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La campanya obstruccionista del faisme
100 per 100 es una
maniobra de la Lliga
i un senzill problema
de comptabilitat per
a aquesta
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Ui% crit d'alerta al« obrers catalanistes

En aquest tombant històric
del pairalisme xoví. Mentre cridin: "Visca Catalunya!", la
burgesia podrà becainejar tranquil·lament i pair sense noses els
Hem parlat ja tantes vegaàpats de mal profit.
des del mal que feia a Catalunya
Cal que tots els homes d'esla nostra polarit/ació entorn
querra comprenguin aquesta ved'un problema d'ordre polític—
ritat: El veritable plet polític'
com el plet de les nostres reiestà plantejat avui a Catalunya
vindicacions col·lectives—, que
entre nosaltres, els socialistes,
em crec alliberat d'haver d'ini els "pomells de joventut". Pel
sistir. La supervivència d'un
socialisme, Catalunya ascendirà
anarquisme tipus F. A. I. i la
y. la categoria de poble europeu
manca d'un gran partit socialisi trobarà el camí lliure per a tota donen a la nostra política i
tes les llibertats, individuals i
a les nostres organitzacions sincol·lectives, a mesura de la seva
dicals un to totalment infraeuropeu. En aquest aspecte por- capacitació, en catalanitat i en
ciutadania. Pel "pomellisme",
tem almenys un retard de trenta
anys en relació als pobles avan- Catalunya recularà un segle, i
acabarà resant el rosari, veient
çats. Ara que podem començar a endegar la nostra autono- com se li tanquen totes les portes i com perd totes Ics simpamia, és indispensable que tots
ties que la seva causa de lliberels obrers i tots els homes d'estat havia despertat enllà de les
piritualitat socialista—i fins els
veritables liberals — sàpiguen fronteres.
L'exemple pestilent de la
superar-se per tal de deixar a
"dolça
Polònia", sota el feixis;,egon terme les qüestions políme
de
Pilsudsky,
hauria de bastiques i posar damunt de la tautar
per
a
fer
veure
els enormes
la les qüestions socials. Les coses que han passat aquests me- perills d'aquestes hores a tots
sos darrers—i que potser un dia • els catalanistes de bo de bo.
convindrà explicar per menut— ¿'Eins deixarem penjar la llufa
m'han confirmat una vella sos- per la "Lliga Espiritual de
pita : que molts burgesos de ca- Nostra Senyora de Montsersa nostra, que feien grans esca- rat"? La "impaciència catalarafalls de llur catalanisme, no nista"—en total desacord amb
tenien cap ganes que el nostre les realitats que avui mostra el
plet trobés una solució, ni que— procés de la nostra renacionacom l'Estatut actual—'fos un lització—podria ésser la causa
simple arranjament provisori i de la derrota espiritual de Catransaccional. El dia que les jo- talunya. 1 aquesta-derrota sjeria
ventuts universitàries abando- molt més greu que la de la Sonin el "pet de segadors!" i .lidaritat Catalana. D'aquesta
es comencin a interessar per ens en vàrem refer en vint anys.
l'ennobliment i l'emancipació Per a refer-nos de l'altra haudel poble, és segur que les nos- ria de passar mitja centúria.
tres organitzacions proletàries
Es troba avui Catalunya—i
prendran tot un altre aspecte. no em sap greu repetir allò que
1 el dia que tots' els sindicats de ia he dit en altres bandes—en
Catalunya estiguin regits per ho- una situació semblant a aquella
mes responsables, intel·ligents i en què es trobaren en acabar la
amb veritable educació società- guerra les velles nacionalitats
ria, s'hauran acabat per sempre alliberades pel tractat de Vermolts abusos i seran impossi- calles. Després de catorze anys,
bles certes vergonyes que tot- és molt difícil mantenir avui per
la generalitat d'aquests nous
hom coneix.
Per això, mentre no haguem Estats independents el total enapurât la mesura del contingut grescament que per ells sentíem
autonòmic de l'Estatut ens in- quan sofríen sota el jou de l'imteressa molt a tots poder donar perialisme estranger. Un d'ells,
per resolt—provisionalment— però, s'ha salvat amb tots els
el nostre plet polític. Tinc mol- honors. Parlo, naturalment, de
ta por, però, que els reacciona- Txecoslovàquia. I és que la Reris d'ençà i d'enllà de l'Ebre pública txecoslovaca, a l'hora
trobaran manera de tornar a crucial de l'alliberament, va saenverinar les coses, a fi de po- ber reaccionar del complex d'inder engabiar la nostra intel·lec- ferioritat que provoca tota
tualitat i les joventuts de la me- opressió autoritària, amb una
nestralia en la cleda innòcua compensació superadora de tiPer Socialisme Catalunya
ascendirà a la categoria de
poble europeu I trobaré el
comi lliure pera totea les llibertats, individuals I collectives.
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SOCIALISME I COMUNISME
<E1 Marxjime no is cap
dogma.- —LENIN.
Per l'endat périment cultural del nostre poble la «passa» comunista arriba a Catalunya quin a tot arreu la
està passant de moda.

2. Les modes que arriben tard
De totes les lliçons, les de la
Història són les més inútils. Cap
poble no sap escarmentar en la
pell d'un altre i, l'un darrera
l'altre, tots han de sofrir les
mateixes atzagaiades i tots han
de passar per les mateixes calamitats.
Ara que l'Estatut autonòmic
dóna al nostre poble l'ocasió de
mostrar la seva capacitat —
a l'hora que carrega damunt les
nostres espatlles el pes feixuc
de la nostra responsabilitat històrica—, tan sols amb les marrades que ens podríem estalviar
esguardant els exemples de fora de casa, en cinc anys ens seria possible rescabalar-nos dels
trenta anys d'endarreriment
que, en termes generals, en l'ordre polític i sindical portem en
relació arrib l'Europa culta.
Però no cal fer-se gaires il·lusions. Damunt d'aquestes mateixes pàgines escrivia jo fany
1924 : "Després de la crisi anarquista és impossible que el proletariat amb el paladar estragat de tants llamps-i-trons i
tang-i-fetge, entengui de cop i
volta el llenguatge serè i humà
de la raó i s'endinsi en un socialisme intel·ligent, tolerant
(amb totes les matisacions obreristes), democràtic i antisectari.
És natural que els que ahir practicaven l'anarquisme més massís
i infantil, siguin avui fidels idopus "comunitari", és a dir, amb
l'esperit d'emulació socialista.
La generalitat dels altres pobles renascuts a la vida lliure
han reaccionat contràriament,
cercr.nt una compensació xenòíoba d'exaltació patriotera—
banderes i musiques—tractant
de rebaixar i menysprear els altres • i tancant-se, Tors SOLS,
dintre de casa, decidits a proclamar que llur melic sumari i
malolent era el centre d'interès
universal.
Polònia o Txecoslovàquia.
Feixisme o Socialisme.'Particularisme o Universalisme. Vet
ací els dos únics camins que avui
esperen les nostres passes. Si
sabem seguir el darrer demostrarem que Catalunya tenia raó.
Si ens llancéssim insensatament
per l'altre donaríem la raó a
l'Ortega i Gasset.

