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La traïció de Moscou

K s p u i i t ù i i i a i i É e n t , i davant di'I
perill, socialistes : comunistes
alemanys, oblidant diferències
tàctiques i velles ferides, proposaren el trout ú n i c proletari contra el leixisnic, expressió criminal de la reacció capitalist.'!. El
moviment fou vist amb profunda simpatia IH"! proletariat internacional. Kls partits socialistes,
com la U. S. (',, s'adreçaren a
les dues internación,ils, recortlaiith la Constitució de la Internacional Socialista Ubrera, se sabia favorable. Ks descomptava també
com á favorable la contestació
de l,i Internacional comunista. J.
u l'e.vpera d'ellu, els comunistes
austríacs s'aplegaren a la immensa manifestació socialista contra
el leixisme, a Viena, l oradors
conegndíssims del comunisme alemany parlaren en mítings
l'ero, coincidint amb aquestes
proves admirables de cordialitat
entre les masses proletàries amenaçades del mateix perill, de.
Moscú sortí una ordre criminal,
díísconhortadora : la consigna ile
l l u i t a r , no contra Hitler i cl feixisme internacional, sinó contra
els socialistes d'Alemanya i de
tol arreu.
Així, fredament, brutalment,
Moscú ha t r a ï t el proletariat in-

Mentre triomfa el
feixisme
Llegim : «líütas tendencias oapltiiltetits con sus respectivos reflejos en i*l campo socialista, se
producen en todo« loa puises.
1.a lucha contra la Hoelal-deraoorueia es, pum, mucho me»
compleja de lo que pudiera, parecer a primera vista. Para sacar de ella las consecuencias
útiles de desenvolvimiento del
proceso revolucionario, es necesario que e.l partid«) comunista
buya de toda abstracción metafórica estilo «sociulfií.scismo» y
y que plantee dialécticamente la
lucha en el terreno de las realidades.» Signât : «Jaime Mlravitllrs.»
No interessa l'estil pedantesc,
tan característic de tots el« «intelectuais» que juguen a «tècnica revolucionària». Interessa
subratllar que mentre el feixisme triomfa a Alemanya 1 ameMuca a tot el proletariat internacional, la preocupació dels
nostres comunlstoldes no és per
lliurar la batalla contra aquell,
Nosaltres som «socialfelxlsteg»,
K Iti feixistes autèntics no capfiquen «1 senyoret Miravltlles.
Xarlatans ! . . .

L'Executiu de l'Aliança
Cooperativa Internacional a Barcelona
Com huvicm dit, els dies 11, 12 i 13
s'han celebrai a la nostra ciutat les
reunions d« l'Executiu di; l'A. C. I.
. Amb aquesta ocasió s'han celebrat
una sèrie d'actes, entre els quals cal
remarcar la interessant conferència
di; Henry J. May al Saló de Cent de
l'Ajuntament, sobre «La crisi econòmica mundial des del punt de vista
del consumidor», i In, conferència del
camarada Víctor Serwy a l'estatge de
la U. S. C., d« la qual donem compte
en un altre lloc d'aqnest número.
Ens és un plaer de fer constar que
l'organització d'aquests actós, com així
la traducció cie la conferència de Mr.
Henry J. May al català, ha estat a
càrrec del nostre company Lluís Ardiaca, encarregat actual del Servei de
Cooperació de l'Ajuntament de Barcelona, el qual ha rebut, per la seva tasca elogis dels cooperadors estrangera.

ternacional. Car, traïció és debilitar les forces obreres, llançaries unes contra les altres, en el
moment precís en què la reacció
capitalista proclama com a doct r i n a d'Estat la destrucció, l'aniquilament del marxisme.
¿ A què pot ésser deguda l'ordre de Moscú ?
Els ingenus, aquella mena de
comunistes que combreguen amb
rodes de molí, hi veuran una maniobra genial. Pensaran, o els faran pensar, que el triomf d'Hitler a Alemanya, en consolidar el
feixisme italià t l'hongarès i el
polonèsi el iugoslau o el romanès i l'encara no dominant
d'Àustria, precipitarà els esdeveniments en l'Europa occidental,
provocarà una guerra continental,
preludi catastròfic de la gran revolució mundial... Però no pensarà, o no els deixarà pensar, que
un front únic total socialista-comunista a Alemanya, inici de la
unificació* del marxisme arreu del
món, seria no solament la derrota ràpida i definitiva d' Hitler \
del junkerisrne, sinó també la revolució proletària, el principi de
la fi del capitalisme occidental...
Amb menys dolor, amb majors
seguretats de victòria immediata.
No és la revolució mundial, el

