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La Policia maltracta
bàrbarament dos ciutadans. I la Lliga comenta:

"El Parlament ha d'estar per damunt d'aquestes coses"
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AL P A R L A M E N T DE CATALUNYA

Fi de l'etapa col·laboracionista
Acabat el període electoral, assegurada l'homogeneïtat es«¡uerrarn del primer Parlament català, constituït aquest, ja estabilitzada per alguns anys la política catalana, l'Esquerra Republicana t la Unió Socialista havien de procedir a una revisió total
•le la seva tàctica.
KI problema a resoldre era aquest : ¿ Convenia a Catalunya
!a col·laboració governamental dels dos partits que junts realit/aren tan profunda transformació política? La contestació ha
estat negativa, per a ambdues parts. No podia ésser altra.
Clos el període de les qüestions prèvies, que justificava i imposava In col·laboració integral dels dos partits, la confusió, la
co-responsabilitat governamental solament hauria afavorit la
Lliga i els interessos nocius que sota ella s'eixopluguen. Governar
es trans'gir, en el Govern i en el Parlament. I transigir a benefici
de l'úni-a força que s'hauria oposat a la coalició. Progressiva- .
¡nent, no obstant els esforços d'uns i altres per contenir la davallada, h Lliga hauria esdevingut el centre de gravetat del Parlament.
Ni l'Esquerra ni la U. S. C. podien prendre aquesta responsabilitat, que porta en si un mancament total at mandat de Cata¡unya.
D'aquest Parlament, quelcom n'ha de sortir anihilat. I és la
Lliga, fs la voluntat de Catalunya imposada a l'Esquerra i a
¡a U S. C. La Lliga no és més que l'Institut de Sant Isidre i el
Foment del Treball Nacional. El primer suport s'ha de destruir
i evolucionant el règim actual d'explotació de la terra. El segon
ãuport raurà si s'estimula i s'enforteix la nova economia industrial a basc cooperativa. Un i altre serien incpmmovibles si els
dos parl·lts que han de fer aquesta feina haguessin comès l'error
de desdibuixar-se mútuament en l'ambient i en la rarificado d'un
coHaboracionisme innecessari. I un i altre seran enderrocats si,
amb plena responsabilitat i llibertat de moviments, l'Esquerra
tradueix en fets el seu programa màxim, que és una part del
nostre programa mínim, i si la U. S. C. ho defalleix en la tasca
difícil dr control, de crítica, d'iniciativa, de sistemàtic csperonatge.
L'Esquerra, com va dir clarament i honesta el senyor Lluhí,
:io és un partit de classe. La U. S. C. és un partit de classe. L'Esquerra ha de finir la seva missió històrica en arribar a un límit
<a conegut, fixat per endavant. La U. S. C. té davant seu un
horitzó s'tuat a l'infinit, car tendint a la màxima felicitat possible
dels humans, no pot veure fita ni límit. Són, per tant, dos moviments històrics ben delimitats, amb funcions clares, inconfusibles,
de convivència difícil, primer, i impossible després. I la col·la1 oració, perllongada més enllà del necessari i convenient, no solament hauria apartat l'Esquerra dels seus propis fins i propòsits
sinó que hauria desdibuixat la ja forta personalitat de la U. S. C.
i, potser, malmès per molts anys les magnífiques possibilitats amb
què avui compta per a servir de nexe a tot el proletariat català.
L'Esquerra sola en el Govern, amb plena llibertat i responsabilitat, utilitzant a fons i sense mediatitzacions la seva magnífica
majoria parlamentària, podrà crear la Catalunya liberal que és
fonament de la seva existència. La U. S. C., deslliurada de tota
responsabilitat de govern, esguardant l'avenir amb ferm coratge,
podrà estendre les seves ales, remoure fortament i implacablement el nostre fins ara petit i mesquí i cridaner i hipòcrita
ümbient político-social, i assegurar el ritme de transformació ecoi.òmica que l'Esquerra està en el deure d'iniciar.
L'Esquerra i la U. S. C., cordialment, com dos vells camarades
de guerra que es troben en la cruïlla que separa les seves vides,
llurs destins, han clos el període col·laboracionista. Uns anys més
i Esquerra i U. S. C. es retrobaran, però front a front, liberalisme i socialisme, conciliació de classes i lluita de classes, per a
üisputar-se la voluntat majoritària de Catalunya... La Lliga serà
un mal 'ecord històric, una curiositat de múscul...

Llegiu a la pàgina 2 el discurs de Serra l M ore t
fixant la posició de la Unió Socialista de Catalunya

Contra la brutalitat policíaca
La protetta de la

U. S. C.
La Policia ha ; estat denunciada en el Parlament
de Catalunya, per la seva
incompetència, per la seva
immoralitat, per la seva intemperancia, pel seu odi a
les coses i als homes i a les
idees d'aquesta terra. Ho
féu, per acord de Ja minoria socialista i amb, paraules valentes i sinceres, el
company Fronjusà. La
Cambra, no obstant l'intent oposicionista de la
Lliga, aprovà la proposició socialista. Va votar-la,
a la fi i no animant-se a
posar-se en front del sentiment, unànime de Barcelona, la mateixa Lliga, amb
salvetatsvergonyants,però.
No podent, per raons
tècniques, completar aquesta nota, deixem per al proper número la publicació
del discurs de\ Fronjosà i
publiquem a continuació la
proposició socialista aprovada. .
"El Parlament de Catalunya acorda què veurà
amb gust que, per part de
l'autoritat competent de
Barcelona s'investigui respecte els possibles atropells denunciats en la sessió d'avui pels diputats de
la Minoria Socialista, aplicant, en cas de comprovarse els fets, la sanció que
correspongui.
Estanislau Ruiz, Joan
Coniorera, j. Soler i Bru,
Joan Froniosà. Joan Mora."
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L'ordre públic a Barcelona
La timada de ('«Arengada«
Dèiem des de L'Opinió que
Barcelona era víctima, no tan
sols dels trinxeraires que han
pres Barcelona per assalt, sinó
que també ho és per part de
certs guardadora de l'ordre públic. Car és infinitament més
greu l'atemptat contra la llibertat individual exercit per
un funcionari de la Policia que
s'excedeix canallescament contra
el ciutadà indefens—que s'escau sempre ésser un treballador—, que el vulgar atracador
que s'exposa a quedar estès al
mig del carrer.
Aquests dies Catalunya ha
pogut comprovar novament
l'existència, d'una realitat que
la República no ha extirpat encara : que a les delegacions de
Policia es maltracti d'obra els
detinguts, contra tota norma de
cavallerositat. Aquesta vergonya s'ha d'acabar i s'acabarà,
puix que estem disposats, amb
la Constitució a la mà, a aixecar les pedres.
, Barcelona ha pogut llegir
aquests dies que dos treballadors, honrats i intel·ligents, han
estat atropellats a la Delegació
de les Drassanes per voler-se'ls
complicar en un procés que uns
policies intentaven fer obrir per
tal de dissimular la seva inepcia. Però aquesta vegada el tret
els ha sortit per la culata. La
maniobra era estúpida i els detinguts tenen amics, que farem
que la facècia porti cua.
A Bartomeu Pascual i Muntaner, funcionari municipal i estudiant de medicina, en ésser
alliberat, la Policia li aconsellà
de no fer "soroll" i donant-li a
entendre que solament pyodria
anar malament a ell personalment, puix pel que fa a ells, en
el pitjor dels casos, l'afer quedaria mort amb una formularia
"información".
Aquest cinisme és el que cal
denunciar per tal de cridar l'atenció de qui correspongui a fi
que a Barcelona tingui lloc la
segona edició del succeït a Bermeo, on, davant la companyia
formada, han estat degradats i
expulsats del Cos un caporal i
dos guàrdies d'assalt per haver
atropellat uns detinguts.
Les lleis de la República, si