latries del dogma bolxevista.
Hi ha gent que sense un dogma
no sabrien com fer-s'ho, i nosaltres—que mai no havem sabut
esguardar cap pretesa veritat
d'una sola cara—ja ens en fem
càrrec. No tothom és igual i
cada casa és un món. Després
de la crisi anarquista—estigueu
tranquils!—vindrà la febrada
comunista. A nosaltres això no
ens preocupa gaire. Com que,
anem molt lluny—sense cap ambició personal i no hern de donar compte a ningú dels nostres
"èxits"—, no portem cap pressa."
Aleshores em vaig equivocar.
Vaig ésser excessivament optimista. No vaig tenir en compte
que, per l'endarreriment cultural del nostre poble, els snabismes i les modes de l'estranger arriben sempre a casa postra amb un retard considerable.
Quan a Anglaterra els infants
s'avorreixe,n amb el yo-yó, els
nostres tot just s'hi comencen
a engrescar. Per això, durant
aquests vuit anys el comunisme
tot just ha anat fent la viu-viu
i sembla que tot just ara la
"passa" es comença a fer encomanadissa. I encara "sort" de
la crisi econòmica i de la tragèdia dels obrers sense feina. Sen-

se la fam que truca a la porta
de les llars obreres per a dur-hi
líi més justa de les desesperacions, potser encara estaríem
allí on estàvem.
Així es dóna ara, el cas lamentable, i que hi ha el perill
que ens posi a tots en ridícul,
que la "febrada" del comunisme, amb el seu seguici d'espetecs verbals i d'extremismes
oratoris sense suc ni bruc—tot
plegat aigua de pa i ordi—,
s'encomani a casa nostra justament a l'hora que va passant de
moda a la generalitat dels pobles civilitzats. Això són coses
sobre les quals tota discussió és
baldera i bizantina. Es tracta
de fets objectius que estan a
l'abast de tots els comunistes
que saben llegir i escriure. Em
bastarà, per a demos.trar-ho,
referir-me al llibret d'O. Bewer, L'Internationale Communiste et ses Sections, que acaba
de publicar el "Bureau d'Editions", centre de la propaganda
oficial comunista a la veïna República, amb les estadístiques
presentades a la XI Assemblea
Plenària de C. Ë. (abril de
1931), sobre la situació dels
partits comunistes, de les quals
extrec les dades següents :

CONTINGENTS OFICIALS DEL PARTIT COMUNISTA
ALS PAÍSOS CAPITALISTES
Any 1W

Pèrdua

Txecoslovàquia. 35,000 membres (l'any 1924 eren ^40,000). 105,000
>
(l'any 1924 eren
17,000).
9,000
Estats Units. . . 8,000
»
(l'any 1927 eren
9,000).
6,445
Anglaterra . . . 2,555
7,450
»
(l'any 1929 eren
20,000). 13,550
Suècia
França

36,000

»

(arran del Congrés
de Tours eren 120,000). 84,000
Total. . . 89,005 membres.
Pèrdua soferta. . . 218,005

És a dir que en pocs anys—•
aquells que jo contíava que ens
servirien per a passar la febrada-—en sols cinc dels països
capitalistes més civilitzats, la
III Internacional há sofert una
baixa de més de dos cents mil
afiliats (després s'ha fet més
gran encara) i comptava únicament rnenys de noranta mil
membres.
En els països capitalistes, el
P. C. T. tan sols manté les seves posicions i va creixent a
Alemanya, numèricament, per
bé que la seva organització i
força interior estan en plena decadència, com ho demostra el
fet que les cèl·lules de fàbrica
han baixat, de 2.243 que n'hi
havia l'any '1926, a 1.524 que
n'hi havia l'any 1930.
I és que, pròpiament parlant,

el P. C. alemany no té res a
veure amb un partit marxista.
La seva major part està constituïda per pobres famolencs,
sense la menor consciència de
classe i cap mena d'idealitat comunista, moguts sojament per
les impulsions tràgiques—tan
tristes i tan humanes I—dels
que pateixen fam de pa, i per
totes les escorrialles del Lumpenproletariat, la companyia
del qual considerava Marx funesta per al poble. Per a demostrar això que dic n'hi ha
prou (sempre seguint les dades
oficials de l'obreta de Bewer)
considerant que l'any 1929 el
partit va tenir 50.000 adhesions y 49.000 baixes! Per un
augment efectiu de i.ooo afiliats hi va haver un trasbals de
vora loo.ooo membres! (Es
(Continua a li pàgina 3)
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LA SETMANA POLÍTICA
De la disciplina
La política catalana, en l'hora d'avui, és inferior a l'Estatut.
L'Estatut c's una conseqüència de la unitat catalana, unitat
en el sentiment reivindicatiu
nacional, unitat en la voluntat
d'assolir-la.
Però la política catalana no
ha avançat paral·lelament a la
maduresa cívica i espiritual del
nostre plet. No ha sortit encara
del període preestatuari i tins
pre-republicà.
Els partits catalans, de republicanisme i catalanisme més o
menys històric i avançat, són esmicolats pel comarcalisme, pel
localisme. No han volgut, o no
han pogut superar els prejudicis de tribu, de clan, suports del
caciquisme clàssic, creant els
grans òrgans de política general, de programes generals, de
visió integral dels problemes
nostrats. L'Estatut ens exigeix
un?. Catalunya concebuda i sentida com una sola unitat. Els
partits polítics no són res més
que un mosaic de localismes primitius sense horitzó, sense connexió substantiva.
Exemples en sobren. Però el
més eloqüent, avui, és el que
ens ofereix el d'Acció Catalana.
Hem pogut veure com a Barcelona llança i defensa 'la bona
teoria d'una Catalunya regida
per partits republicans i liberals
i catalans; com a Tarragona
pacta amb el dominguisme corromput i corruptor; com a Lleida s'entén amb la reacció antirepublicana de la Lliga i els carlins i les desferres del vell caciquisme monàrquic; com a Girona volgué aliar-se amb l'Esquerra Republicana de Catalunya; com a Barcelona pregona
el seu puritanisme , catalanista
anant sola. ¿Voleu actitud més
anticatalana, més antirepublicana? ¿La política ha d'ésser
segons les comarques: esquerrana a Barcelona, colonial 'a
Tarragona, monarquitzant a
Lleida, atemperada a Girona?
Si aquesta és la concepció de
Catalunya dels que han monopolitzat pedantescament els
sentiments nacionals, insignificant, miseriosa, menyspreable
és per als homes que vivim el
nostre segle i volem crear-ne
una amplament humana, estretament unida en la creació d'una
civilització més justa y més bella!...
Nosaltres no ens hem escapat d'aquesta migradesa moral
i espiritual del catalanisme històric, més de capella i de sagristia que de Catalunya. Alguns
companys de les comarques
s'han cregut autoritzats per a
trencar la nostra disciplina nacional, la nostra tàctica nacional, el nostre ideari nacional,
en gestionar pactes o avinences
amb partits enemics del nostre
aliat. La desviació era perillosa i el C. E. s'apressà a corregir-la. J enèrgicament, car som
un partit jove fàcil a les contaminacions d'un ambient advers.
Així ha d'ésser. La Unió Socialista de Catalunya és un partit nacional, no de comarques,
de tàctica única, de disciplina
única, d'ideari comú a tots els

companys, visquin on visquin.
I solament mantenint aquesta
unitat d'acció, de disciplina, d'ideari, aquest concepte i aquesta
visió nacional, serem quelcom
útil i modèlic a Catalunya.
El viatge d'Herriot

