apoliticisme -qualificat pel company Alomar d'error funest del proletariat català-no feia cap por
Així caigué també, airosament, aquell benvolgut amic plorat, l'auster el
noble, l'exemplar Francesc Layret, a la hora que semblava que el seu intelligent apostolat menaria l'obrerisme català per nous camins d'actuació constructiva.
I fou també, indubtablement, pel ressò que entre els nuclis selectes de l'obrerisine barceloní concita la constitució de la «Unió Socialista de Catalunya»
que estimats companys nostres foren amenaçats de mort i que s'atemptà
monstruosament I covarda-contra la vida d'un de nosaltres...
Quines terribles lliçons no es despendrien d'aquestes terribles coses si hi
vegessin tots els qui tenen ulls!
Pobre Seguii Pobre Seguii,;.

Siiscrivint-vos a JUSTÍCIA SOCIAL pel termini més llarg possible. Alxi
simplifiqueu la nostra feina administrativa i ens aporteu quantitats en
el moment que ens són més necessàries.
Exigint que al quiosc o lloc de venda de periòdics on tingueu costum
de comprar-ne tinguin JUSTÍCIA SOCIAL puntualment cada dissabte,
El nostre periòdic es publica amb regularitat absoluta.
lli
Interessali t-vos per a que els venedors fixos exposin JUSTÍCIA SOCIAL
en lloc ben visible, i demanant el nostre periòdic als venedors ambulants.
IV
Comprant setmanalment uns quants números i revenent-los entre els
vostres amics i companys de treball, augmentant cada setmana aquesta
distribució amb un exemplar més.
Cercant nous suscriptors.
Procurant que les Associacion, entitats, cooperatives, barberies, bars,
etc. freqüentats per vosaltres, tinguin sempre JUSTÍCIA. SOCIAL.
Kemesant els números lleigits, que no volgueu col·leccionar, ais vostres amics do fora, recomanant-los l'atenta lectura i suscripció.
VIU Si viviu fora do Barcelona, constituint, amb petits nuclis d'amics, «Comitis propagadors» de l'ideari de JUSTICIA SOCIAL per a fomentar la
seva difusió.
IX
( irganitxant entre els vostres companys suscripción» per ajudar a l'obra
de JUSTÍCIA SOCIAL i remesant-nos mensualment les quantitats re-captades, i
X
Cooperant periòdicament a la suscripció oberta per a ajudar JUSTÍCIA
SOCIAL en la mesura, gran o xica, de les vostres possibilitats. Penseu
que moltes aportacions modestes poden sumar una gran quantitat.

Com una mostra de les entusiastes adhesions rebubudes, plau-nos de reproduir la lletra següent:

Als unties de MICIA SOCIAL
Encara que f o visc avui quelcom allunyat de la lluita perenne
per la causa del Socialisme no oblido quin és el meu deure com a
home, ni puc oblidar que a l'eníotn de tan enlairades idees s'ha
format en mi una consciència ferma que m'ha orientat pel camí
segur de la vida i per això vaig aportar a la nostra causa un petit esforç suscrivint-me al primer moment al vostre periòdic i disposat alhora per a ajudar-vos fins on bonament pugui. A l'ensems
permeteu-me que us digui que comprenc que cal que tots aquells
amics d'aquest portaveu nostre fem quelcom si no el volem veure
desaparèixer o si no volem consentir que uns pocs abnegats s'esgotin en la lluita que representa l'esforç de donar a llum hebdomadariament aqueixa fulla que és com el pa de l'esperit del nostre poble.
Si comprenem com cal el que representa semblant treball per
l'ideal i per la cultura de les masses no haurà de doldre'ns el petit
sacrifici que cada u deu fer i en aquest sentit jo crec convenient
d'obrir una llista d'adherents o simpatitzants que vulguin contribuir amb un mínimum setmanal fins que sia segura la seva existència.
Quants som? Doncs comptem quina quantitat convé aportar-hi
setmanalment per a cubrir el dèficit.
Compteu amb
En J. PUIG