que preocupa a Stalin, amo de la
U. R. S. S. Les preocupacions de
la Rússia actual no són pas les de
Lenín, les que posaria en primer
pla Trotski. No són preocupacions
classistes. Són preocupacions maximalístes en frarçca davallada
envers l'imperialisme més cru i
més agressiu. Altrament, Stalin
enfortiria Moussolini donant treball a les drassanes italianes, a
l'hora greu que Hitler triomfa i
que Mussolini afusella tot treballador sospitós de comunista?
Rússia no és ja -el fogar revolucionari. L'impuls revolucionari
es troba decandit, i ha mort amb
l'eliminació despietada de tots els
abnegats companys de Cen'n.
Com a França morí la Revolució
despietada, en les persones dels
seus principals líders, per Robespierre.
La dictadura stalinista; en perill de ruptura a l'Extrem Orient,
cerca ajut i possibles aliats entre
les potències capitalistes que s'ofeguen ja en el delirium tremens
reaccionari. Va renovant, progressivament, totes les realitzacions
socialistes, ensems que redreça els
tòpics maximalistes, patrioters
que la revolució leninista aterrà,
negà en sang. í no passarà molt

de temps sense veure, per Hitler
reivindicar Dantzig i trossos de
Polònia ; i per Stalin, Finlàndia,
Estònia, Letónia, Lituània, la
Hesaràbia i, potser, la mateixa
Polònia, tots els grups nacionals
que recobraren llur independència
política en esquarterar-se el caciquisme.
Cal que els treballadors segueixin amb cura les maniobres de
Moscú. Cal que tinguin en compte que la III Internacional no és
ja altra cosa que un instrument a
mans dels imperialistes .russos,
dels mateixos dictadors que en
nom del proletariat han exterminat els herois de l'autèntica revolució socialista començada per
Lenín i morta a mans d'Stalín,.i
han signat l'ordre criminal de
lluita contra els socialistes alemanys...
Cal que els comunistes sincers,
d'ací i d'allà, davant dels fets
es desentenguin de Moscú i s'uneixin a tots els treballadors per
a donar la batalla decisiva al feixisme internacional. Pesi a Moscú i contra Moscú.
Car Moscú, ho repetia», ha
traït el proletariat a benefici de
Hitler, de Mussolini, d'Hortz,
aliats de Stalin !...
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La Conferència
Obrera sobre
l'atur forçós