La visita d'Herriot a Azaña
ha caigut com una pedra en el
toll on viuen les granotes diplomàtiques. "¿L'equilibri europeu
en perill?", es pregunten.ü, més
concretament, ¿l'equilibri de la
Mediterrània ? '
Es sabut que el Nord d'Àfrica és un dipòsit de carn humana
per a França, en cas de guerra;
que la possessió de les illes Balears dóna la clau mediterrània
a Espanya en l'avinentesa d'una
guerra italo-francesa; que, actualment, la potència marítima
i aèria d'Itàlia fa de fet impossible la continuïtat dels transports comercials i bèl·lics de
França amb el Nord d'Africà;
que aquesta veritat, comprovada en recents maniobres, ha
centuplicar el valor estratègic
de les Balears; que en temps de
Primo de Rivera, Mussolini s'apropà massa a les Balears.
¿Sota la cortesia diplomàtica
d'Herriot s'hi amaguen les Balears? França i Primo de Rivera s'entengueren per a resoldre junts el problema del Rif
i els interiors d'Espanya. ¿ Herriot i Azaña pensen entendre's
per a resoldre el problema de
la Mediterrània occidental i els
interiors de la República? No
serem nosaltres els primers a ,
negar-ho. Els desmentiments
oficials sempre són sospitosos.
Les temorenques reflexions del
Vorviaerts, el gran diari socialista alemany, no seran totalment injustificades. I el temperament bellicos d'Azaña, i la
seva política de militarització
tècnica no són factors d'apaivagament. A més, són molts els
problemes econòmics espanyols
que en part pot resoldre França amb senzills canvis aranzelaris, perquè els ignorem o perquè vulgui ignorar-los Herriot
o menysprear-los Azaña.
A l'endemà de la gran guerra
es digué : ha mort la diplomàcia secreta. Com en tantes altres coses, la gent prengué per
realitat una il·lusió. La diplomàcia secreta no ha mort, i és instrument d'ella la Societat de
Nacions. ¿Herriot-Azaña n'escriuran un nou capítol?
Cal estar alerta !...
La corrupció municipal
¿Què n'hem de fer de l'Ajuntament de -Barcelona? Per
la seva composició és completament inoperant, en sentit constructiu revolucionari. Per la
moralitat de molts dels seus
components és una xacra que
infecta tot. l'organisme ciutadà.
Pels fets coneguts i pressentits
és un motiu d'escàndol i de corrupció.
Què n'hem de fer?
Hi ha allí un cranc : la minoria lerrouxista. I un sarcoma :
el grup d'expulsats de l'Esquerra. Junts, i fent el joc de la
Lliga, impossibiliten als regidors de l'Esquerra i de la U.

S. C. Ni que s'ho proposessin
fermament aquests podrien desenvolupar cap pla d'acció constructiu.
Impossible ta moralitat administrativa havent*hi lerrouxistes i Sánchez Silvas. Impossible l'eficiència política per
manca de majoria. Impossible
la continuació del "statu .quo"
si quelcom val la solvència de
Barcelona.
No és qüestió episòdica, sinó
de conjunt. L'afer dels nomenaments és un episodi. El problema seria el mateix d'ésser
aquest una convicció íntima i no
un èxit policial. I és així, de
conjunt, que cal resoldre'l.
I no hi ha altra sortida que
la dissolució.
La dissolució de l'actual

Ajuntament ha d'ésser un dek
primers acords del Parlament
català. Pel bé de l'Esquerra, de
la U. S. C., de tota la ciutat.
Per deure de ciutadania. Per
respecte a la voluntat revolucionària que va donar-li vida.

i quasi camperols, revolucionaris de pagesia a l'hivern i pacifies estiuejants a l'estiu.
¿Que Campalans tingué això
o allò en temps de Primo de
Rivera? Campalans ja sabrà
demostrar que en un dit d'ell
. #
h! ha més honradesa que en tots
Els herois del B. O. C.
el capitostos bocs plegats.
La ineficàcia dels pinyols
Però, encara que no ho pode Maurín, a Manresa, ha tret, gués demostrar, no és aquesta
de polleguera els heroics herois 1?. qüestió. La qüestió és una
del B. O. C. (obrers: armeu-vos altra: ¿Socialisme o Comunisi aneu-hi !).
me?...
Socialisme o comunisme?,
Parlem-ne, oblidant OUenpregunta Campalans. I els he- dorf ; parlem-ne forçà i clar, herois del B. O. C. contesten: rois del B. O. C., magnífics raCampalans va fer negocis bruts ves (roigs per fora, blancs per
en temps de la dictadura. Evi- dintre) del revolucionarisme cadentment, el mètode OUendorf tastròfic!...
s'ha inventat per als nostres
quasi comunistes, quasi obrers
J. COMO R K R A

SOCIALISME I ECONOMIA
És una realitat cada cop més
patent que les grans lluites per
la llibertat i l'emancipació dels
individus i els pobles transcendeixen amb intensitat i extensió cada dia majors al camp de
l'economia.
No hem d'entrar ara ací en la
consideració de saber si el factor econòmic no ha estat sempre en realitat el determinant
fonaments)) de l'evolució social
dels poblo«, Podríem acceptar
aquesta tesi i constatar tanmateix que el ¡factor en qüestió hauria operat, fins a un moment històric determinat, a la manera
d'una lici física desconeguda de
la qual les societats, incipients o
avançades, sofríen els efectes
més que no n'entreveien la raó.
No és sinó a partir de Marx
i de la constitució, amb ell, dels
partits obrers i socialistes que
constatem per primera vegada
en la Història un esforç organitzat i conscient per dur al
camp de la política les qüestions
derivades de l'estructura económico-social mateixa de les nacions i pobles. Aquest esforç
reïx per altra part a plantejar
tot d'una el problema en els seus
veritables termes.
Avui, però; és tota l'àrea de
la política la que es troba envaïda i penetrada per aquesta
gran qüestió que hem convingut d'anomenar social, per manera que és ben bé relativament
a ella que els partits se situen i
es defineixen arreu del món.
I això no pas d'una manera
accidental, o passatgera, com
a conseqüència tal vegada de la
greu. i profunda crisi que actualment afligeix les nacions, sinó
per la consciència cada cop més
clara, cada cop més precisa, que
els grans problemes de la llibertat humana, de la justícia social i de la democràcia autèntica no poden trobar adequada i
satisfactòria solució mentre subsisteixi la desigualtat flagrant
que es deriva de l'ordre econòmic.
Llibertat? ¿Pot hom parlar
de llibertat en el cas—per no
parlar sinó d'ells—dels vint-icinc milions de sense feina que hi
ha actualment pel món i que no
tenen tanmateix per subsistir,

ells i llurs famílies, sinó el tre- doncs, pas una doctrina d'odi,
ball de llurs braços i llurs mans? sinó d'amor i fraternitat uniLlibertat de què, si us plau ?
versals.
Igualtat? ¿És possible parEl socialisme no pretén pas
lar sincerament d'igualtat men- anul·lar la individualitat, sinó
tre els uns tenen en abundància que aspira, al contrari, a desno solament allò que cal sinó lliurar la personalitat humana
fins i tot per nodrir el luxe i la assegurant-li, per mitjà d'una
mollesa, i els altres es veuen més equitativa distribució de la
privats de subvenir a les exi- riquesa, la dignitat bàsica de
gències més elementals de la l'existència material.
vida diària?
Hi ha en el socialisme una
Igualtat i llibertat són tan- emoció profunda que es comateix elements igualment es- munica irresistiblement a tots
sencials del concepte "liberal", aquells que s'hi atansen sense
per manera que el socialisme, prevendo i que revifa en nosque aspira a substituir l'actual altres les cendres de nobles prinsistema econòmic per un de més cipis i preceptes que, a través
racional on la distribució de la dels segles, hi han anat diporiquesa s'efectuï en profit de la sitant, candents, idealitats precol·lectivitat, se'ns representa tèrites i moviments passats.
avui com la projecció en el Principis i preceptes què si no
temps, com la formulació en els revifàvem de tant en tant
termes d'actualitat d'aquell gran amb un nou contingut emociocorrent que, iniciat al segle xv nal, no foren sinó això: cendres
amb el renaixement de les cièn- fredes, lletra morta dels manacies i les arts i prosseguit a tra- ments de qualsevol decàleg.
vés de la Reforma í la RevoluSocialisme no és així una moció francesa, pren en un mo- ral, sinó, en la seva forma acment determinat el nom de /i- tual, la mateixa moral eterna,
beral i es resol, un cop assolit que deriva de l'essència de les
el seu objectiu històric, en pura coses i de la naturalesa més íni noble actitud intel·lectual.
tima de l'home.
El socialisme, democràtic per
essència i per definició, no és,
CARLES GERHARD