No hem de dir, com sincerament agraim les càlides
paraules del company. No'ns és possible, però, fer nosaltres mateixos un repartiment de les aportacions. Cada
un dels nostres companys sap fins on arriben les seves
forces, i ell mateix te de decidir l'import de la seva contribució econòmica a la col·lectiva empresa.
Creiem, però, que serà forma millor que la d'entregues setmanals l'establiment de suscripcions de cooperador per quantitats setmanals lliurement determinades,
a l'objecte de consolidar la existencia de JUSTICIA SOCIAL durant les dificultats del période inicial.
Altrament, és aquesta la forma que expontaniament
han adoptat la majoria dels qui en aquests moments han
reclamat un lloc d'honor al costat nostre. Publiquem ara
la primera llista de cooperadors, esperant confiadament
que la majoria dels nostres companys voldran augmentar-la amb llurs aportacions.
Llista de companys i simpatitzants que s'han
ofert a assegurar la vida del periòdic contribuint
a aixugar el dèficit dels primers mesos amb les
quantitats mensuals que s'indiquen
2 pts. mensuals
J. 1!. B. . 2
M, S. M. . lo
J. A. . . 10
J. C. . 100
J. A. . . 5
J. F. . . 5
A.C. .

9

«
«

10
11

«
«
«
»

12
13
14
15
10

A. F. L.
M. E. .
K. R. C.
J. H. S.
A. M. .
F. V. .
J. H. T,
E. C. .

5 pts. mensuals
. 10
. 1
. 2
. 2
. 1
. 2
. 25

Els lectors de JUSTÍCIA SOCIAL són avui uns
quants milers. Només amb que un deu per cent sentin ara
l'imperatiu de llur deure estarà assegurada la continuitat
i l'expandimenf de la nostra obra. No us refieu però del
que puguin fer els altres, ni us detureu per la eventual
modèstia de les quantitats disponibles. L'honor d'haver
contribuii la nova Catalunya serà igual per tots els nostres companys.

J U I T I P I A ÍOOJAI.
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Cròniques argentines

LES ELECCIONS
ESTRUCTURA POLITICA DEL PAI8
Les eleccions del març
L'últim diumenge del pròxim mes
de març, el poble argenti renovarà la
meitat de lu cambra de diputats.
'<
Ks Interessant, i qui sap si molt útil
per a Catalunya que comenci les meves eorreupoiidètiGiea a JUSTÍCIA
SOCIAL parlant-vos de la democràcia
argentina eu vespres del seu exercici
.fonamental: el sufragi.
El sistema electoral es de llista incompleta, no molt recomanable, doncs
sols dona representació a dos partits:
majoria i minoria. Cap partit pot «cops» les llistes, perquè el màxim de
candidats que d'acord amb la üüi poden presentar al poblo és de dos terços del total de diputats a eHejrif, Per
regla general, el partit quo s'emporta
la majoria dels sufragis en un districte electoral, guanya els dos terços,
quedant el tercer pel partit de la minoria. Cosa fort iujuata, ja que per diferències d'un vot, un partit pot quedar-se inclòs sense representació, com
passa a l'estat espanyol.
Però, apart el sistema, ja sabem qu <
les qualitats essencials del sufragi
ton: obligatorietat i secret del vot,
extensió del vot a la major massa de
ciutadans i persecució del frau.
I,a llei nacional argentina te totes
aquestes qualitats teòriques.
El vot es obligatori, castigant-se als
quo s'abstenen.
Voten tots els argentins, nadius o
naturalitzats de 1H anys per amunt.
La intervenció dels partits i dels
ciutadans de bona voluntat pot perfeccionar al màxim els padrons electorals,
I especialment, el secret del vot, no
pot ésser j a respectat millor.