són verament d'aplicació general en tot el territori peninsular,
han d'ésser igualment aplicades
en el cas de Barcelona. Per
exemplaritat en el cas concret
denunciat aquests dies i per extirpar negligències que solament
un esperit antirepublicà i anti-.
català explica i justifier.
Encara la detenció dels dos
esmentats treballadors revela
l'existència d'un afer molt més
greu : La timada que es fa al
Govern i a la ciutat per part
de la Policia: La timada de
1"'Arengada".
L"'Arengada" ha existit en la
història negra dels darrers anys
del regnat del Borbó fello. Se li
ha atribuït de tot. Està fitxat.
Però avui la Policia el fa servir
d'espantall per justificar una acció repressiva que no dóna cap
•resultat per la senzilla raó que el
tal "Arengada" no actua. No hi
ha cap policia que l'hagi vist
aquests darrers temps i l'únic
que se'n sap és la darrera etapa
de la seva • actuació, que sonà
e! seu nom quan l'assassinat del
pistoler del "Lliure" Villena i
del confident Gúrria. Després
sembla que se l'ha menjat la terra.' Això és rigorosament autèntic. "Arengada" és un fantasma
que la Policia explota per amagar el fracàs de no saber trobar
on s'entafuren els atracadors de
Barcelona. S'ha arribat a dir que
no se'l pot detenir perquè porta sempre dues pistoles enormes a punt de disparar ! ! !
Entretant, però, es deixa escapar els altres—perquè són
més d'un, senyor Ibáñez, els
atracadors de Barcelona—i s'hi
complica honorables treballadors perquè en denunciïn només
que un, el fantàstic "Arengada".
Seria més senzill demostrar
que el físic i la llibertat personal
• està verament garantit i aleshores es demostraria l'ensarronada que comet la Policia amb
el diable de T'Arengada", ensems que atempta contra la llibertat i atropella qui no té res
que veure amb ell ni amb la
inepcia dels lluços monàrquics
que segueixen a les ordres del
més monàrquic de tots, senyor
Ibáñez, que encara havem de
patir.
AMADEU BERNADÓ
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La posició de la U. S. C.

El Sr. SERRA I MORET: Senyors
Diputáis: Encara que fos nome* per a
correspondre a le» delicades paratile«
que ha pronunciat el senyor Lluhi respecte U meva modesta persona, jo tindria ¿TA l'obligació de parlar. Hauria
de dir i dic amb tota sinceritat que
m'han commogut tei parales amistóse«
i amables del Conseller delegat del senyor President, i que les cor responc de*
del més íntim del meu esperit. Em sento
realment impressionat per aquestes paraules i desitjo que tots els que queden
en el Govern de la Generalitat de Catalunya vulguin tenir en mi un amic
lleial i »incer ¡ un col·laborador en totes lê* cosei en les quals jo pugui prestar algun «ervei.
I dit això, he de parlar també en
nom de la Minoria d'Uniä Socialista
de Catalunya, una Minoria que, com
veieu, és modesta pel leu nombre i és
també encara més modesta per les persones que la componen, però que representa una ideologia que té ja alguna tradició i que té, a mèi, un gran
_ sentit de vitalitat, uria gran força de
vitalitat a Catalunya. Jo no voldria in
aqueiti moments distreure l'atenció del
Parlament amb una genealogia, amb
una explicació històrica dets orígens del
nostre Partit, però sí que no ena puc
estar de dir que jo remuntaria gairebé
l'existència d'aquesta representació socialista que avui figura en el primer
Parlament català a aquells moments,
fa prop de vint anys, en què en el si '
de la Junta Permanent de la Unió Catalanista el doctor Marti i Julià i aquest
que ara us parla propugnaven per a
donar al catalanisme Mineralista d'aquella època un gran sentit d'universalitat
i una representació superior a la que
fins aleshores havia tingut el catalanisme, que era només el sentit arcaic, el
sentit retardatari de la representació
històrica de Ics coses catalanes, per a
donar-li, en canvi, un nou sentit de futuritat i un sentit de sintesi i de representació universal. Després, el socialisme a Catalunya ha tingut distinte* jxincrecioni, però la més feliç fou, precisament, en l'any 1923, quan nosaltres poguérem constituir, ja en una base purament catalana, un Partit de significació estrictament socialista ; quan nosaltres poguérem dir que apareixíem en el
món, no com un poble completament
imbuït de sentit nacionalista i preocupats només del seu sentit històric, sinó
que anàvem a una projecció en el temps
i voliem una representació en la gran
massa universal, com a personalitat definida, però també com a suma en la
gran totalitat catalana. Aleshores vàrem constituir la Unió Socialista de Catalunya, i tinguérem la fortuna d'acoblar algunes mentalitats escollides, entre les quïls figuraven personalitats
avui preeminents a l'Esquerra Republicana, i poguérem dir que Catalunya
començava en realitat a viure els primers moments de la seva vida futura i
de la seva projecció en ilavenir. Aquest
Partit, el Partit d'Unió Socialista de
Catalunya, existia ja d'abans de l'adveniment de la República, existia ja, com
he dit, a l'any 1923, i va csser invitat
per a concórrer a la Conferència Cata-