TEATRE

"Un amo", de Ramon Vinyes
La Secció de Propaganda del Centre
Autonomista de Dependents del Comerç
i de la Indústria ha volgut, durant
l'exercici 1932-1933, oferir una sèrie de
representacions teatrals amb estrenes
d'obres d'autors catalans que no ban
trobat entrada o que hau estat exclosos
de les capelletes conegudes per empreses
de teatre català: Ramon Vinyes, Prudenci
Bertrana, Ambrosi Carrion, Alfons Maseras, C. Pages de Climent, Miquel
Llor, J. Puig Pujades, Miquel de Palol, etc.
El C. A. D. C. I. podria fer un gran»
bé al teatre català. Però l'empresa no
tindrà, ni de molt, el caràcter que hauria de tenir. Deixant a part la qiiestió
ideològica—i no ens referim únicament
a la social, sinó principalment a l'artística—, molts dels elements que haurien
d'estar a l'altura de l'intent estan, pel
que hem vist, bastant per sota.
La temporada—qualificada amb gran
cursileria de "Vetllades de Teatre selecte" i presentada gairebé sense propaganda i amb cartells i programes amb
un llenguatge harmònic amb el "Teatre
selecte" — s'inaugurà dissabte passat,
dia 22, amb Un ama, del company Ramon Vinyes.

Un drama social, fort, viu. Ramon
Vinyes ha imprès a l'obra tota la seva
passió literària i ideològica. El dependent de comerç davant uo amo dèspota
i poderós. Vinyes no ha volgut presentar-nos un tipus genuí de patró, sino un
patrá excepcional, en el qual es reuneixen les característiques diverses dels diferents burgesos; ha animat un patró
què sempre és amo, en qualsevol Hoc
que es trobi. La dependència,s'ajup porugament sota la seva mà fèrria, bàrbara ; permet les més grans vexacions,
les burles més cruels.
Aquest és el veritable drama que presenta Ramon Vinyes, Prendrà més relleu als ulls senzills del públic la seva
tapada amb Clara, la mecanógrafa ; la
derrota, en fi, que Clara li fa experimentar, així com la pèrdua moral de
Víctor, el fill ; però l'autèntic assumpte és
l'explotació de la dependència i la covarda submissió d'aquesta a l'amò.
Ramon Vinyes ens* presenta l'obra amb
tota noblesa. L'amo, ésser ben humà,
des del seu punt de vieta té la raó. La
dependència es deixa vexar, i enforteix, per tant, la posició de l'amo.
Intent nobilíssim, U interpretació i el
públic no s'ajustaren a Un ama.—R. i T.
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L'afer de la Transatlàntica
Aquest article que Gonçal de Reparaz (fill) ha publicat a Mirador de la
»ttmana passada, parlant de l'actuació
dels directors de la "Compañía Trasatlántica Española", hauria d'haver remogut, sembla, la consciència ciutadana i hauria d'haver estat motiu per a
un interès apassionat per part de tots
plegats. No ha estat així, però. La gent
s'ha limitat a fer-hi un comentari més
u menys indignat i ha tornat a caure
en la indiferència de la vida quotidiana. D'altra banda, la nostra Premsa —
sense excepció, que nosaltres sapiguem, a
j'hora d'escriure aquestes ratlles — no
s'ha dignat ni reproduir-lo. Ens referim,
és clar, a la Premsa que té la pretensió de viure atenta als problemes que
afecten la nostra vida ; de l'anomenada
"Premsa neutra" ja ni en parlem, puix
que la seva única finalitat es el negoci
dels seus propietaris i res mes.
I no és pas que el fet no s'ho mereixi, perquè és, al nostre entendre, un
dels afers més escandalosos que s'han
produït en els darrers temps a la nostra terra i que ve a coronar, per dir-ho
així, tot un reguitzell d'actuacions que
haurien de caure dins el marc del Codi
penal i que han quedat en la màxima
impunitat. Recordem només de passada
els casos del Banc de Barcelona i el
més recent del Banc de Catalunya, els
responsables del qual gaudeixen d'una
magnifica i perfecta llibertat i continuen comptant amb el respecte i la. consideració atorgables solament a les persones honrades. En canvi, les prêtons
estan plenes de pobres infeliços—moltes vegades irresponsables—els delictes
dels quals són una bagatel·la en comparació dels d'aquests senyors que es
passegen tranquil·lament després d'haver expoliat a tort i a, dret amb una
absoluta immunitat. De totes aquestes
cote», la nostra Premsa que s'escandalitza i fa esgar r if alls i s'estripa les vestidures per un afer Bloch, posem per
cas, no n'ha dit ni una paraula. Però,
deixem de banda aquestes consideracions
i concretem-nos al cas de què parlem.
Segons l'actual ministre de Finances
d'Espanya, el senyor Carner (tot això
ho trèiem de l'article esmentat), els avals
que l'Estat ha concedit a la Companyia
pujaven, el 31 de desembre de l'any passat, a la xifra de 159,8 milions de pessetes, és a dir: prop de cent seixanta milions! Total res! I nome» a partir de
l'any 1921, l'Estat ha donat a la Comqual no volem discutir) i cobertura del
dèficit, sumes per valor de 367 milions
panyit, en concepte de subvenció (la
de pessetes; de manera que entre una
cosa i l'alti a, 1» Companyia ha rebut
de la Hisenda pública la quantitat aproximada de cine cents vint-i-set milions
de pessetes. Ara bé: tenint en compte
que la flota de la Companyia constava
un« seixanta un milions per vaixell (de
darrerament de vuit unitats, resulten
deu a quinze vegades la seva valori).
Tot i això, el negoci anava de mal
borràs. 1 pel que sembla, els pobres senyors que en portaven la direcció no
en tenien cap culpa i ho feien d'allò
més bé. Si més no, així ho va reconèixer l'Estat en aquell» temps paradisíacs i sadollat« de patriotisme en què
Primo de Rivera i els seus corifeus —
inspirats pel mai prou enyorat Alfons
de Borbó—s'havien emprès de salvar Espanya de la ruïna i de fer, vulguis no
vulguis, la felicitat dels espanyols. Car
en l'època de la Dictadura, el Govern
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va donar al problema de la Transatlàntica una solució que en esquema es
reduí al següent: L'Estat, amb la base
dels avals concedits, es féu càrrec de
l'actiu i el passiu de ta Companyia
(una societat pràcticament en fallida),
perq com que aquell no tei.ia mitjans
ni elements per a portar a cap
l'explotació del negoci, aquells bons governants varen tenir la idea feliç de
concedir-ne l'arrendament a la mateixa
Companyia, la qual, sempre sota la direcció dels homes que la regien, havia
arribat a un grau tan gran de prosperitat. Hi havia en el contracte—naturalment—la condició que si el negoci
produïa dèficit, aquest anava a compte
de l'Estat, el qual es comprometia a
cobrir-lo, i si hi havia superàvit (cosa
que no s'ha produït), anava a favor de
la Companyia. No cal dir també que els
accionistes no han pensat mai—cosa perfectament natural—a eliminar del Consell d'Administració uns homes tan capacitats i dotats de dots tnn rellevant*.
Quant als alts empleats de la direcció, havien demostrat tanta eficiència
que no hi havia motiu per a destituir-los.
És clar que la Companyia va saber
ésser agraïda (i continuem transcrivint
les dades de l'article esmentat), i per
això va donar i.ooo -pessetes per a contribuir a l'homenatge al general Barrera, i en va concedir 30.000 al Sometent de Barcelona (al fi i al cap era un
dels més ferms puntals de l'ordre), i en
va regalar 57.000 a les Unions Patriòtiques de Madrid i Barcelona, això sense comptar les 50.000 per al Palau de
Pedralbes i les 25.000 per a l'homenatge a Primo de Rivera i les 40.000 per
a la subscripció destinada als tripulants
del Plus Ultra.
I com que el negoci anava tan bé i
donava tant, els directors de l'Empresa,
amb aquella generositat i bon cor que
han estat sempre U característica de
la família López (vulgarment, Comillas),
no tenien un no i no els venia d'aquí
quan es tractava d'afavorir tota mena
d'obres nobles, piadoses i desinteressades, i així, per exemple, la Companyia contribuïa amb ico.ooo pessetes a
una fundació instituïda a U memòria
del marquès de Comillas i destinada a
la defensa de la fe, l'ordre social, la
familia, etc., etc.; en una paraula: tot
allò que hi ha de més sagrat damunt
aquesta malaurada terra. I encara ajudava a construir la catedral de Santa
Isabel, la capital de Fernando Poo, i no
podia permetre que quedessin sense el
seu preciós ajut tot un sens fi d'obres
pies i dignes de la màxima protecció.
I, naturalment sempre en defensa de
l'ordre, va obsequiar amb 8.000 pessetes la Federació Patronal Catalana,
puix que, altrament, haurien perillat els
fonaments de la Pàtria i la Societat.
Els Comillas han estat de sempre, pel
que es veu, uns grans patriotes disposats a sacrificar-se en tot moment i fins
allà on calgués per al bé del país.
Només cal tenir en compte, per a veure que això és una gran veritat, el stianta per cent de rebaixa sobre els nòlits que es concedia — amb un desprendiment digne d'ésser imitat — a la
"Compañía General de Tabacos de Filipinas". I això quan la guerra, durant
la qual els nòlits es pagaven a un ull
de la cara i quan la Companyia tenia
una gran requesta per a transportar
càrrega, per tal com els seus vaixells
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Bernard Shaw