La massa

(

electoral

Bones lleis i poble incapaç de compendre-les p d'apiicar-les, es tan com
donar una pipa de mariner anglès a
un nen de tres anys. No és la llei qui
fa el sufragi, si bé hi ajuda molt, més
el pable.
La millor de les lleis en naafcs d'un
poble corromput o ignorant, es trenca, 8i el poble es ignorant, però moralment sa, fa l'agost dels demagogs.
Si política i democràticament és corromput, amb secret del vot o sense
seerot cercarà la millor paga.
Convé, doncs, que' parlem del cos
viu argenti, el poble o massa electoral
La República Argentina, és un cas
potser únic en l'història dels pobles
nous. Té un cap enorme i un cos eacarrancit. El cap és Buenos Aires, la
i-apital federal, amb dos milions d'habitants; el cos tot lo altre: quasi tres
milions de quilòmetres quadrats i
menys de vuit milions'd'habitants. I
aquesta desproporció il·lògica continua i mentre el cap corre depressa
als tres milions d'habitants, el pais
creix amb una lentitut que sols s'exlAjca per la manca d'inteligència i sobra d'egoisme dels seus governants.
Així a l'Argentina hi han dos
països, dos Repúbliques: la capital
i les províncies o estats federals.
Mentre la massa electoral de la capital ha assolit ja una consciència mitjana bastant elevada, la del interior, o
«terra endins?, és ignorant i a molts
indrets corrompuda. Dintre els limits
de m capital federal, la democràcia és
un fet: «torra endins», és encara una
teoria. La llei és per tots la mateixa,
però pis ciutadans són distints. A la
capital, els ciutadans voten conscientment; «terra endins» els ciutadà n ts

CONTISTES ESTRANGERS

«i

i«

Temps era temps, la bella Polònia es trobava sotmogada per
dues fortes angoixes que flagel·laven el pais i agitaven i apassionaven el poble. La lluita per
la llibertat social, per un cantò,
i la lluita per la llibertat col·lectiva, per l'altre, commovien a
tothom.
Polònia, en aquell temps, com
ho ha estat fins suara, era esclava de tres grans Estais distints, els quals li negaven tota
la personalitat de la seva ànima
nacional. Els 1res Estats, cadascun per la seva banda, no
permetien que el país fos considerat altre cosa que un dels
tants departaments dels respectius regnes. Polònia, com ara,
aleshores era víctima de la desigualtat social i damunt de la
classe productora hi planava dolorosament, com una feixuga

voteu com volen els capdiUs latifundistes o els comissaris de policia. Su
una paraula: la capital és una ciutat
europea (europea del nord, del (teatre)
l'interior, és Espanya.
Un senzill anàlisi dels partits polítics que es disputen l'opinió a la Bepública, ens donarà una idea mateterlalitzada de la estructura politica
de la massa electoral argentina.

Partits polítics
Partits de govern federal, partiti de
governa provincials 1 partits d'opinió
o siguin:
Partit Socialista.
Unió Civica Radical.
Partit Conservador.
Partit demòcrata progresista.
Partit Comunista. (Posem aquest a
últim terme perquè careix de representació, i a més parqué es un partit
revolucionari de paraula i reaccionari
de fot*)
El més important és la «unió Óívíca Radical», força de transició sense
ideologia í saturada de mesquines
ambicions. El més burgès, «1 partit
conservador. El més esquerrà de la
burgesia, el partiti demócrata progresista. L'únic partit orgànic, no demagogie, en plena corrent moderna
de principis, és el Socialista.
La «Unió Cívica Radical» guanyà
les eleccions presidencials del 12 d'octubre de 1916 i d'allavors detenta el
govern federal. Té majoria absoluta a
les dues cambres: diputats 1 senadors.
Té ja governació i les majories legislatives en quasi totes les províncies.
El Partit Conservador, que es disfreça amb molts noms, es fi refugi
dels grans latifundistes i ^estancieros»
aristocràcia vacuna i cerealista. Governà el pais, quasi sense solució de contin u i ta t, des l'endemà.deia caiguda
del tirà Rozas, i ha fet un dany enorme al pais, a t'instaurar t consolidar
el règim agrari de la grossa propietat, desconeixent o volent desconèixer el savi prioeipi de Alberdi, un
dels homes argentins dal segle passat
més intel·ligents i més europeus:
«Governar és poblar». Caigué del poder tan prompte com la llei: respectà
el vot secret dels ciutadans. Avui'no 11
queden més que dos governs provincials: Corrientes, la provincia mes estancada, i Córdoba, la més clerical.
Es, pot dir-se, un partit mort i ben
mort.
El «Partit Demócrata Progresista»,
de fortes arrels eu la provincià de
Santa Fe, on es fundà, careix avui
per avui de veritable influnecia nacional; p**, amb el temps, si els sous
capitostos no s'extravien, agruparà
les forces orgàniques de la burgesia
lliberal.
'
El «Partit Socialista» é« l'educador
dol poble argenti. I l'avenç del Partit
és, per consegüent, parálala amb el
desenrotllament de la intel·ligència
dels homes« La seva influència éc forta en el cap del pais, i va minvant a
mica que l'incultura o 1$ corrupció
caracteritza amb major grau l'estat
social de les províncies.
Educa al poble parlant-li constantment de problemes permanents, desvetllant la seva consciència de classe,
denunciant Ics vileses de la política
burgesa: i do retruc força als partits
burgesos, que no voldrien sortir de
les velles i còmodes pràctiques dels
criïs buits i d'engany sistemàtic, a
modernitzar-se i a veure en oi poble
quelcom més que una massa amorfa
sense ànima i sense necessitats.