Diumenge passat, dia 12, van celebrar-se a l'Ateneu Polytechnícum Jes
eessions de l'anunciada Conferència
L'assemblea del diumenge
Obrera.
Els nostres companys que no pogueren assistir-hi s'hauran assabentat
per la premsa diària de les Conclusions aprovades en definitiva.
Llegint les esmentades Conclusions
es veu immediatament una diversitat
Feia temps que amb molta fre- mancament als més elementals ver ile reconèixer que amb la C. Ulla
de l'ambient i dels components
qüència s'apropaven als nostres principis de solidaritat. Y comen - N. T., no hi ha res a ier.
de la Conferència. N'hi ha unes franLes conclusions que s'aprovaren cament constructives 1 (pràctiques ;
centres nuclis de treballadors in- (¿àrem la feina.
El diumenge passat es celebrà palesen els desigs de fer feina. n'hi ha d'altres francament démagovitant-Jios a emprendre la tasca
una assemblea d'afiliats a la U. En primer lloc es va aprovar la giques i més aviat inoportunes. En
d'estructurar tins organismes sin
resum, però, la tasca de la Conferèndirais on hits els assalariats, pel S. C. per tal de deliberar quina idea de llançar un manifest a la cia
és altament lloable perquè assesol )>t d'ésser-ho, podessin afi- havia d'ésser la seva posició, com classe treballadora, després d'ha- nyala un camí de solucions que, de
liar-s'ln i actuar en igualtat de a assalariats, davant la situació ver-se sotmès a la consideració posar-se a la pràctica, com cal esdrets i deures, independentment en què es troba la classe treballa- de l'assemblea el projecte que la perar, pal·liaran immediatament les
tragèdies derivades de la plaga social
de les idees |>olítiques que podes- dora. Un deure de companyonia comissió organitzadora havia re- de
l'atur forçós a Catalunya.
dactat.
Després
es
nomenà
una
ens
obligava
a
fer-ho
així.
sin tenir.
Les conclusions pràctiques, clares í
El local central bullia d'entu- comissió que prendrà al seu càr- ben definides són les següents :
Nosaltres sabíem — puix no
La definició de la finalitat da
som ni uns inconscients ni uns in- siasme i les del·liberacions àmplies rec l'organització preliminar de la 1.Conferència
adoptada per unanila
nova
força
sindical
fins
a
i
apassionades
palesaven
l'encert
sensats — el que representava una
mitat i deguda a una esmena adiciola
convocatòria
d'una
Assemblea
de
la
nostra
decisió
i
de
les
posnal a la Ponència primera presentadeterminació d'aquesta naturalesa i anàvem ajornant aquest as- sibilitats de la tasca que estàvem dels sindicats de Catalunya ad- da pel delegat do la U. S. C. Diu així:
problema de l'atur forçós no
pecte d'actuftció, el més caracte- iniciant, el que calia era fer con- herits, on donarà compte de la pot«Eltenir
solució en l'actual sistema
seva
gestió
i
farà
dimissió
del
seu
vergir
totes
les
opinions
en
una
rístic de la lluita de classes, perde producció capitalista. Cal, però,
mandat,
sometent-se
als
resultats
mentre duri aquest sistema, cercar un
què vells militants com som en fórmula que podessin acceptar
el terreny sindical, vèiem amb tots, àdhuc aquells a qui encara i decisions que prengués l'Assem- pal·liatiu a la tràgica situació dels aturate, i aquesta és la finalitat de la
perfecta claredat que si bé era els dol, cosa molt elogiable, ha- blea.
Conferència Obrera.»
cert que amb una actuació hones2. Les consignes següents de reiSOCIALISM* CONTRA FEIXISME
vindicació immediata de la Ponència
ta i intel·ligent, l'èxit no podia
segona:
mancar sobretot comptant com a
«a) Jornada da sds hores sense revalor aglutinant amb el valor mobaixa de salaris.»
ral que arreu es reconeix a la La conferència dal camarada Frlcdlaender doni lloc a una