Assaig sobre la Democracia
(Continuació)
Sols .amb lleis severes, reforçades per una vigilància constant, hem aconseguit restringir
l'enorme desgast de la vida humana i de riquesa que costava la producció quan estava
lliure de tota intervenció governativa.
Durant la guerra mundial l'assaig que férem de deixar el municionament dels exèrcits a empreses particulars ens portà al caire
del desastre i causà un terrible nombre de
baixes entre les nostres forces. Quan el Govern-va treure la concessió de les mans particulars i organitzà fàbriques nacionals, s'advertí immediatament la diferència. Les fàbriques particulars continuaren encara funcionant en una escala reduïda, però se'ls ensenyà per funcionaris del Govern, a fer-ho
d'una"*manera econòmica i a portar una comptabilitat neta. Les nostres grans empreses capitalistes corren avui darrera del Govern per
a sol·licitar el seu ajut, com l'anyell corre
darrera la mamella de la seva mare. No són
ni tan sols capaces d'efectuar una amplia-

(aquells vaixells tronats i valetudinaris)
eren respectats pels submarins alemanys.
! no contenta amb això, la "Compañía
Trasatlántica" — sempre, és clar, inspirada en els principis del més pur pa(riotisme — tenia atorgada la preferència d'embarcament a la "Compañía General de Tabacos de Filipinas", de manera que, encara que hi fossin d'abans, els
carregaments dels altres expedidora s'havien de quedar al moll esperant un altre vaixell, si a darrera hora aquella
tenia necessitat de carregar les seves expedicions. És clar que males llengües
(sempre les remaleïdes males llengües!)
van dient que la Companyia de Tabacs
de Filipines, fundada pel primer marquès de Comillas, tenia intimes connexions amb la Transatlàntica, el president de la qual era un dels factors
més influents de la primera, la qual
cosa explica a bastament, i de sobres,
aquest tracte de favor. Tot això, però,
no són més que insídies i calúmnies
filles de la mala fe i l'enveja de gent
baixa i malintencionada. Per aquesta
raó no ens en volem fer ressò.
Després d'una gestió modèlica com
aquesta (les dades que n'hem donat no
en són més que un petit exemple) no es
comprèn com és possible que la "Compañía Trasatlántica" hagi de plegar
quan l'Estat — amb una gasiveria sense
parió—'tanqui l'aixeta i deixi de prestar-li l'ajut que li prestava. Aquest fet,
però, deu ésser segurament un de tants
misteris de l'alta Finança que nosaltres,! pobres ignorants, no arribarem a
aclarir mai. És clar que aquesta mateixa gestió modèlica explica perfectament que ni els senyor» que componen
el Consell d'Administració ni els alt»
empleats de la casa no hagin pensat a
dimitir i a confessar-se culpables de

l'estat en què es troba la societat. Sembla més aviat <|ue els veritables causants
d'aquest estat de coses són els tripulants
dels vaixells í el personal subaltern i
d'ínfima categoria de les oficines. Per
això sembla una mesura justíssima que
hom els hagi llançat al carrer després
d'haver estat, molts d'ells, mamant de
la nòmina durant vint, trenta, quaranta ! més anys. I també fa l'efecte d'una
mesura justíssima que hom hagi retirat
les pensions a les 'vídues, orfes, vells, invàlids, etc., els quals cobraven tranquillement per a no fer re». Després
qu« la Companyia — amb una santa i
recta intenció, i sempre amb aquell paternalisme — els havia descomptat durant llurs anys He servei el quatre fer
cent del sou a fi de 'mantenir la Mutualitat destinada a aquests f i n s ; després
d'això, diem, encara hi haurà qui gosarà
reclamar i s'atrevirà a dir que hom els
ha robat. ¿Què haurien fet, pobres infeliços, si la Companyia — amb un esperit de caritat i de sacrifici com no
en tenim idea •— no s'hagués preocupat
d'ells i no 'hagués vetllat per llurs interessos administrant-los llurs propis estalvis? Volem creure que no n'hi haurà
cap de tan ingrat que es pugui arribar
a creure que un sacrifici d'aquesta mena
no val res. Si no és pagat ni amb tot
l'or del món!
Podríem allargar aquest article gairebé fins a l'infinit explicant anècdotes
(doloroses anècdotes!) d'aquesta naturalesa. Avui, però, ens sembla que ja hem
dit prou coses. Si tenim temps potser
continuarem i parlarem d'altres aspectes — tan interessants com aquest — de
l'afer en qüestió.
Tanmateix, no volem acabar aquestes
ratlles sense fer una pregunta: ¿Per què
en una República de Trabajadores tie
todas clases ( ?), no estan processats encara i no són a la presó els directors
responsables de la Companyia Transatlàntica Espanyola"?
PAU CIRERA