'roca despresa .per la injustícia,
la tirania i la força de la classe
capitalista.
Així en mig d'aquestes agitacions p*er l'ideal, els independentistes i els obreristes no tenien cap relació uns amb altres.
Es més, els independentistes
menyspreaven els treballadors,
i els obreristes odiaven els independents, que no eren altres
que la burgesia.
D'aquesta separació d'ideals,
evidentment eren els que lluitaven per la llibertat de la nació
els qui en tenien la culpa. L'independentisme a Polònia, en
aquell temps, era un sentiment
reaccionari i migrat; es volia
l'independència del país per a
recloure's dins de les fronteres,
prescindint del moviment internacional, i potser potser, fins i
tot, esclavitzar aquells Estats
que ara els oprimien i els feien
conèixer vivament, tràgicament,
què cosa és el pes d'una dominació. Integrat per la burgesia i
els lliberals conservadors, el
moviment nacional polonès era
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L'home i lo Cooperatluo

Lluny del poder nacional, però Mh*
gur dal pervindro, el Partit Sociali**»
ésl'obseslóde tou t Is pari its burjre808. Cjp pu. tit i Cap home Uo par»it,
sufreixen tants d'atacs i de calumi nies com el i uls del Partit Socialista. La F«d»rftoló d« GooparattVM da
Ofttalanjr*.
Però, cap partit té unes arrels tun
fondes i tau indestructible*« com oi • Com recordaran els nostre« lectors,
Partit Socialista. Allí on posa ol peu, eu la durrorü Assomblüu üoueral d'a•lli s'arrela i si les empentes desen- questa ouütat va acordar-se lu creafrenades de la burgesia el somouen ció d'un secretariat permanent. El
devogades, no el poden fer trontollar. Consell Directiu de te Fedsrució ha
Fa uns 25 anys que el Partit Socia- designat per a exercir les íuuekms
lista sortia per primera vegad» af d'aquest càrrec al nostre bon amic
camp electoral i tingué 15 o 20 vots,, J. Duran i Guardia, el qual ha comen.
justos, «u per un, els vots àels seus çat a ocupar el s&u lloc el dia prifundadors. Avui té a la capital 7(HOÓQ mer dal corrimi mes. Creiem ua verivoti, les minories sempre segures, i table encert el nomenament de l'exdisputant frec a frec les majories a la pressat company, puix reuneix múl«Unió Cívica Radical» o partit de g^f tiples condicions que permeten esvern, que disposa de la força enorme perar d'all una tasca nientissima en
d'uu presupost de 700 milions de'pe*- profit dal nostre moviment coopera.
sos i de UO.OOO empleiats, solament a tiu.
la capit»!. Mar del Plata, ciutat d'esA propòsit db la Federació de Cootiueig de la grau burgesia, os socia- peratives catalanes cal dir que pren
lista. Resistencia, capital del Chaco, cada dia un increment més grua. El
territori en plena febre de creixença, ' constant desenrotllament de les entiés socialista; i representants soclalis- tats federades es reflexa en la vida de
tes fiscalizan i controlen implacable-y la Federació i, pur altra banda, noves
ment als representants dels partits, cooperatives s'mscriucn de tant un
burgesos a quasi totes Ics muiiwipa-«4 «taüt en les seves llistes. Així, la Fedelituts de la provincia de Buenos Airea i ració pot extoúdre de mica en mica el
(que no deu confondre's amb Buenos S Meu radi d'ucció; intousilica la obra de
Aires, capital foderai), la més pro« I propaganda i de coordinació, estreny
gremiva i culta de les províncies l»v| , els viucles que uueixon les entitats,
voltes a Mendoza,San Juan, Tucumén, ' i urea organismes que tenon per obtìcte services i aj udar-ltis.
Entre Rios, Santa Fe, i Córdoba, q
tütop "iiutneroB sAi multes les
són les províncies me* vives, de
'tíratives de Catalunya, i entro
de Buenos Aires, de U)* Repütyl
.es uii crescut nombre de Barcelo* Compta amb diputats' provincial«
quasi totes les anteriors províncies, i na, que viuen encara deslUg-aciek per
l'avonç a Mendoza de tan segur i cons- complet de la Federació i aquesta estant, que allí estan en vespres de con. tà ben lluny d'haver aconseguit situar-se etí el pÃuòl on hauria d'estar.
quérir fins la governació.
Quina ha estat la tàctica del Partit - Desitjaríem que els- companys que
'Socialista? La tàctica fonamental, és ¡integren les cooperatives no federala sova organització, la seva honrade- des vulguessin reflexionar un inosa intel·lectual i moral, la persisten- jnent sobre la importància immensa
cia de la sava prèdica que no claudi- que la Federació té. Les Federacions