«b) Creació d'una asegurança obliU. S. C., tan bon punt ens llan- gran manifestació de solidaritat aoclatlsta internacional gatòria contra l'atur forçós, la qual
organitaarà empreses de producció del
céssim a la palestra flodrien proQuan ja el camarada Friedlander ram de construcció i d'altres, d'acord
Dimecres al vespre, invitat pel Covocar-se reaccions, sinceres per bé mitfl Executiu de la U. S. C., el cama- portava una bona estona parlant, uns amb els projectes que presentin etó
que interessades les unes i absur- rada Otto Friedlander', ex-secretari de quants assistents alemanys, perta- Sindicats de cada ram. En aquestes
des les més, que ens posarien en la Internacional d'Estudiants Socia- nyents al grup hitlerià de Barcelona, empreses s'establirà també la jornai candidat pel partit socialista interromperen l'orador, cosa que pro- da de sis hores. Les obres de tota
situació de parlar clar i jugar fort listes
alemany a les pròximes eleccions del vocà una reacció dels assistents, entre mena que hagin de portar-se a cap per
i era precisament això darrer que Reichstag, donà una conferència so- ells molts alemanys, que foragitaren compte d'organismes públics seran en»
volíem evitar per tal de no fer el bre el tema actualissim de «La situa- violentament els pertorbadors als crits comanades a les empreses organitzade «Mori Hitler!» i «Visca el Socia- des sota la direcció dels mateixos asció actual d'Alemanya».
greixet a la burgesia.
La conferència, com és natural, des- lisme ! ».
i amb la inspecció de la corEls últims esdeveniments, se vetllà
El camarada Friedlander continuà segurats pública
a Barcelona una forta espectacorresponent. L'orgaguits de l'actitud sus|X>ctn en què ció. Al moment de començar l'acte, la valentment el seu discurs en mig dels poració
assegurador serà dirigit direces troba situada la C. N. T., han sala, del nostre estatge central estava aplaudiments entusiastes de l'audito- nisme
pels obrers.»
ri, i en acabar fou felicitat calurosa- tament
produït una decepció en el pro- plena de gom a gom. Entre els assis- ment
c) La creació d'un impost del 3 per
pels seus compatriotes alemanys cent
tents,
ultra
els
militants
de
la
U.
S.
C.,
a càrrec dels jpatrons, sobre tots
letariat, que allò que primer eren hom remarcava la presència de molte i per una representació del grup soels sous i jornals que paguin a ¿lurs
invitacions cordials han esdevin comunistes 1 de bastants alemanys, al- cialista italià a Barcelona, els quals assalariats,
per tal de subvenir al sosgut sol·licituds apremiants inter- guns d'ells amb la insignia socialista expressaren al camarada Briedlaen- teniment i funcionament
de l'organi*-,
der
l'esperança
que
el
socialisme
alede
les
tres
sagetes.
Hom
remarca,
tamvenint-hi àdhuc sindicats organitmany sabria vèncer el feixisme i aju- med) assegurador.
bé,
i
es
celebrà
molt,
la
presència
El respecte acordat a les orgazats que ens demanaven la parau- d'un beH infant habillât amb l'unifor- daria els obrers italians a alliberar-se
nitzacions obreres que ja tinguin esla orientadora davant el caos i la me dels «Falcons rojos», organització àe l'opressió de Mussolini.
un sistema de previsió i ajut
La setmana entrant donaran un ex- tructurat
defecció imperant i allò que de juvenil socialista alemanya.
a llurs membres que estiguin o pi^El
company
Qranier-Barrera
féu
la
tens
resum
de
la
interessantissima
bell antuvi es podia el·ludir, ha presentació del conferenciant, i el conferència del camarada Friedlaen- guin estar afectats per l'atur forçós.
e) «Lu llei que creï l'organisme as»
;inat prenent un to tant urgent company Ardiaca s'encarregà d'anar der, que dijous emprengué el retorn a
que desentendre-se'n era fer un traduint el seu parlament al català
la seva terra.
(Passa a la pàgina. 4)