SOCIALISME I COMUNISME
(Confinando tit i» pig. í)

evident que hi vanen perdre di'ners.) Gent que van d'ací d'allà
esperant el Messies i el miracle del pa i dels peixos, sense
cap mena de fervor socialista,
ni cap gota d'esperit de sacrifici. El 85 per i.oo'dels comunistes alemanys, l'any 1931, eren
reclutats entre els obrers sense
feina. Un partit comunista—i
tots els socialistes ho som—ha
d'ésser una cosa molt greu i
molt seriosa. Això no passa
d'ésser una colla de desesperats, de pobres desesperats-*amb tota la raó-—inspiradors
d'una pietat immensa i d'una
profunda simpatia humana.
L'a^mic M auf in—í fou aquesta l'única de les meves dades
que va recollir-r-va donar un
argument que té certa gràcia i
que em plau de divulgar, per
tal com no figurava en la resse-

ció del ferrocarril subterrani de Londres sense anar a raure al Govern. El capitalisme
particular, quan no compta amb el concurs
del Govern, s'esfondra o resta endarrerit en
tots els aspectes. Si tot el nostre comunisme
i socialisme i el fort impost sobre els capitals inactius que els sostenen deixessin d'existir, les nostres empreses particulars caurien
a terra com cérvols ferits de bala i tots hauriem mort al cap d'un mes.
Quan Mr. Baldwin tractà de guanyar les
darreres eleccions dient que el socialisme havia fracassat arreu i sempre on havia estat
asajat, el socialisme l'esclafà amb la força
d'una màquina aplanadora i va fer que pugés al Poder i a la Presidència del Consell
de Ministres un socialista. Res no ens pogué
salvar durant la guerra sinó una gran expansió del socialisme, i ara està prou clar
que sols unes majors expansions del mateix
poden reparar les destroces de la guerra i
conservar la pau en mig de les creixents
exigències de la civilització.
El que havem de preguntar-nos, doncs, no
és si volem o no tenir el socialisme i el comunisme, sinó si la Democràcia pot viure en
pau amb llurs progressos, imposats amb l'augment de l'acció corporativa nacional i internacional.

nya del Full Oficial. És aquest :
"A Alemanya el $5 per loo
dels comunistes són obrers sense feina perquè a les fàbriques,
quan saben que hi ha obrers
comunistes, els expulsen en massa." Si el partit comunista més
fort del món, fora de Rússia,
amb més de 330.000 membres
pel gener d'enguay, no pot ni
evitar que la burgesia expulsi
de les fàbriques els seus afiliats
(cosa que a Andorra no passaria), permetrà l'amic Maurín
que posi en quarantena la "valor revolucionària" d'aquests
homes i la capacitat dels seus
líders. Hi haurem d'anar nosaltres a organitzar-los alguna vaga de protesta per tal d'acabar
amb aquesta vergonya que ens
deshonra a tots per un igual.
Fent honor a la veritat, cal
reconèixer que el comunisme segueix una sort més favorable

Ara bé : si l'acció corporativa és impossible
sense un cos governant, ja sigui Govern central, Consell municipal, Diputació provincial, Mancomunitat regional o un senzill Patronat parroquial; ja sigui el Consell o"Administració d'una Companyia industrial o
d'un trust de companyies. Aquesta mena de
Consells, elegits pels vots dels accionistes, són
petits Estats dintre l'Estat i alguns d'ells,
per cert, ben poderosos. Si bé és veritat que
no tenen lleis ni reis, en canvi teneri estatuts
i presidents. I volsaltres i jo, els consumidors
'de llurs productes i serveis, estem més a
mercè d'aquests Consells que del Parlament.
Alguns polítics actius que començaren com a
liberals i són ara socialistes m'han confessat
que es convertiren en observar que la nació
havia de triar no entre el control governatiu
de la indústria i el control exercit per particulars subjectes i refrenáis només per les limitacions que imposa la competència que es
fan les empreses entre elles, sinó entre el
control governatiu i l'efectuat per trusts ge-.
gantins que exerceixen un gran poder sense
responsabilitat i amb l'única finalitat de treure'ns tot el diner 'possible de les butxaques.
El nostre Govern, en aquests moments, té
moltes més dificultats amb les empreses particulars de les quals depenem en quant als

ft B. O. C. Ingressa

a la U. 8. C.?
Ha circulat aquests dies
amb molta insistència un?
rumor sensacional: que el
U. O. C. havia resolt ingressar a la U. S. C.
tíl rumor s'intensifica en
llegir que el partit comunista independent de Txecoslovàquia havia ingressat, íntegre, al partit soci ahlemòcrata.
Nosaltres, però, no ens
deixarem impressionar. Per
dues raons:
Perquè Txecoslovàquia
és Europa í nosaltres ens
hi hem acostat i no hi som
encara.
I perquè els nostres heroics herois del B. O. C.
(obrers: armeu-vos i aneuhi !) no són comunistes.

•Ombres humanes"
da Joan Formant

Avui, dissabte, el nostre company Forment tindrà l'honor
de veure estrenar la seva peça
teatral Ombres humanes al teatre de la Unió Cooperatista
Barcelonesa (Urgell, 176). Serà
posada en escena per la secció
teatral de l'Institut d'Alumnes
i ex-Alumnes de l'Escola del
Treball.
L'acte començarà a les deu
de la nit.
Esperem que tots els afiliats
i simpatitzants de la U. S. C.
faran acte de presència.
als països de civilització inferior. A Xina, per exemple, sembla que està progressant que és
un gust. Convé remarcar, però,
que el P. C. xinès (segons les
dades de Bewer) sols conté un
i i per ico escàs d'obrers. El
76,6 per loo dels seus afiliats
són pobres pagesos. SemWa molt
justificat-—per les raons que
aniré exposant en articles successius—que el "comuniime"
dogmàtic de la III Internacional vagi progressant entre els
xinos i entre els "pagesos". ¿Seria per idèntics motius que progressaria a Catalunya? És un
dubte que ens queda.

RAFAEL CAMPALANS

carbons i als teixits de cotó, que amb França
i amb els Estats Units. Estem lliurats a les
mans de les nostres corporacions, públiques o
particulars, per a la satisfacció de les nostres
necessitats diàries. Llurs poders són de vida
i mort; no tinc necessitat d'insistir sobre això,
car tots ho sabem.
Però del que tots no ens donem compte és
que d'igual manera depenem de l'acció corporativa per a la satisfacció de les nostres
;
necessitats religioses.
El degà Inge ens diu que les nostres 'eleccions
generals han arribat a esdevenir subhastes
públiques en Ics quals els partits contendents
es disputen els vots, emportant-se'ls el millor
postor i prometent al* electors la lluna i el
sol, a costes de les minories. El degà no diu
res més que la ventat. És clar que els partits
contendents no s'expressen en els programes
d'una manera tan franca, però tothom sap
llegir entre línies. I la professió eclesiàstica
del degà l'obliga a recomanar a la seva Congregació que voti sempre per al par,tk que es
comprometi a donar les majors facilitats als
qui, tenint grans béns, estan disposats, com
manà Crist, a vendréis a favor dels pobres.
Però això no podem fer-ho com a persones
particulars. Cal fer-'ho'per mitjà del Govern,
i, si no pot éser així, no ïèr-ho.
(Continuarà)
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Justícia Social