que mai amb la demagògia. Tot això I 4« Cooperatives de Cous urn són ia exavalorat per la tàctica, pel cartell ele& pressió de la solidaritat entre'ls coutoral sistemàtic. D'això us parlaré en Aínildors portada a un grau superior.
Si, la unió dels elementa homogenis
la pròxima crònica.
é>
font de força i de progrès, si la
Joan Comorera ímió
entre els consumidors indiviBuenos Aires, febrer de 1924,
duals la reputem bona i desitjable,
per què no hem de voiguer-la també
antre les diferentes agrupacions de
•consumidors.
•
** Aquestes Fedaracicws de CooperatíEm sento caure de febre,
y«sde Consum es poden presantar socomún heroi he batallat: >
ja dues formes diferents: baix la fortot el fel que es pot percebre
, ma d'una Unió Moral entre les soclemon pobre cor ha apurât.
destinada a reunir-les, a donar< 'ifttg,
Ies-hi un programa comú, a vetllar
Damunt meu, sinistra reixa,
per l'ideal cooperatiu, a rescatar te»
ulls d'esbirre per claror;
¡pe se'n apartaven etc. o' tumbé baix
eternament la mateixa,
to forma d'una Federació de Compres
com fúnebre llantió,
¡
í '*6:Magatzem aTengrùs, per tal de cenIo no moro, com pensava,
iWalitzar totes les compres de lès sotrossejat per vils tirans,
* -Oietats adherides i aacmaeguir així
que el que em pren i amb mi s'acaba,
qu« s'aprofitin de la reducció ao preu
¿s l'oblit dels meus germans.
,quo la compra en grans partides porta
en si. Gracies al Magatzem a VEngròs
Deu-me un instant d'alegria
les
cooperatives que ' naixen poden
que n'estic assedegat!
'disfrutar
dels mateixos aventajes que
No'm negueu en l'agonia,
-Î08 societats poderoses i riques. El
un raig de fraternitat!
Magatzem a FEngròi ven al mateix
Felip Cortiella. . ' preu a les cooperatives què compten
20 associats com a les que en compten 500.
Per altra banda, l'organització de la
¿producció, la creació de tallers, de fàFem present als nostreà briques, de granges,; la conquesta
suceesiva de la indústria oomercial,
corresponsals que les li- manufacturera
i agrícola no's pot
quidacions^ deuen practí- 'realitzar més que per mitjà d'una Fecar-les cada fi de mes. Als deració, de una Untó, car les soeieisolades serien impotente pera
negligents que no ho efec- .tate
aquesta gran obra. Una cooperativa
tuïn els gii arem, carre- gola, àdhuc nombrosa, río pot oferir
uno surtida suficient a una fabrica de
gant-los una pesseta pep • sabates,
per exemple, o empendre's
les despeses.
l'explotació d'una vinya.
No admetem retorns de Aquestes Federacions, sota llur 40forma, existeixen a quasi tots els
paper. Per això facturem .ble
països on ei moviment cooperatiu ha
els exemplars a 10 ets.
assolit alguna importància. Franca,
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Suiça. Bulgica, Holanda, Alemanya,
i uo cal dic Anglaterra, ou han pres
proporcions luntusuques.
A Càtaluliya, l'aspecte econòmic de
la federació es troba encara en els
seus primers passos. En la modalitat
comercial no han mancat actuacions
ben .intencionades. Primerament, la
Cambra Regional de Cooperatives,
després la Secció Econòmica de la Federació Provincial de Barcelona, l'epíleg de la qual, (any 1922) està encara
en la memòria de tots. Però com que
la organització per a les compres en
comú no respon a conveniències més
o menys discutibles sinó que es motivada per necessitats reals i imperioses, uo han trigat a resorgir els organismes encarregats de realitzar tai
funció. A Barcelona des de principis
du l'any passat, existeix la «Fusió de
Cooperatives del Districte VII per a
los compres en comú», que, com ei
seu noni indica, compren quasi exclusivament lea cooperatives de la
populosa barritüa de Hans. L'anima
U'iiquest incipient Magatzem a r Uni/ras es la Cooperativa «Model del Sigle XX» un tants entusiastes i conscitMits cooperadora s'hi reuneixen.
Wreiuui que convindria que aquests
companys, que tantea proves de solidaritat tenen donades, miressin d'extendre «i radi d'acció d'aquest organisme a totes les Cooperatives de Barcelona. Fora de la ciutat, algunes de
les Agrupacions, comarcals creades
per la Federació, es dediqueu també a
fur compres en comú per compte do
lus cooperatives Agrupades.
tíu la modalitat industrial, existeix
només la «Unió de Cooperatives per a
la fabricació de pastes per a sopa»,
«que tants excel·lents resultats ha donat i de la quai vàrem- parlar en el
nostre número passat. Hi ha el, propòsit de crear la fábrica de farines, la
de xacolata, la imprenta....
Tot es possible fer-ho si ens desprenem do l'esperit de capelleta i ens decidim a fer obra de conjunt,