Discurs del cap He ta nostra
mi noria, company Serra Moret
lana d'Esquerres, quan poc temps abans
de l'adveniment de la República va tenir lloc la creació del que és avui el
Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Nosaltres, aleshores, no poguérem sumar-nos a aquell gran moviment;
fórem però uns amics, uns observadors,
uns col·laboradors. No volguérem fondre'ns en aquest moviment per una raó
senzillíssima: perquè dintre d'aquest moviment es concretava ja tot aquell Partit amb els seus principis que podia
acceptar la mentalitat comuna de les
forces que integraven l'Esquerra i, en
segon terme, perquè el programa que va
definir Esquerra Republicana de Catalunya, no solament no superava les nostres ambicions en l'ord/c social i en
altres ordres d'organització col·lectiva,
sinó que tampoc na arribava a les concrecions on nosaltres aríavem i. que representaven en síntesi el oost're progrSma. Per aquest motiu nosaltres no vàrem sumar-nos a la coalició d'Esquerres
o a .aquesta concentració d'Esquerres
qne formà aquest Partit, avui consolidat i ferm i preponderant, q u e ' e s diu
Esquerra Republicana de Catalunya.
Però nosaltres, com ha dit molt bé i ha
recordat el senyor Lluhí, vàrem collaborar amb l'Esquerra Republicana de
Catalunya ja abans del 12 d'abril, vàrem col·laborar amb aquest Partit en les
eleccions municipals que varen ésser la
causa de la transformació del règim;
vàrem col·laborar-hi després durant tota
aquesta etapa i hi hem col·laborat en
l'acció de Govern, en aquesta acció
timida de Govern que ha hagut de ferse per la força de les circumstàncies, però que ha donat ja una representació
del que podia ésser un altre dia o serà
aviat l'autonomia de Catalunya i les
línies generals que han de dirigir-la i
que ban' d'orientar-la.
Havia d'arribar el moment, i ha arribat ja, en què Esquerra Republicana
de Catalunya, Partit que ha pogut concretar les aspiracions populars del nostre poble, i que en realitat potser avui representa d'una manera sintètica el pensament més estès i més generalitzat en la
nostra terra, volgués per a £11 tot so) la
responsabilitat del Govern, i nosaltres
considerem que això és un encert. Ho
considerem un encert, i creiem que les
coses queden, així, més ben definides i
més clares.
Nosaltres, naturalment, hem de definir
la nostra posició en front d'aquestes noves circumstàncies. I aquesta posició
nostra pot definir-se d'una manera
molt senzilla. Com he dit ja, l'Esquerra
Republicana de Catalunya té en el seu
programa una gran part de la nostra
ideologia socialista, i no solament la té
incorporada al seu programa, sinó que
és, en moltes ocasions, el motiu de la
seva inspiració. Nosaltres veiem, observem amb gust i aplaudiment, com l'Esquerra Republicana de Catalunya, en
moltes ocasions, s'orienta vers els principis i vers el panorama que nosaltres
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El Nadal dels minaires
Quina rosada que ha plogut dels cels !
Pluja de llum que fa la terra flonja,
els minaires l'han vist com una esponja
.mullada i xopa de claror d'estels.
— Pugeu a flor de terra a fer les paus,
0 vells minaires, presoners de guerra;
sortiu d'aquesta tomba que ús enterra ï —
— Hi pesen massa lloses de palaus.
Pels esguards avesats a la tenebra
és massa tendra aquesta llum de gebre
1 el cel d'aquesta nit és massa blanc.
Ja pujarem la nit tants cops promesa:
cada palau serà una pira encesa
i cada estel un degotis de sang.
VENTURA GASSOL
Amb motiu de la recent publicació de «Mirra», llibre de poe
mes que tant d'èxit ha assolit, de l'alt poeta Ventura Oassol,
honorem avui les nostres planes amb la reproducció d'aquesta
poesia que hi figura, escrita pel nostre vell í bon amic el desembre
de l'any 1923 amb destinació al primer número extraordinari del
nostre periòdic.
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tenim davant i que nosalttè« projectem,
creient, que en ell e» realeza tota la
transformació social del prfmm futur.
Nosaltres veiem com l'Esquerra Republicana de Catalunya té. en això una direcció no solament acceptable, sinó que,
, per part nostta, mírelx tota l'adhesió"', i
tots» els aplaudiments. Però és en realitat, com dic, que nosaltres hem de restar aci, per tal d'estimular aquesta acció, per impulsar-la, per donar-li vitalitat, ritme i força. Malgrat la nostra
modèstia, malgrat que tìotaltres no representem avui una força numèrica molt
considerable, creiem que l'Esquerra Republicana necessita recolzar -també la seva acció en la impulsió constant d'aquesta Minoria. Considerem que amb
això prestem, no solament un servei al
partit governamental, sinó qfihbé a Catalunya.
. .. ' ,, '
Quant al programa del Govern
que trobem just i adequat, com trobem
justa i adequada l'orientació que en conjunt ens presenta, nosaltres hem de dir
que no solament prestarem la nostra
col·laboració a la realització del que el
senyor Lluhí ha exposat ací, sinó que
procurarem, en tot .moment, accentuar
tant com podrem, les notes predominants que s'hi fixen, donant-li el nostre
to, perquè el GoVerri de Catalunya, dintre de les limitacions que li fixa l'Estatut, pugui donar a la seva acció un
volum molt major que el que es fixa en
el text i en la lletra. Nosaltres considerem que el Govern de Catalunya no solament per la seva representació legal,
no solament per la consideració que li
doni la Llei, sinó per la representació
viva d'una consciència popular que ell
pot concretar i que ell pot encarnar
perfectament, pot arribar a influir en
tota la vida social,' econòmica i jurídica
del nostre poble i pot resumir en si tot
un gran corrent d'avenir que el nostre
poble porta en les seves entranyes i que
també anhela i desitja de veure realitzat; i confien) que aquest' Govern
pot realitzar aquesta obra, i en la qual
desitjaríem- veure tota l'accentuació socialista que sigui possible. Per bé que
nosaltres entenem que avui encara aquesta consciència socialista no està prou
difosa a Catalunya o almenys no està
prou concretada perquè pugui ja definir-se i projectar-se en una aceró governamental directa i simple, creiem que les
influències constants d'aquesta direcció
poden sentir-se i poden portar-se a la
pràctica. I desitjaríem, naturalment, que
la realització d'això fos senzilla i ràpida,
que pogués aquest Govern realitzar-la i
que pogués esgotar aquest programa que
avui ens presenta; que pogués realitzar,
no solament tot el que el senyor Lluhí
ha exposat d'una manera fàcil i eloqüent, sinó també allò que no ha exposat encara i que indubtablement porta en la seva ment el Govern que es
presenta avui al . Parlament de Catalunya. Desitjaríem que aquest programa
s'esgotés i que es realitzés^de la manera més completa; ho desitjaríem, naturalment, perquè com més aviat es realitzi, com més aviat sigui completat el
que avui es projecta, el que avui és
una esperança, nosaltres trobarem el camí esbrossat (i en dir nosaltres, no vull
dir precisament el nostre Partit ni els
nostres homes, sinó la col·lectivitat que
amb nosaltres ve o ha de venir), trobarà el camp més esbrossat per a futures realitzacions i potter per a coses
més audaces i més justes. Per això nosaltres no hem de regatejar la nostra;
col·laboració al Govern que avui es presenta al Parlament de Catalunya. Desitgem que aquest Govern triomfi: ens convé i convé a Catalunya que així sigui,^
que arribi a realitzar tot el que es proposa, i que hi arribi, naturalment, tan
aviat com sigui possible i amb tota felicitat. I d'aquest programa, al qual no
afegiríem res, perquè sabem prou que
les paraules del senyor Lluhí no poden
concretar tot un programa, que moltes
de les coses que no ha dit són per ell
sentides i seran per ell realitzades i
portades a Ja .pràctica ;-. nosaltres desitjaríem accentuar encara algun dels punts
que ací ha expressat ei Conseller delegat del President.
En la màteixa'part de la legislació de
la qual tindrà Catalunya l'execució, en
aquesta, part que hi afirmat el senyor
Lluhí d'una manera tan rodona que era
el pensament del povern de realitzarla en tota la seva jjlenitud, desitgem
que aquesta afirmació tingui realitat i
concreció, com més aviat millor; una
realitat tan palpable i tan evident com
possible- sigui, perquè -ja comprenem
nosaltres que a Catalunya, com a tots