PROPAGANDA DE LA U. S. C.
El Socialisme en marxa
Barcelona en el seu districte VI oferia dissabte un nou baluard al socialisme internacional, el moviment emancipador
de la classe obrera.
I,'entusiasme i la satisfacció
es reflectien en els rostres dels
oradors i de l'auditori, que tots
som companys d'un mateix camí
i cadascun des del seu lloc treballa per l'establiment d'una democràcia socialista a Catalunya.
El primer a parlar fou Miret, model autèntic del que haurien d'ésser les /joventuts del
nostre partit; interugent, decidit, optimista i segur de la victòria,
En segon lloc, l'entusiasta
Josefa Boira, tipus clàssic de militant socialista per la seva constància i abnegalo i sobretot per
la seva austeritat.
Després parlaren els nostres
il·lustres companys Mira i Joaquim Xirau. No anem pas a cometre la puerilitat d'explicar
com ho feren. Els coneixem tots.
Finalment parlà el company
Serra i Moret, model de consciència i disciplina, cl més autoritzat teòric del socialisme a Catalunya.
Els tres darrers oradors plantejaren una qüestió que hem
notat amb repetida freqüència
la satisfacció que senten els nostres companys intel·lectuals en
manifestar-la. "Nosaltres no aspirem a res; nosaltres no portem pressa", diuen.
La primera posició dels treballadors intel·lectuals de la
U. S. C. posa de manifest un
grau d'altruisme i de desinterès que ens honora a tots i a
ells en primer terme. La seva
actitud possibilita d'establir
comparacions entre, aquella altra
mena de pseudo-inteüectuals
que militen en partits burgesos
i en aquest, moment transcendental desempenyen amb entusiasme
la funció de puntals del capitalisme. Si la intel·ligència conreada i els coneixements adquirits
no rendeixen el tribut de solidaritat humana que deuen al poble, llavors la intel·lectualitat esdevé una. casta perillosa i menyspreable. Però jo també m'explico la segona posició que tant
alarma algun company nostre:
"Nosaltres no portem pressa."
Evident; la posició per a ells no
pot ésser més lògica. Convençuts que no hi ha ni profetes
ni miracles, ells diuen al proletariat què ha de fer per a
emancipar-se; però també saben
que r"emancipació dels treballadors ha d'ésser obra dels treballadors mateixos", i mentre
aquests no tinguin preparats
aquells organismes tan elementals com vulgueu, però necessaris, és inútil que s'esforcin a
precipitar la solució del problema; la incògnita no la trobarem fins que haurem fet totes
les operacions aritmètiques.
En canvi, per a! pària modern, nou esclau junyit al jou
del salari, la posició lògica ha
d'éser tota una altra. Ell precisamerit ha de portar pressa :
pressa que no vol dir precipitació, pressa que no vol dir dei va r

de preveure tot el que humanament sigui possible i disposats
encara a rectificar si alguna previsió ens falla, perquè hem d'estar convençuts que la producció
racional de la riquesa i la seva
distribució estan subjectes a una
evolució constant, i en el moment definitiu del traspàs, que
podrà ésser més o menys sensible o més o menys violent, requerirà una intel·ligència i una
honradesa que a la societat capitalista no li interessa ni en té
cap necessitat.
Per dr.rnunt d'aquestes consideracions referent a la interpretació d aquests conceptes,
nosaltres, no obstant, tenim interès a fer-hi alguna aclaració.
Les impaciències soles, és
cert, no resoldran pas el problema ni faran que el proletariat
tingui perspectives més clares de
la seva missió històrica i de la
preparació individual i col·lectiva a què s'ha de sotmetre. Però
una volta ell tingui consciència
clara del seu deure previ, lla-

vors sí que cal anar de pressa,
amb el ritme més accelerat possible, que el període de capacitació sigui com més curt millor ;
i a això tots hi hem de portar
pressa, obrers intel·lectuals i
obrers manuals, perquè cal tenir en compte que les idees nosaltres no les sentim en forma
platònica o per esnobisme. Si ara
no ens disposem a fer el vaitot
definitiu, no és per culpa nostra,
sinó perquè \tenim consciència
clara dels obstacles de tota mena, alguns avui insuperables, que
s'hi oposen, i no som tan orbs o
tan malvats que vulguem llançar la classe obrera al precipici
i deixar-la desarmada i desvalguda en mans de la burgesia i
de la reacció.
Però les idees les sentim i les
tenim amb la il·lusió constant de
veure-les realitzades i disposats
a fer tot el possible per a arribar
a la seva implantació. Altrament, el socialisme prendria per
a nosaltres tot l'aspecte d'una
núvia ideal que la contemplem
extasiats sabent que mai no la
podrem gustar i ens corseca.

JOAN FRONJOSÀ

La U. S. C. al districte VI
El dissabte últim, dia 22, tingué lloc
la inauguració del nou local d'aquesta
entitat, situat al carrer de Provença, 131,
amb la celebració d'n míting un cl qual
prengueren parts diverses personalitats
del partit.
Ocupà la presidència el company Rafael, el qual, després d'adreçar unes
1
frase« de salutació a tots ris presents,
féu oferiment del nou local dient que
s'inaugurava per a Ihiitar pel triomf de
la U. S. C., que tenia la mateixa significació que pel triomf de la doctrina socialista.
Acte seguit fa ús de la paraula el
company M. Miret, de les joventuts de
la U. S. C.
Les »eves primeres paraules són de
súplica d'indulgència. Dia que és la .primera vegada que pren part en actes
de la transcendència del present. Són
diversos els motius que l'han induït a
parlar, entre ells el que les joventuts
tenen dret també a exposar la seva opinió. En aquest conjunt harmònic social
Ics joventuts també tenen dret a prendre-hi part, sense estridències. Abans
se les tenia en segon terme, en certa
desconsideració, i fins de vegades se les
eliminava. Les joventuts actuals es donen compte del que representen, del
que són; tenen una alta preocupació,
que és la de l'estudi, t creu que amb el
neu impuls ben dirigit contribuiran al
millorament del benestar social.
Fa. una crida als \ohren manuals
perquè actuïn amb més intensitat i la
preocupació de llurs problemes sigui
més atesa per ells mateixos. Ret homenatge als intel·lectuals del partit, que
el tenen ben merescut per la seva brillant actuació en tots els sectors públics
on actuen i perquè d'ells obtenen els
obrers manuals doctrina en abundància.
I després de fer una disquisició entre
la situació de l'obrer, especialment a les
mines, insisteix en la crida als obrers
i en especial a les joventuts.
Fou extraordinàriament aplaudit en
acabar la seva dissertació.
Tot seguit fa ús de la paraula la
companya Josepa Boira.
Comença l'oradora manifestant que
'per una obligació de disciplina ha de
parlar en l'acte que s'està celebrant, i
espera que el selecte auditori la perdonarà, ja que els intel·lectuals del partit
podran fer penetrar millor que no pas
rila el pensament socialista.
Segueix dient que en ella trobaran
uaa companya disposada a tot sacrilifi per l'ideal socialista, sense que per
això hagi de presentar factura. El nostre ideal, continua l'oradora, representa sacrifici de tots per al benestar de
tots, no amb mire« particulars o egoistes, sinó d'elevació social.
S'adreça a tots els afiliats i als repre- •
sentants del partit perquè en la seva
actuario constant obrin sempre d'una
manera exemplar i evitin de posar en
perill la puixança de la U. S. C., orga-