R. R. C.

Aquest número ha
passat per la censura militar.

h tloavsflajauDidatsta í«!pDílmoi
Ml
tats [«J
Girona.-M. S., 3<75 ptes.
CTwtoí.-A. C.B., 25ptes.-J. C., 100
ptes.—F. V., 1 pta.-F. F., 2 ptes.—
S. C., 2 ptes.-J. B. T., 2 pteg,—J. B.
B., 2 pt»s.-J. E. S., 2 ptas.
Pineda,— S. M., 50 ptes.
Vilanova i Cfelírú.— D.A.B.3, ptes.
Sitges.—3. D., 10 ptes.
Cnlella—S. B., 5 ptes.
Total, 207'75 pts,
A tots el nostra agraïment.

lli HEU manà

solament un nacionalisme, amb
tota la significació que uvui té
aquest mot a Europa.
Creien, els nacionalistes, que
calia que els obrers anessin cap
el seu ideari, però com a bons
burgesos no feien per ells res
més que allò que els burgesos
de tot el món fan pels obrers.'
I no es preocupaven d'aquest
allunyament perquè es pensaven, pobres insensats!, que tot
sols es bastaven per alliberar
la pàtria.
Ara, això si, aprofitaven el
que la classe treballadora no
volgués saber res amb ells per
a dir fàstics i penjaments del
desagraitaent dels treballadors.
I, evidentment, aquests no podien saber res amb els nacionalistes. El seu programa no era
altra cosa que un programa estrictament burgués.
Els obreristes, dins dels seus
centres i dels seus sindicats,
havien de sostenir una lluita
més grossa amb els falsos
obrers, confidents de la policia
i de la burgesia, que per a l'ad-