els pobles, es .necessita .viure en una
¡¡ona atemperada, °" les Hüite» de cons- '
ciència no trobin dificultats ni d'expressió ni de pràctica.
Tots sabem per una experiència hï*tftrica que qualsevol transacció, que qualsevol debilitat, que qualsevol tolerància
amb respect« a aquells que fins avui
han dominat les consciències, amb respecte * aquell« que han considerat sempre que el( dogrrt'a no era 08 instrument
d'e*pressfc Q de ¿entit espiritual, sinó
que era un instrument de dominació, no
pot representar altra cosa que la consagració del que ells creuen un dret a
pesar de tot. Ens ho ha ensenyat així
tota l'experiència passada; pere ens ho
ensenya encara avui la dolorosa realitat. I noèaltres desitjaríem que! amo això
aquest .Govern fos completament inexorable. No demanem persecucions ; no demanem tampoc excessos. Demanem tan
sols igualtat per a tots. Si nosaltres haguéssim d'expressar el nostre pensament
filosòfic, expressaríem, naturalment, coses que són completament oposades' a'
les doctrines predominante o a les doctrines que fins 'avui' han predominat, a
les doctrines dels que han disposat de
tots els ressorts de Govern. Però nosaltres no tenim en aquest moment cap
necessitat d'exposar quines són les nostres doctrines. Ara tan sols demanem que
hi hagi un laïcisme absolut, que la vida
civil estigui garantida i estigui per damunt de tot, i que de cap de les maneres
una consciència no hagi d'ésser mai violada, ni pugui trobar mai en el seu camí
cap obstacle per a l'expressió de les seves idees, Nosaltres volem que tots siguin lliures, que tots tinguem la mateixa llibertat d'expressió, però de cap de
les maneres volem que, per un respecte .excessiu, per una tolerància massa
grassa, es restableixin una altra vegada
privilegjs i drets que avui dia, tant en
les nostres constitucions com en les nostres lleis, resten completament extingits.
Ha dit també el senyor Lluhí, d'una
manera molt feliç, quin era el seu concepte de l'aplicació de les lleis socials.
Prou sabem que Catalunya no té legislació en aquesta matèria, que no té
altra missió que executar les lleis de la
República. I sabem també que aqueste«
lleis són imperfectes, deficients; com sabem que una acció de Govern pot, en
certa manera, corregir o suplir algunes
d'aquestes deficiències. Nosaltres esperem
de la bona voluntat i de la saviesa d'aquest Govern que sabrà en tot moment
corregir-les, que sabrà en tot moment
suplir aquestes deficiències a le» quals
m'he referit i sabrà omplir alguns dels
buits que existeixen en la nostra légis, lació.
No ignorem que es necessita una gran
subtilesa i una gran finor d'esperit per
a intervenir en els conflictes socials.
Enemics declarats com som nosaltres,de
la violència innecessària, sabem que es
necessari per damunt de tot educar les
masses, donar-los un gran sentit de responsabilitat, un gran sentit de respecte
als pactes, als convenis i a les lleis. I
sabem que vosaltres l'irifondreii, aquest
sentit. Però disitjaríem, sobretot, que
dintre d'això—i estem segurs, que ,sar
breu realitzar-ho—donéssiu la se.nsació
de seguretat, la sensació que tots els
drets que han estat reconeguts als obrers
no són pura .literatura, sinó que són intangibles i estan per damunt de tot a
la, legislació escrita.
Sabem també, les dificultats que haurem de trobar en matèria d'ordre públic ; i en aquest respecte ha dit molt
bé el senyor Lluhí que sostindreu el
principi d'autoritat i que la dignitat del
poder no restarà mai rebaixada en les
vostres mans. Esperem, però, que sabreu
tenir en compte que, sense consentir què
es rebaixi la dignitat del poder,.na d'existir un gran sentit d'equanimitat que
fins ara no he F°gut observar-lo en
cap sector de- la nostra societat, n! en
les pràctiques governamentals des que
la República està instaurada.
Nosaltres veiem en l'aplicació de les
lleis d'ordre públic frapants i evidents
injustícies, i no voldríem haver-nos d'aixecar algun dia per censurar la tasca
del Govern de la Generalitat com a
continuador de les injustícies que encara tenim ocasió de presenciar.
PeV totes aquestes coses, nosaltres sempre ens posarem al vostre costat, no
en to d'auxili, però sí en to de companyonia i en el to necessari per poder prestar una col·laboració lleial, una
collabora_ció íntima i amistosa. Però quan
es tracti del que no é« executiu, quan,
es tracti d'aquelles funcions que són
conferides al Parlament, en les quals el
pensament de cada ù o de cada grup
haurà d'expuessar-se, quan es !tracti del
qtíe nosaltres considerem vital, dintre
dels nostres principis, que és l'expressió,
de la nostra conducta i és també el refléíMel èiostre pefisament, 'llavors fai ve-
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rució en el crèdit,,
l'estalvi i la previsió
suprimint el lucre en
aquestes activitats

gada en alguna- ocasió la coincidència
no serà tan completa.
S'ha de legislar, i l'esfera legislativa
del Parlament de Catalunya és reduïda
i limitada, però cal tenir en compte que
és possible d'eixamplar-la. Com? No
forçant els àmbits legals que ens marca
l'Estatut, sinó donant a les nostres lleis
aquell sentit d'oportunitat i eficàcia que
les ha de fer més vives i ha de donarlos un caràcter i una potencialitat superior a totes aquelles coses que s'escriuen i després no han de complir-se.
I voldríem, naturalment, que les lleis
tinguessin aquesta objectivitat i aquesta concreció, que ens permetés, en parlar d'una llei determinada, exposar sempre els seus punts concreta j que poguéssim donar una nota justa del que correspon a cada tema i a cada matèria
sobre les quals nosaltres legislem, En
això, nosaltres serem potser exigents,
però és degut al fet que nosaltres tenj^i
un gran sentit positivista, un gran sentit
de concreció i desitgem per al Parlament de Catalunya, que no divagui, i
que quan faci una llei, aquesta sigui
clara i concreta í expressi el pensament del Parlament, sigui com sigui,
però no d'una manera que pugui donar
lloc a dubtes i sense que mai no constitueixi una disfressa del pensament que
l'Havia inspirada. Nosaltres desitgem
que quan el Parlament de Catalunya legislí, no porti a les lleis pensaments
difosos, sinó que a les lleis restin recollits tots els sentiments històrics que
es fan evidents en la transformació que
Catalunya sofreix en aquests moments.
Per aquest motiu, crec que en deter'minats moments haurem d'exposar el
nostre criteri, el qual respondrà sempre
a la nostra naturalesa i ensems aí sentit real que domini de totes les cosci i
i això serà d'una manera molt particular, quan es tracti de la discussió de
la Llei municipal, de la qual" tenim les
nostres concepcions, i és molt possible
que algunes d'elles no estiguin d'acord
amb les que vosaltres teniu sobre el
mateix problema; però nosaltres desitgem, fins on es pugui, coincidir. Nosaltres creiem que .el Municipi és la
cèl·lula de la ciutat, no dic de la nació, però si que dic que el Municipi és,
en realitat, la base de la funció.de Catalunya i de tots els altres pobles, i que
és necessari donar al Municipi tota la
personalitat, tota la força i tota la vitalitat perquè es pugui convertir en un
òrgan eficaç, en un òrgan que és el més
important de la vida politica.
Esperem, també, que podrem coincidir en moltes altres coses sobre les quals
el Parlament de Catalunya haurà de
legislar, i confiem amb això sabent que
quan es presenti una discrepància no
ha de representar per a nosaltres una
gran pèrdua, per bé que desitjaríem
també que no representés per a Vosaltres
una contrarietat.
•
Estem ací com a una i eserva, com a
un recurs, perquè en el dia en què es
perdés aquesta part, que en vosaltres ja
ha cristal·litzat, del nostre,sentiment i de
la nostra ideologia socialista, nosaltres
hauríem .d'accentuar-la., En ycerta- manera podem marcar aquest compàs, "i podeu tenir la seguretat que -farínü tot el
que sigui possible per anaç avançant en
el carni de l'autonomia. PVr nosaltres
l'autonomia de Catalunya B& ha vingut
pas únicament per afermar l'existència
d'una personalitat col·lectiva w per afit!mar l'existència d'una Aparatosa'sole'mfut'-fre passat històric. Noialtri! creiem que
la vida comença ara, i quíjtpt el que
hem viscut i que tot el qpe. hem-, Représentât fins ara, ens ha de servir naturalment, de pum de tpìirttda 'per a la
vida real que comença ara ;' i comença
tat ni a constijaÚT l'afirmació del nos-,
ara perquè^ Catalunya'"té el sentit de la
comprensió i el ien« de la síntesi i el
' ä í9?sri/«'Jr * /a pàgina 4)
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L'impost d'Utilitats, encara! t/ r^A\l
Actors,! no espectadors
Rafael Cam.palans> en f admirable llibre Hacia ja España
tìe todos, que acaba de publicar i que no deixarem de recomanar per la solidesa de la doctrina, la fermesa del pensament
•:4 l'elegància de l'estil, diu que
^avui ja no hi ha espectadors"
en el drama de la Historia que
ens toca viure, sinó que tots en
som actors. Observació profun(la, aquesta de Rafael Campaïans. Fins l'adveniment de la
democràcia la Història era feta
per les dinasties i per le$ "camarilles" dels monarques i cabdills. El poble, generalment,
només era un espectador, per bé
que sofrís les conseqüències de
la comèdia tantes vegades tràtyca de la Història. Han desaparegut, o van desapareixent,
els histrions d'altre temps i tots
ens tornem actors—iots, naturalment—amb la nostra responsabilitat. Car abans, quan el poble no feia la Història, sinó que
només la sofria, no en tenia cap
responsabilitat ni cap glòria,
¿ivui la responsabilitat de la
Història comença a caure al seu
damunt. Per això li cal la màxima educació i la màxima cultura, car d'altra manera riscaria
de promoure un retorn a la barbàrie que justificaria una nova
inhabilitació del Poble. Per a ésser actor brillant i responsable
cal que el poble aprengui bé el
seu paper.
ULISSES