nització forta i d'ideals ben definits.
També s'adreça, l'oradora especialment a les dones perquè siguin un fre
amb llur vot a tota orientació que no
vagi dirigida cap al camp socialista.
I finalment diu que els interessou dels
obrers han d'é»ser veritables sacrificis,
treball constant per a aconseguir l'ideal
socialista. Per pròpia experiència sap,
per haver estat pagesa tota la vida, el
que costa sembrar per a lecollir. No
hi fa res, diu l'oradora ; preparemnos per a la lluita i el sacrifici per
J'ideal socialista, que equival a dir
benestar social.
Una gran ovació posa fi a les seves
paraules.
El doctor Mira la segueix en l'ús
de la paraula.
Manifesta que va a enraonar en nom
d'aquell petit grup d'intel·lectuals que
junt amb un grup d'obrers paren fundar la U. S. C., però que ells, els intellectuals, varen posar-se a segon terme
per estar convençuts que la labor principal havia d'ésser dels obrers. L'equivocació de molts partits, diu l'orador,
radica en el fet que els seus membres
es mouen per fins purament subjectius o
egoistes; pel benefici que el partit eU
pugui proporcionar. A nosaltres ens mou
només el punt de vista objectiu, l'ideal
socialista, i per això hem sabut els intel·lectuals col·locar-nos dintre el partit
en el lloc que ens correspon, a continuació dels obren, donant-los .la preferència.
Defineix admirablement la paraula política i la fa derivar cap a la de riquesa. Considera que aquesta no ha
d'ésser per a uns quants, sinó per a
tots, per a una major justicia social.
Afirma que els membres de la U. S. C.
no estan en el partit per llurs fins particulars, sinó per lluitar per l'ideal socialista.
La història ha estat una lluita constant i ho és. La guerra, el més abominable, ens ha servit d'exemple de lluita. No han de confondre's les causes
amb els efectes ni els efectes amb les
causes ; la guerra ha estat produïda precisament per egoismes, jugant-hi d'una
manera molt remarcable un interès comercial d'unes nacions europees ; hom
arriba a mixtificar la paraula pàtria.
L'experiència de la gran guerra ha obrat
una profunda transformació en els sentiments humans. Allà als camps de lluita, confosos tou els homes, quedaven
esborrades totes les diferències i despertaven en els adormits els sentiments
d'igualtat.
Diu, a més, que la revolució russa
com a tipus de lluita, també primerament de tipus marxista, 'com a obra
antípoda de justícia és també injusta;
passat el període de rencor havia d'encaminar-se cap a un període socialista.
Parla de l'origen de la revolució, que
per una diferència de temps entre el
socialisme i el comunisme hi ha una
desavinença sempre en perjudici d'a-

quent. Russia vivia molt endarrerida i
lentament havia de progressar, no en
forma precipitada.
I, per a acabar, diu l'orador que
no pot fer-se una diferència essencial
entre l'obrer manual i l'intel·lectual ; només »on accidentals. S'estén en consideracions sobre aquest particular, i, en
finalitzar la seva perorado, és xardorosarnent aplaudit.
El doctor Xirau (Joaquim) comença
expressant la satisfacció que sent recordant la fundació de l'entitat.
Diu que els que afirmen que a Catalunya no pot fructificar el socialisme,
perquè l'obrer és essencialment individualista, ho fan perquè desconeixen la
terminologia. Explica el que significa la
paraula socialisme i el seu veritable contingut.
Parla després de Rousseau, segons el
qual cal obligar l'home a ésser lliure.
La llibertat no <és una aptitud espontània de l'home; en un poble lliure no pot
fer-se el que es vol; precisament l'home
és lliure quan no pot fer-ho; tothom fa
el que li dicta la seva consciència. La
llibertat no és la de l'ànima, sinó la
de la raó.
La doctrina socialista, impregnada de
llibertat, pot dir-se que té dues etapes:
la primera amb la Revolució francesa;
la proclamació dels drets de l'home fou
l'instrument, un conjunt de forces coactives per a obligar al respecte a la llibertat dels homes. Aquestes revolucions
burgeses són un fre inapel·lable. Realitzada aquesta primera etapa, necessàriament apareix la segona; la força de
la riquesa en la primera etapa és altament inf luenciadora ; en aquesta segona etapa el dret passa a ésser un fet;
és una etapa d'alliberament de la riquesa. El socialisme que vol deslliurar d'aquesta força l'home ha de fer esforços, i ha d'ésser socialista si vol la llibertat. Afirma l'orador que tots els homes estan al servei de la riquesa; cat
deslliurar-los d'aquesta servitud; la riquesa ha d'ésser un instrument, no un
fi. Calia aconseguir un dret perquè l'esdevenidor fos més clar. El socialisme vol
apoderar-se de la riquesa i dt tot el
que representa. Si volem, diu l'orador,
apoderarle de la riquesa I de tot el
ciplina d'homes; una precisió i rigorositat, sotmeses a un mètode rigorós i politic, amb ciència i preparació;
en cas contrari la riquesa es convertiria en misèria.
Nosaltres lluitem no per cadascun sinó per l'eterna humanitat; pel bé, la
veritat i la bellesa, i perquè .la justícia
social pugui crear homes plens de bondat, de bellesa i de justícia.
El socialisme requereix plena dignitat per a la consecució de la llibertat,
i, com a mitjans, l'abnegació i la disciplina.
La dissertació filosòfica de l'orador fou
extraordinàriament aplaudida.
Finalment fa ús de la paraula el company Serra ! Moret.
L'orador es mostra francament optimista en veure l'espectacle aconsolador
<;ue està presenciant.
Diu que fent un examen propi podem
trobar les grans desviacions dels homes
i les millors llums per a il·luminar llurs
destins. En nosaltres mateixos trobem
els elements necessaris, tots els instints
per a portar-nos a un progrés indeterminat.
Parla de la consciència col·lectiva, que
està per damunt de la individual. Aquella no necessita de cap profeta ni cap
esperit sant. Veiem que ja es va for-

mant aquesta consciència col·lectiva ; és
un procés regulat Podem, trobar dintre
nostre tots els elementi per a formarnos un concepte ben definit.
També s'ocupa de la formació de
la 17. S. C, i diu que al començament
haurien pogut obtenir llocs de prominencia en la direcció; optaren, però, per
intervenir d'una manera lenta, encara
que segura, sense cap presta, soscavant
de mica en mica, perquè seguint aquest
procés pausat ei formessin consciências.
Creu que amb el temps aquestes masses
que ha format la U. S. C. formaran a l tres masses i lei immunitzaran d'influències estranyes al socialisme. N'estem segurs. N'hi ha prou amb mirar
una mica enrera per a convèncer-se d'aquesta transformació. El procés no padia ésser més ràpid; no per conquesta o
sorpresa. La U. S. C. no vol conquerir,
sinó convèncer; formar consciències socialistes.
Som d'una doctrina que no té màrtirs.
No som partidaris de martirologis. La
nostra obra, encara que a través de
persones, és sempre impersonal, i confiem tots en el seu fruit. En els nostres temples no oferim butlles ni privilegis; només sacrificis i l'exercici de la
dignitat; res més. La doctrina de la
veritat és la que preconitzem i que
tots a manera d'ànima respecte del nostre cos portem dins d'una manera inseparable. Finalment diu que hem d'aspirar a la pau absoluta. En aquests dies
en què les conferències del desarmament
que omplen pàgines de la Premsa tenen preocupades moltes nacions, no es
parla d'altra cosa que d'una possible
guerra. Nosaltres, que estem impregnats
de socialisme, hem de propugnar per
la pau i fer impossible la guerra; i si
ella arribés a reaparèixer, nosaltres ma\
no la secundaríem ni agafaríem cap
arma perquè arribés a ésser un fet. Contra la guerra i contra els feixismes de
tota mena hem de lluitar; els socialistes ens unirem per a lluitar i oposarnos-hi.
El company Serra i Moret fou aplaudidíssim en acabar el seu brillant parlament. I en mig de la més gran animació acabà l'acte. El nou i espaiós local
no pogué donar cabuda a tots els assistents. Tant és així que una bona part
del públic va haver-se de col·locar a
les finestres que donen accés al carrer
per a escoltar els oradors.
EDUARD BARÛNAT

Unió
Socialista
de

Catalunya
Mffings i Conferències
Conferència d'Emili Granier-Barrera
a la Joventut Cultural d'Argentona, adherida al Sindicat Agrícola "La Redempció", a les nou del vespre. Tema:
"Cultura i Revolució".
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