veniment de la seva emancipa?
ció. Els falsos redemptors del
poble, homes despreciables en
tots sentits, només tenien una
dèria: eliminar, pel mitjà que
fos, els rentables ob»eristes.
El país, dòrics, era en constant batalla entre Ahornes d'una
mateixa raça, de la qual-cosa
se'n gaudia el capitalisme i se'n
aprofitaven els governs per a
oregar elmoviment obrerista, al
qual li calgué atendré d'una
manera desesperant, gairebé exclusiva, la pròpia salvació.
En va s'esforçaven els líders
obreristes en infondre al poble
un esperit de superioritat i de
noblesa. Les maniobres dels governants, però, eren més estudiades i fermes del que es pensava, i feien anar la massa cap

on els pla via.

Un d'aquests líders, el més
gran de tots, aconseguí fer-se
respectar de dia en dia, i la seva
veu era escoltada entusiasticament. Aquest era Bug Dosciuski, home fort i valent, orador
que s'emportava les multituds.

J. R. /gua/ada,—Esperem amb Interí: visita pronnzsa. Anunci«u-nos-la amb temps.
Registrem suscripdó.
Comitè U., Buenos A/res—Rtbùt lletra amb viva
satisfacció. Satisfeia comanda des de
primer d'any. Contestem per lletra
al corapany^M. C, Q.
J. M.' P. i S. Sí. Ssínrn/.—Corresponent lletra
agraïda.
NOrES/·-Preguem a tols els que ens escriguin
vulguin donar-nos nom i adreça. No correspondrem els escrits anònims. L'original literari acceptat hauri d'esperar un
Iittrg torn pel excés d'original. L» nostra
Rrdac46 is oberta al públic els dissabtes
a la tarda I els dijous a la nit.

formidable organitzador, home
que poseïa marevellosavemt el
do de gents; polonès fins al moll
de l'òs i amant de la seva pàtria—que ell veia germana de
totes les altres—i Dosciuski
gaudia d'un gros prestigi, i era
estimat de tothom per la seva
dolcesa de tracte.
Dosciuski fou víctima de diversos atemptats i de múltiples
calumnies, però la seva fe no es
desanimà gens. I malgrat dels
contratemps, continuà la seva
campanya grandiosa d'organització i de propaganda.
La seva paraula captivava i
movia cada die més a la gent.
I la llevor que havia sembrat
anat fructificant, poquet a poc,
poquet a poc....
El govern i els falsos obreristes aviat s'espantaren dels resultats de l'obra de Buc Dosciuski. Calia treure-se'l del davant; els altres caps no els feien

por.
Dosciuski, home amant de totes les llibertats, de mica en mica anà comprenent que el mo-

Us suscripto« de fóra
El manteniment «te
periòdic com eJ nostr:
comporta u n sacrifici
constant. L ' anormalitat
actual fa més dura encara
la vida de JUSTICIA SOCIAL
Preguem à tots, vivament, vulguin ajudar a
T èxit de la nostra obra remesan t-nos, l'import de les
suscrípcions que s ' ens
deuen.
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viment independentista em quelcom més elevat i més noble que
allò pel qual treballaven els
reaccionaris nacionalistes. Per
l'internacionalisme calia la llibertat de les nacions naturals..
La seva campanya.aleshores, començà a orientar-se cap a aquest
sentit.
I el govern vegè que els perills
per ell augmentaven enormement. I els pocs dies, Bug Dosciuski queia mort al mig del carrer, amb el cos atravessai de
bales, junt amb un jove company que anava amb ell.
La protesta per la seva mort
fou una cosa grandiosa, imponent. Feia tremolar als més escèptics. D'un moment a l'altre
la indignació del poble podia
fer que es descpbris tot gel vil
joc. ....Però tres dies més tard
eren assasinats, pels mateixos
que ordenaren el crim, els infeliços encarregats de fer desaparèixer a Bug Dosciuski.

Jph. Rotheiche-Regembach.
(Tr«<LdeJ.R,iT.)