Convocatòria
La Societat de Paletes i Manobres
de la ü. G, T, recomana a tots el«
seus afiliats i als obrers del ram en
general que, havent entrat en vigor el
dia li de novembre la percepció dels
•et dies de vacances retribuïdes en el
ram d'obra, passin tots els dies feiners
de sis a vuit de la tarda, t els diumenges de deu a una del mati, per la
Secretaria número 3 del nostre estatge
social (Nou de Sant Francesc, 7, Casa
del Poble de la U. G. T.) per a assabentar-se de com han de regir aquestes
disposición).

Obrers! Propagueu

JUSTÍCIA SOCIAL
Fulletó de

Fa tretze anys va celebrar-se a Reus
la I Assemblea de ta Federació de Dependents de Catalunya, avui Federació
d'Empleats i Tècnics de Catalunya. En
aquella Assemblea, memorable per tants
conceptes, es va acordar, per unanimi:
tat, demanar als governs de la Monarquia la supressió de l'impost d'Utilitats sobre els sous inferiors a i.ooo
pessetes al mes. Avui, quan el poder adquisitiu d: la, pesseta és molt més baix
que tretze anys endarrera, les organitzacions d'emplets de comerç del nostre
poble es conformen, en ¡«teres de la
República i en interès de Catalunya,
que la supressió de l'impost sigui únicament sobre els sous no superiors a
500 pessetes cada mes.
¿A aquesta actitud de transigència i
de patriotisme dels dependents de comerç de Catalunya, com responen el
Govern de Ta República i el seu ministre de Finances? El senyor Carner, que
ara fa uri any ens va dir que si bé
llavors li era completament impossible
atendre els nostres desigs, ens assegurava, en canvi, que l'any vinent miraria de complaure'ns, ara, quan ha arribat el moment de fer honor a la
seva paraula, ens respon que no hi ha
res a fer, que li volem desvalijar el
pressupost, que la dictadura, amb les
seves disbauxes, va arruïnar l'Estat, que
a Alemanya la situació és pitjor que a
Espanya, que allí el nombre d'obrers
desocupats és més elevat que aquí, etc.
¿Tenen'algun valor aquests arguments
del senyor Carner ? Nosaltres creiem sincerament que no en tenen cap. • Si els
homes de la dictadura varen arruïnar
les finances de l'Estat i de totes les
altres corporacions públiques, nosaltres
no en tenim cap culpa. Nosaltres vàrem fer tot el que estava a la nosjra
mà, per tal de combatre'ls i foragitarlos. La Federació de Dependents de Catalunya i els Centres Autonomistes de
Dependents del Comer; t de la Indústria
varen patir les vicissituds que tothom
sap precisament perquè no varen voler
ajupir-se a les imposicions d'aquella
gent, Si els homes de la dictadura varen arruïnar el país, que siguin ells qui
en paguin les conseqüències. No n'hi ha
prou amb empresonar i desqualificar
uns quants generals i uns quants ex-ministres. Es precís confiscar-los llurs
béns i embargar-los llurs rendes ! I
aquesta penalitat cal aplicar-la no solament als dictadors grossos, sinó també als dictadors petits; als generals i
ex-ministres del Directori i—llevat de
comptades excepcions—a tots els regidors i diputats provincials de la dictadura. La justícia republicana segueix
un^jutme lent ; massa lent. Una prova
n'ésel cas del C. A. D. C. I. de Barcelona, el qual des de fa una pila de
mesos té presentada una demanda judicial contra els elements de l'antiga
organització dels sindicats lliures per tal
que sé l'indemnitzi dels quantiosos perjudicis soferts durant els quatre anys
que va restar en poder dels expressats
elements. La qüestió és ben clara i ben
senzilla de resoldre; però les altes o
les baixes esferes judicials, en lloc d'ordenar la venda de la finca del carrer
de la Unió, sembla que esperin que se
sublevi i triomfi un altre general Sanjurjo per tal de tornar l'esmentada finca, lliure de càrregues i d'hipoteques, a
l'honorable senyor Ramon Sales...

J L I S T I C I A S O C I A L N.° 2

J. Roura I Torent

Ex-ministre
(Continuació)

Aviat, però, àdhuc els més orbs pogueren
adonar-se que es tractava d'una dictadura
descarada. El govern Parasceves feia complir
fèrriament totes les lleis que li convenien i
deixava sense efecte la Constitució i aquelles
altres disposicions orgàniques que s'oposaven
a l'autocràcia. Dissolgué les Corts i s'implantaren el» decrets-lleis. S'ordenaren mesures
severíssimo» contra els adversaris i, en canvi,
foren indultats aquells reclosos, inclus els de
delictes comuns, que signaren uria declaració
de fidelitat al nou govern. Es confeccionaren
pressupostos extraordinaris per a la propagació d£l règim. Totes les arbitrarietats foren
, a l'ordre del dia. No s'arribà, és cert, a una
època de terror, però el govern Parasceves es
mantingué al Poder gràcies a un ambient de
crueltat i a l'amenaça de deturar amb la màxima energia qualsevol manifestació hostil i
l'exteriorització d'ideologies contràries.
El temps s'escolava sense contrarietats per

Si a Alemanya, fi a Anglaterra la
situació és critica i hi ha allí una infinitat de dependents sense feina, tot això és un consol ben petit per al dependent de casa nostra, al qual l'Estat li
pren cada mes io, 12, 15 ó més pessetes sense compensació de cap mena. A
Alemanya, a Austria, a Anglaterra els
dependents que estan sense feina cobren
de l'Estat un subsidi per atur forçós
que els permet cobrir les necessitats més
urgents, mentre que l'empleat de comerç d'aqui, tot ! treballant, i especialment si és casat i té fills petits, ha de
fer mil equilibris per a poder menjar.
I mentre el senyor Carner ens dóna
totes aquestes excuses per a no rebaixar
l'impost d'Utilitats que grava eh nostres
salaris, el Govern de la República augmenta considerablement el pressupost de
despeses del ministeri de |a Guerra. ¿A
què treu cap aquest augment de despeses? ¿Ouins propòsits, quins compromisos té el Govern de la República en
ordre als problemes internacionals? ¿Es
que el Govern de la República, en: lloc
d'estar animat d'un esperit essencialment
pacifista té el decidit propòsit de fer
del notre país una gran potència? Ah!
Si aquest fos el pensament dels homes
que avui governen la República, seria
arribat el moment que tots els pobles
peninsulars s'aixequessin en-massa i els
diguessin: "¿Què enteneu per fer del
nostre país una gran potència ? Si fer
del nostre país una gran potència vol
dir posar-nos al mateix nivell de les nacions més avançades per la seva cultura, per la seva riquesa, pel seu benestar i per les seves lleis i institucions socials, tireu endavant i ftu del nostre
poble una gran potencial Però si enduts per un sentiment d'orgull nacional