La renovació sindical

La situació actual a Alemanya
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M redreçament »indkal
tïn» vegada o altra havien de
eixir els que han predicat com a
programa social el 1er taula rasa de
tot En el terreny sindical ja hi hem
arribat. Ja no ' queda' ni ombra ae
Sindicats.
No és que, per partidisme, ens equivoquem respecte l'actual situació sindical. No confonem, o no creiem confondre, al es vol així, la realitat amb
un desig personal o de tendència.
EHs Sindicats, aquesta vegada, ;no
vencerán la crisi.
í» cert. No es la primera vegada
que la '.Confederació Nacional dei
'itebaü arriba al
nores, per reprendré
ufana i vigoria1 tan bon punt es produeix una conjuntura favorable. No,
aquesta vegada la història no es repetirà.
Les circumstancies han canviat
molt. I, no hi ha dubte, els escarmente de què ha estat victima' la
massa, reproduits en igualtat de condiciona d'ambient i, per damunt de
tot, cV«estat de consciència col·lectiva», haurien de produir els mateixos
efectes i haurien de fer possibles les
mateixes rectificacions i la mateixa
manera de reacionar.
Però, no. Hi ha hagut un fet nou :
un acte afirmatiu de la massa, o,
més ben dit, una momentània identlficació de la massa amb una certa
classe de dirigents politics. I, digui'f
el que es vulgui, la massa no havia
acceptat mai dirigents, no havia donat mal la seva confiança a un corrent politic o social, einó qu« havia
«sofert» dominis, «restatiti»
imposicions. En una paraula1, la massa, en
impulsar el canvi de règim, s'incorporava a la vida civil. ÉS un íenomen
tinlc en Ua nostra historia politica
i social, un pas d'aquesta naturalesa,
històricament, és definitiu.
I bé: una violència,social quan la
massa ja té una actitud, quan acaba
de cristalïitóar un estat de conaeièncla, determina conseqüències noyes
en els fracassos revolucionaris. I des
del canvi d« règim hem pogut comprovar la persistència' de ta massa, en
fer el buit a les directives anarquistes. Doncs, el divorci és definían-titttre la massa í el sector . fine tóa
dirigent dels Sindicats, t^aqueat1««!tor corona el seu divorci amb t¿
massa destruint allò qqe és l'únic tatgan de lluita' de multituds, el Sindicat, quan aquest deixa d'ésser un
instrument de les seves aventures i
dels seus negocis.
La situació és delicada, perquè,
malgrat que no hi hagi Sindicats, no
és igual enfocar una acció sindical
en masses verges des del punt de
vista sindical o en treballadors que,
vulguem o no vulguem, han adquirit
un cert pler tradicional. Aquesta tradició, si més no, serveix i servirà per
entrebancar. I servirà perquè molts
elements neutres no renunciïn a uns
Sindicats que tradicionalment han
servit, d'enllaç entre les minories dirigents i la classe obrera.
Per altra part, quan deixen d'existir organitzacions de massa, resten
els interessos creats. Interessos creats
mestres en l'art d'explotar les multituds. I una obra sindical no pot
degenerar mai en una obra' de bandería, i no han de deixar portar-lTn
els que tenen consciència dels seus
perills i que persegueixen per damunt
de tot una obra d'unitat sindical.
Sense prejutjar el curs que podrà
prendre l'obra de «reconstrucció» sindical, cal des d'ara abandonar tota
il·lusió respecte a la tasca que puguin
realitzar tes minories sindicals amb
interessos creats. Aquestes minories
seran les responsables dels esdeveniments sindicals que puguin tenir lloc.