Unió Socialista
de Catalunya
Mítings i Conferències
DESEMBRE »S
Conferència pel company R. Folch i
Capdevila a la Secció del Districte VI
(Provença, 131, baixos) a les. deu de la
nit Tema: "Jaurès i la força armada",

Penya USC d'Escacs
Uns quants entusiastes del noble joc
d'escacs, de la Unió Socialista de Catalunya, han constituït una penya de l'esmentat joc en l'estatge central, carrer
Portaferrissa, 30, pral.
Tots els company» que els interessi
prendre part en els diferents actes que
aquesta penya organitza poden adreçar-se al company Rull.
El proper diumenge a les cinc de la
tarda hi haurà tertúlia escaquista.

Per a guarir la TOS preneu
L'AIXAROP
POLIBALSAMIC "GIOL"
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al govern. El poble es mantenia en una perfecta mansuetud, en la més absoluta conformitat. I, no obstant això, tothom,' ara, n'era
contrari; les. arbitrarietats eren tan evidents
i la política particularista que es realitzava
resultava tan marcada, que l'entusiasme anà
desapareixent per a ocupar el seu lloc una
protesta covarda que tan sols es manifestava
de baix eh baix. La gent més liberal, aquella
que veia clar que s'havia perdut la po'cà ciutadania que adés tenien, no s'explicava el rar
fenomen ; però el cert és que ells no feien res
més, tampoc, que estranyar-se'n. Totes les
conspiracions, aviat avortades per llur manca
- de sentit revolucionari, eren d'antics polítics;
diria's que enyoraven el govern.
Les autèntiques forces renovadores, aquells
que anhelaven la transformació lògica, racional, de la societat, capien bé que el fenomen
era normal. Però formaven una migrada minoria i res no podien fer; per altra banda, el
nacionalisme, amb els seus excessos, enfortia
la seva raó, ja que a la llarga faria que les
masses obreres, aparentment revolucionàries,
deixessin d'ésser mediatitzades pel capitalisme.
Calia limitar-se, ara, a preparar el poble per
a obtenir el regiment públic quan aquest desvetllament s'escaigués; i, mentrestant, aprofitar-se d'allò amb què la dictadura pogués
beneficiar-los i ajudar a la seva caiguda.
El general Parasceves, senzillament, s'a-

els vostres propòsits fossin construir canons i metralladores, avions i vaixells
de guerra, granades incendiàries i gasos asfixiants, llavors, sapigueu, governants de la República, que no volem
ésser una gran potència, sinó una petita
i humil potència, car nosaltres entenem
que els conflictes que puguin suscitar-se
entre els diferents pobles de la terra
s'han de dirimir per via pacifica i no
per mitjà de les armes! Ha d'ésser l'obra' de la Societat de Nacions aquella
que la nostra República <é el deure d'ajudat* a consolidar i perfeccionar i no
pas l'obra de destrucció i extermini sintetitzada en els armaments militars!
Nosaltres som partidaris que la més
t estricta honestedat informi sempre les
relacions dels ciutadans amb l'administració pública. En temps de la Monarquia, en temps del centralisme, quan
l'Estat era patrimoni d'uns quants centenars de famílies, era natural, era just
que els treballadors i els ciutadans en
general es defensessin per tots els mitjans que estiguessin al seu abast. Però
ara vivim en un règim de democràcia,
ara la sobirania radica en el poble,
car la República és la representació de
l'interès col·lectiu. Aquell que té mil ha
de declarar que té mil, i aquell que
guanya io ha de dir que cobra io. Però
en justa correspondència, l'Estat, la Generalitat, els Municipis, han de dictar
lleis justes, lleis humanes, lleis equitatives. I no és just, no 'és humà, no és
equitatiu, escurçar, sense compensació
de cap mena, els salaris dels treballadors del comerç que amb prou feines
poden cobrir les necessitats més apremiants de la vida.
R. RÀFOLS CAMÍ

IEAA

URQU1NAONA.—"Champ", d'e King
Vidor. Prod. Metro-G.-M.
Quan aneu a veure una pel·lícula de
King Vídor podeu tenir gairebé la .seguretat que no us trobareu defraudats.
Podrà no encaixar completament amb
les vostres personals concepcions del cinema, però sempre us corprendrà per
la forta, per l'autèntica humanitat dels
seus personatges. Tots els personatges
de King Vidor són agafats del mig del
carrer, tenen totes les bondats i totes les
malícies d'un home normal. Començant
per aquella meravella que es diu / ei
min avanfa..., cim del cinema mut, en
cap film de qualitat de Vidor es pot fer
la classificació dickensiana dels personatges entre bons i dolents.
En Champ continuen les mateixes característiques. Champ, l'ex-campiá de
boxa, és un homenàs amb cor d'infant
malgrat la seva a fidò al joc i a la beguda. Potser les diferències més. acusades amb les anteriors produccions de
Vidor provenen del fet que ~així 'com en
aquelles triava, per a encarnar els personatges, actors que no fossin de primera
fila, ací ens trobem amb un parell que
ells tots sols i per separat omplen ja la
pantalla: Wallace Beery i Jackie Cooper.
Per això els caràcters de Champ i dfl
seu fill Dick destaquen lan puixantment
de tots els restants.
Hom podria discutir si és o no favorable per a la vàlua d'un film el destacament 'intens d'un personatge—no entengueu, sobretot, un actor—. I segurament conclouríem que en mans d'un
bon director de totes maneres sortiran
bones pel·lícules.
D. R.

"CHANTAGE II
Azaña ha pretès justificar la partida de seixanta quatre
milions per a material de guerra que figura en el pressupost de Guerra, en la necessitat de seguir donant feina
als centenars d'obrers que treballen en les fàbriques d'armes de l'Estat.
Això és un "chantage".
Azaña ha especulat amb el, pànic dels obrers davant
l'amenaça d'un tancament de fàbriques per tal de fer-se
aprovar els seus projectes militaristes. Una maniobra netament burgesa, altament reaccionària.
¿És que per ventura aquestes fàbriques, avui d'armes,
no poden ésser convertides demà mateix ^n fàbriques de
relies, de tractors, de màquines agrícoles de les quals n'està
tan necessitat el camp espanyol?
¿ Per què l'Estat espanyol no pot seguir l'exemple de
la Cooperativa "Alfa" d'Eibar que convertí una fàbrica d'armes en fàbrica de màquines de cosir, essent avui
a Espanya un excel·lent competidor del colós americà
"Singer"?
No. No es farà ni una cosa ni l'altra mentre al Govern hi hagi homes que especulin amb la misèria dels
obrers per tal de sotmetre'ls al domini.de l'imperialisme
capitalista.

guantava per la manera d'ésser de la societat imperant al seu poble, com a gairebé tots.
La Revolució Francesa enderrocà una fase
del feudalisme. Però el lema "Igualtat, Llibertat, Fraternitat" féu que tothom se sentís igualment lliure per a imposar Ja força de
cada u; els drets'de l'home, per tant, no foren sinó un esperó a l'egoisme. Morí .el feudalisme escudat en les armes i en la noblesa,
per a néixer el feudalisme que s'emparava en
la puixança del diner. Continuà la lluita aferrissada entre els potents i els dèbils; tan sols
s'aconseguí que molts dels antics dèbils pugessin els graons de la superioritat i que les
eines de combat esdevinguessin unes altres.
Tot el que signifiqui acreixement d'allò
que manté l'esperit d'egoisme de la societat
regnant, serà ben rebut. I aquest era l'èxit
del general Parasceves a Piència ; la defensa
decidida dels suports capitalistes del país el
mantenia ferm en mig de la impopularitat.
El govern disminuí del pressupost d'Instruc-.
ció pública partjáes per a l'ensenyança primària estatal i les aplicà a l'ensenyament universitari i a la protecció de les empreses do^
cents privades, amb ,la qual ( cosa s'enfortia la
cultura de les'classes poderoses i s'accentuava
el principi que els fills dels obrers no havien
d'aprendre Tes més que el que els calia per a
llurs oficis 'manuals; suspengué la democràcia, que en un moment donat podria signifi-

car el capgirament del món; creà grans monopolis, que impedirien pròximes nacionalitzacions paulatines; dotà l'exèrcit de més autoritat;, negà el dret de vida a les organitzacions obreres, amb la qual cosa es debilitava l'esperit protestatari; donà a l'economia
nacional un caràcter tancat que, per bé que
fes baixar la divisa monetària, afavoria considerablement les empreses industrials. La societat de Piència suportava totes les injustícies i tots els abusos, feia els ulls grossos davant els negocis dels governants, perquè veia
clar que, àdhuc en el cas de sentir-se lesionats molts d'interessos, el govern Parasceves
enfortia els puntals de l'organització econòmica del país i, pel seu sol manteniment, els
de tot el capitalisme.
1

*',* *

La mateixa desídia política que havia mantingut els governs de torn,i que veié'implantar la dictadura, deixà caure aquest règim.
Uria hàbil maniobra dels liberals provocà la
crisi. Aquell descontentament general d'adés
feia preveure un esclat d'alegria'davant l'esdeveniment; però la llibertat que la reacció
havia de portar fatalment, posava, en perill
algunes de les mesures implantades, per la
dictadura,, i les anomenades forces vives, amb
(Continuarà)
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Justícia Social

El Socialisme i la guerra
Socialisme i guerra són dos
termes antagònics. Conseqüentment, un partit socialista no pot
votar cap pressupost de guerra,
sense renegar de la seva signi'
ficació política i social. I si les
circumstàncies especials d'un
país posen un partit socialista
en l'obligació de votar un pressupost de guerra, cal que almenys aquest sigui reduït en relació amb els pressupostos anteriors del propi país, de tal
manera que es vegi ben marcat
el carn! vers un ideal final de
desarmament.
El partit socialista espanyol
ha acordat votar el pressupost
de guerra del ministre A/aña, i
cal que ho comentem de cara a
la realitat i sense eufemismes. I
posats en aquest terreny cal dir,
clarament, que la posició "dels
nostres companys del centre
d'Espanya és lamentable.
Prou han defensat llur posició des de les columnes de la
Premsa socialista, però els arguments emprats porten tots
una marca burgesa ben característica. La defensa de la pàtria,
la seguretat interior i exterior,
. la creació o l'enfortiment de
l'exèrcit perquè sigui una força
fefaent, la integritat nacional,
etcètera, etc. ; tot això són frases buides de sentit, que serveixen en tots els països capitalistes per a sostenir el mite,tràgic i ensems grotesc de la pau
armada ; tot això són arguments,
ja desacreditats, per a justificar
la famosa divisa dels victimaris
de tots els països : ñ vis pacem,
par (í bellttm -(si vols la pau, prepara la gueíra).
Entre els arguments emprats,
però, n'hi ha algun que podria
fer trontollar la fe d'alguns socialistes en el total desarmament, i que no són arguments
de bona llei. Ens referim al fet
de posar per testimonis, justificatius de llur procedir, no res
menys que Marx i Jaurès.
Doncs bé : cal tenir la seguretat
que posats a Espanya, en el dia
d'avui, ni Marx ni Jaurès no
haurien votat el pressupost de
Guerra; això a part que Marx
no ha dit res, enlloc, que serveixi d'argumentació per a votar el
pressupost de Guerra d'un Estat burgès, en les circumstàncies
nostres.
Quant a Jaurès, parlem-ne.
És cert que Jaurès en la seva
obra L'armée nouvelle preconitzava la creació -d'un exèrcit encarregat de la defensa nacional,
en el qual hi havien de concórrer tots els ciutadans dels vint
als quaranta cinc anys; i assenyalava els primers quinze anys
per al servei actiu.
És cert que assenyalava un
servei a la caserna de sis mesos
el primer any, i de trenta un dies
iiiiiimiiimtiiiiiiiiiiiiiiii
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en cadascun dels tretze anys successius.
És cert, també, que instituïa
dipòsits d'armes a tots els caps
de partit i a totes les ciutats
importants, i que determinava
que a la regió de l'Est cada
soldat tingués les seves armes a
domicili, per tal de f acuitar, en
cas necessari una ràpida mobilització.
Tot això és cert i perquè ho
és hem de blasmar obertament
l'obra de Jaurès i, com hem dit
més amunt, no hem d'emprar-la
per a defensar una posició indefensable a Espanya.
Jaurès no va viure la Gran
Guerra i és molt possible que,
l'hagués viscuda, pensés avui
d'altra manera. Jaurès no va
veure la fallida del Socialisme
internacional de 1914, perquè
si l'hagués viscuda, pensés avui
xa enrera. Jaurès no s'havia
despullat del tot del xovinisme
francès, concho prova el fet que
preconitzés la disponibilitat de.
les armes a casa de cada soldat
a la frontera d'Alemanya. Jaurès es movia en un punt de vista
subjectiu quan va escriure els
seus projectes sobre l'exèrcit, i
per aquests motius no és de bona fe retreure'ls en el nostre
cas i en el nostre país.
En l'obra, ; voluminosa per
cert, on Jaurès desenvolupa anv
plament les seves idees sobre
l'organització de l'exèrcit, no
perd, però, un punt de vista
constant, i és el de propugnar
perquè tot conflicte internacional s'arrangés mitjançant un arbitratge obligatori. Veieu, traduït literalment, un dels articles
d'un projecte, de llei on plasmava les seves idees:
"Tot Govern que entrarà en
una guerra sense haver proposat, públicament i lleialment, la
solució per l'arbitratge, serà
considerat com a traïdor a la
França i als homes, enemic públic de la pàtria i de la humanitat. Tot Parlament que hi hagi
consentit serà culpable de fellonia i dissolt de dret. El deure
constitucional i nacional dels
ciutadans serà el de destruir
aquest Govern i reemplaçar-lo
per un Govern de bona fe que,
tot i assegurant la salvaguarda
de la independència nacional,
ofereixi a l'estranger o prevenir o aturar les hostilitats mitjançant una «entenda arbitral."
Tot plegat, se'ns dirà, és una
prova que Jaurès propugnava
per l'organització d'un exèrcit
fort, ric d'utillatge i que imposés respecte, per tal que permetés negociar una pau sota una
amenaça evident.
Hem de confessar que és cert,
però hem de repetir que, segurs
de la sinceritat de Jaurès i de
la seva alta valor política i social, si hagués viscut la guerra
i
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RENTAR
NETEJAR
DESINFECTAR
FÀCILMENT, RÀPIDAMENT