D'una obra d'unificació sindica'l,
més ben difc, d'una obra empresa sota
el signe de la unitat, cap obrer, cap
tendència ¿n pot restar exclosa d'una
manera prèvia; de la mateixa manera que no hi ha lloc per a cap
tendència que en el redreçament
sindical representi un principi de dissolució, o la conciliació amb la tendència responsable- de la crisi-actual.
Perquè una obra sindical nova ha de
tenir una condició, la unitat i la
convivència. I la consigna ha d'ésser
la lluita contra tota classe de sectarisme.
Descomptem-ho per endavant. Els
Sindicats de la C. N. T. Ja no seran
mal més Sindicats de massa. Que hi
pensin els que sincerament volen treballar per una obra de redreçament
i d'unitat «Indicali. El nostre enemic,
que ha d'ésser l'enemic comú, és l'atomització sindical.

RAMON JOVÉ BRUFAU
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la convocatòria d'un Congrés exProposicions.
ges preferentment, els parlamentaris, ren
traordinari.
els
membres
4ri
Comitè
Executiu
i
alComencem, en aquest número, tres companys, feren sentir la veu so"Justícia Social"
a publicar els informes i ponèn- cialista per totes les contrades catalanes.
Passen
de
dues-centes
tes
confeEn
constituir-se
el Comitè Executiu
cies. Les Seccions han de trame- rències 1 mítings, sense tenir en compva nomenar-se director de JUSTÍCIA
tre, el més tard el dia 3 d'abril, te la campanya «lectora!, organitzats SCOIAI, al company Joan Comorera, i
a cap pel Comitè Executiu redactors als companys Joan Forment,
el text de llurs resolucions i pro- tenportats
el,curs de l'any.
Lluís Ardiaca, J. Roure Torent, ElioCom a complement de la propagan- nor Serrano, Rafael Folch i Capdeviposicions.
da oral 1 en compliment d'un deure la i E, Granier Barrerai i administrar
elemental, el Comitè Executiu na co- dor al company Joan Buit.
Informe
mentat, -en manifestos difosos profuPolíticament, JUSTÍCIA SOCIAL ha
El Primer Congrés General de la ü. sament, els esdeveniments polítics. i continuat
la tasca inicial i que fou
8. C. va resoldre, a proposta del C. sindicals que'es produïren.
unànimement aprovada pels companys
E. que cessava i tenint eh compte les
del Primer Congrés. Ha comptat amb
circumstàncies polítiques que impossiDisciplina
col·laboracions dels companys de tot el
bilitarien el compliment estricte dels
Partit. El Comitè Executiu creu que
Estatuts, elegir i nomenar el nou CoHa tingut Cura, el. Comitè Executiu JUSTÍCIA SOCIAL ha interpretat fidelmitè Executiu i com únic organisme de .no permetre cap'mancament a la ment
i coratjosa els principis, la tàctidirectiu del' Partit, fins al moment disciplina, nervi del nostre Partit, l
i la disciplina del Partit i està sede .reunir-se el II Congrés. Varen és- sense la qual esdievindrfem una lamen- ca
ho creuran també els
ser elegits titulars els companys Joan table reacció dels-partits tradicionals. gur que aixi
delegats.
Comorera, Joan Fronjosa, Josep Sa- Sortosament, els cassos d'indisciplina companys
'S'ha preocupat el Comitè Executiu
lléBi Elionor Serrano, Rafael Folch foren pocs i sense conseqüències.
del sanejament administratiu de JUS'Capdevila, Joan Forment, Emili SaNi hagueren solament dos, i el Co- TÍCIA SOCJAL, amb l'èxit que els comleta, Joan Qapdevila i Joan Coloma. mitè Executiu procedi ràpidament i panys podran comprovar en l'estat de
Varen ésser elegits suplents els com- amb tota energia. ' Foren les Seccions
adjunt.
pan.ys ' Xavier Xaparro, E. Oranier de Lleida i de Banyuls, que, deixant- comptes
El Comitè Hxecultiu es considera
Barrera, Conrad Guardiola, j. Boger, se emportar pei; localismes .eixorcs, obligat
i a cridar l'atenció dels comJ. Farrés, Rafael Ramis, Cosme Bo- pactaren o intentaren pactar, contra- panys sobre
la tasca molt meritòria
fes, J. Roseli Montaner i Felip Bar- riant el que resolgué, en ús de les atri- que han portat,
a cap, deslnteresadaJau.
bucions «tue U conferí el Primer Con- ment, els companys
Lluís Ardiaca, segrés,
el
Comitè
Executiu.
Ambdues
cretari de redacció, l Joan Rull, ad*
Constitució dai C. E.
Seccions varen ésser dissojtes i tpt ministrador.
Es va constituir el nou Comitè Exe- seguit reorganltaades amb els comcutiu el 18 d'abril de 1933, distribuint- panys leals. De; te,«risi, tes-dues SecFaraute* final«
se els càrrecs interns en la següent cions n'han sortit enlortide«, car s'han
Acompanyen aquest informe ¡es poforma: Secretari General i d'Acció despès, així, d'homes que havien vinPolítica, Joan Comorera ; Secretari de gut a nosaltres mes per despit que per nències culturar, municipal, cooperatls«ta i sindical, a afegir al Programa
Cultura i d'Acció Femenina, Elionor, - conytejló,..,'
'mínim, i que el Primer ongrés encoSerrano; Secretari Administratiu, Jomanà a comissions especials.
.
Salles; Secretari. d'Acció Coope- Coalielf el
El,,fifliflitè,?,,Ex«u«tiu no,,:«ai posar
l^-.Raj^.^FRlch!; <3apdMllft; SennainrMrWMXn ntiir
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Forment; Secretari de Relacions Interiors, Emili Saleta, i Secretari d'Acció Sindical, Joan Fronjosa ; Secretan
de Relacions Exteriors, Joan Coloma.
Posteriorment, i amb motiu de la
renúncia del titular Josep Salles i del
primer suplent Xavier Xaparro, s'incorpora al Comitè Executiu el company E. Qranier Barrera, modificantse la distribució dels càrrecs interns
de la següent forma : Secretari de
premsa i propaganda, E. Oranier Barrera, i Secretari Administratiu, Joan
Forment, Més tard, Joan Forment passà ,a la Secretaria de Belaclons Exteriors, Joan Coloma a la Secretària
d'Acció Cooperaüsta t Rafael Folch
Capdevila a la Secretaria Administrativa.

El Comi
cufffi, fefít'us del'acord del Primer Congrés que l'autori^
zava a reprendre el pacte d'aliança
electoral amb Esquerra Republicana
de Catalunya, acceptà la'coalició per
a les eleccions del primer, Parlament
de la Catalunya 'autònoma que 11 proposà l'organisme'superior de l'esmentat partit. Ho féu per evitar un possible triomf de la Lliga Regionalista, a
conseqüència d'una excessiva dispersió de les forces efquerranes, i per assegurar a la U. S. C. Una representació qualificada en el primer Parlament
català.
Els esdeveniments que tots ris companys coneixen,' prou bé palesen a
bastament l'esmentada visió politica
del Comitè Executiu.