ECONÒMICAMENT

DONA

SATISFACCIÓ COMPLETA
PAQUETS DE 1 i 2«7O PESSETES
NO H] HA SOSA, NI ESCATES, NI SABÓ
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La vaga dels

El problema ferroviari ens
planteja als socialistes una situació que no podem deixar en
segon terme: per seu caràcter
obrer, per la seva importància
i perquè la solució que se li doni
ha "d'ésser socialista.
El problema ofereix les següents característiques : >' • •
La posició de la U. S. C.
Primera, Durant la segona
(Contltuactó de la pltg. S)
dictadura, el Govern Berenguer
ferm desig de lligar-se i sumar-se a la va prendre l'acord d'establir un
gran font universal del progrés i de la
augment de quaranta cinc pestransformació i amb là finalitat de provar noves forme» de justícia.
setes mensuals per als sous que
1 si éi'-ahci,- nosaltres hem de portar no passessin de sis mil pessetes^
a aquesta obra tot el que pugui ésser
anuals, sense carregar les tarifactible de les nostres doctrines universalistes, que ens ' han guiat sempre, i fes vigents en aquella època.
que »on la deu dels nosties principis, i Aquesta solució fou refusada
confiem que en .aquest punt, en el. qual
vosaltres trobareu èxits i dificultats, nos- ' pel Sindicat Nacional Ferroviaaltres "podrem també ajudar-vos col·lari (U. 0. T.). . ' ' ; . , "'.".'.'.
borant a ; l'e,sfprç; <jue »ealjftzareu.
Segona. L'opinió dels diriNosaltres "aportem aquesta confiança i
f arabe ; cl »ostrt »tjiH tpfrn; propòsit. 'J'è·; gents carrilaires va arribar a lá
nim l'esperança que Catalunya trobarà,
conclusió que aquest problema,
en «1 seu. Parlament i en ciseu Goverp,
. nts
. ji-i,.,.- „„,-,,,; t',nr\r(f,
com ta
u realitzo de j., me, j«,t., aspirí
, d,alt,res' "Tf 5 . . *
-• _
_ .. _ _ ._ i i
_ _ "_ ' 1 • .
i'
._•_.»
o r» 111/* 1 í-» irrtK A! í>o Mtrt rii» l-PÍTtITt
cions com a poble que mira el pervenir, solució amb el canvi de'règim.
com a poble que desitjà seguir les ho-" Damunt aquesta base, varen ço.
ves modalitats del progrés, i com a pomençar una sèrie de canvjssd'im;*
ble que vol realîtarar, en la seva totalipressions entre els comitès exetat, un nou programa de justícia. Esperem que vosaltres des del Govern la
cutius de la U. G. T. i del
realitzareu; i tot el qu,e pugui repreS. N. F. a fi d'estudiar una sosentar col·laboració la trobareu sempre,
lució que, al cap d'alguns mesos,
i això no solament pel bon èxit nostre, sinó per l'èxit de Catalunya, ja
va consistir èri la necessitat d'arque és Catalunya la font de totes les
ribar a un augment de tafites
nostres aspiracions. A aquesta confiand'pn 3 per 100 des de ks perça oferim tota l'essència dels nostres
principis i tot l'esforç de què som cacepcions de 1,50 per amunt, dispaços. (Aplaudiments.)
tnbumt l'import de la recaptació per aquest concepte entre els
carrilaires el sou dels quals no
Secció del Districte VII
passes de cinc 'mil, pessetes
El dilluns, dia 26 de desembre, a les
anuals.
cinc de la tarda, tindrà lloc un gran
acte feminista a la Secció: del DistricTercera. Hom deixava de
te VII.
banda
un# qüestió tan imporPer a detalls, vegi's la Premsa diària.
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hauria modificat essencialment
la seva posició/Precisament perquè féu sentir la seva veu de
pau i de concòrdia internacional, és a dir, perquè ja modificava el seu punt de vista en
veure's al davant l'espectre de
la guerra, va caure assassinat.
El tribut de la seva vida exigeix emprar la seva doctrina socialista de cara a la pau i no de
cara a la guerra.
A més, Jaurès, en els seus
projectes, ja caminava vers la
disminució de les despeses de
guerra, perquè no hem d'oblidar
que a Franca, els soldats passaven dos anys a la caserna i Jaurès assenyalava una estada de
sis mesos solament.
Repetim<-ho. Socialisme i guerra són dos termes antagònics.
El Socialisme ha de lligar
constantment l'alliberament del
proletariat a la pau de la humanitat; ha de fer que el proletariat eduqui la massa, inconscient encara, i la guareixi de
tota idea bellicosa ; ha de fer
veure l'odiosital de la guerra,
el paper de la qual, en el món
d'avui de la democràcia i del
treball) és arcaic i criminal; i
ha d'amenaçar seriosament amb
un acte de desesperació revolucionar ia;t$t, Govern prou insentat per 3 „desencadenar un conflicte armat.
I això, si en volen prendre nota els companys socialistes de
Madrid també són paraules de
Jaurès.
R. FOLCH i CAPDEVILA

PER A

tant com la diferència de sous
entre elsv alts funcionaris i la
resta del personal. Aquest punt
té més transcendència si hom té
en compte que abunden d'una
manera paorosa els sous de
6,45 pessetes diàries, sense que
cap .dels empleats subalterns re.
bassi el nivell de io pessetes
diaries«;, K };•• -¡ • ' : - ' ,.• <
Quart^. Actualment les reivindicacions dels carrilaires han
arribat a un punt en què s'imposa ¡una solució mínima. |,a no
és el S. N. F. el que rep la,
pressió del personal per a acabar d'una vegada amb els ajornaments i les dilacions. És1 tota
la massa carrilaire en pes que t
no cal negar-ho,, es troba en un
estat de justificada impaciència.
En «n article pròxim farem
un estudi
detallat del conjunt
\ i È ' >t< ' >
-i •
f* %.!
¿cl
Problema carniere. En el
„* i— M^A."
„* ~... ^
.»~ *.i*xxl* A^^» Jiff
moment-en què. ens ti;ot)e>m'.4a?
vant un veritable conflicte,
potser Mo ';él oportá ' «sfatif qw
són els responsables de la situació que travessen els obrers carrilaires. No cal dir que en les
esferes governamentals, per
raons, deriy.ade,s del període pr^
revpTüci^natà, . hi bjwä-r-i hl
ha-—el deure de fer tots-els possales'per a donar satisfaccio a
leg reivind¡cac¡ons deis carriia¡,
res. Les responsabilitats per
aquesta manca de previsió o per
aquest excés de passivitat no
podran pas-ésser eludides.
Ä

Ä
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I VAGA
- La casa que na anul·lat les altres cases

PASSEIG DE GRACIA, 2O

T E L È F O N

2 1 4 r

Gav any s folrats de seda, a 25 ptes. - Gavanys Austràlia superior, a 50 ptes. R A M B L A E S T U1 D8 I 8S ,6 49
Plomes impermeables, a 12 ptes. - Bâti de llana, a 10 ptes. - Bata de llana, a 10 ptes. T E L F O N
NOTA. — Ali lectori d« «JUSTICIA SOCIAL«, mitjtnçant U preuntacií d'aquMt oúroeio n'l« í«rà un 10 °/j ¿* dnconptè.
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