orme
'que
'Af MM&*
**$'
pattuì.

sament en l'absoluta necessitat de
transformar JC/STÍOIA SOCIAL en diari.
Pel volum actual de la U. 8. C. o per
les exigències de la seya ràpida creixença, un òrgan de premsa avui es
fa totalment indispensable, tant per
una major difusió de tes nostres-Mees,
com per neutralitzar el cada dia més
evident i sistemàtic silenci de la premse, burgesa.
I res més, companys, vosaltres. teniu
ara la paraula.
Barcelona, l gener 1933. ,
Joan Comorera, Elionor Serrano, Rafael Folch Capdevila, Joan Coloma,
Joan Capdevila, E. Oranier Barrera,
Emili Saleta, Joan Fronjosa i Joan
Pomment..

Estat» de compto«

Pla d'acció

En iniciar les soves tasques, el Co- Balanç general de la U. S. C. a 31 desembre
mitè Executiu proposà, consolidar les
seccions totjust constituïdes, crear-ne
Aotlu
Pittili
. .
d'altres, extendre i intensificar la pro- Caixa
34'86 Efectes a pagar
paganda, vetllar tàcticament perquè el Segells i carnets a cobrar... 2,584'Qg
Impressos a pagar
Partit no es quedés sense representa850'— Mobiliari a pagar ...
ció en el futur primer Parlament de Quotes especials a cobrar ...
JUSTÍCIA SOCIAL 'a cobrar ... 1528'— Préstecs :..... ...
'...la Catalunya autònoma.
600'— Supeíàvit
Un any després de 'comentada la' Valfl»ìimpwssofc

a2,911'!*

s&^r&oB A»• &&&••.£#$ fe ^|
Mobiliari ,».

acció; reeixida en tots els aspectes esmentats, »esultat admirable que solament ha estat, possible gràcies a l'es-,
perit de treball de tots els seus membres, b a la cordialitat i entusiasme
que els mancomunava sempre, 1 sobretot en els,
moments més perillosos.
La ü. !S.: C., en el moment de reunirse el Primer Congrés, comptava amb
13 seccions a Barcelona i 20 seccions
foranes. En la date de redacció d'aquest informe, les Seccions de la U.
S. C. són : 13 a Barcelona-ciutat (l'organització de la qual és ja fracció de
la Federació Comarcal) i 62 foranes.
Estan, a més, en Constitució, tes Seccions de Terrassa, Sardanyola, Bubi,
bregat, Esplugues de Llobregat, Llinàs
Martorell, Gavà, Sant FeHu de Llodel Vallès, Manlleu, Roda del Ter, Vic,
Sant Vicenta de Castellet, Sitges, Vilafranca del Penedès, Vilanova I Geltrú, Sant Quinti de Mediona, Sant Sadurní d'Anoia, Monjos, Arenys de Mar,
Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, MasFarnès, Llansà, Cadaqués, Camprodon,
noa, Arbúcies, Salt, Santa Coloma de
Ribes, Sant Feliu de Guíxols, Cervera,
Tàrrega, Balaguer, Arbeca, Tremp, Mora d'Ebre i Reus. Es pot, per tant,
afirmar que a la data de reunió del
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Del Congrés
municipalísta
Mala feina han anat a fer al Congrés Municipalista la majoria dels alcaldes t regidors que hi han concorregut. Ko s'han sabut fer càrrec del
què és un Congrés, i varen convertirlo en un míting, al qual varen portarhi totes les misèries de llurs pobles, i
gairebé cap idea que pogués orientar
als homes que, pel seu càrrec, han de
portar s terme la promulgació de %
futur« L·lel municipal.
J,
S'ha confós un Congrés municipalista amb un míting de municipis, ito ea
va saber copsar la diferència entre una
lluita d'Interessos i la proclamació
d'uns principis. Ningú podia tenirk
il·lusió de que del Congre» en sortiste
Hei municipal futura; «lu més exigents podien suposar que <S* la, tasto
<tel Coagwf» en podien sortir «èés,
principis, que el Parlament de Catalunya podria tenir en compte, però mai
prétend« descendir als detalls, tal
com si els congressistes fossin els homes cridats a formular el projecte definitiu.
.
Per altra banda, el Congrés havia c-e
fracassar per culpa de l'ambient amb
ouè havia nascut la Federació de municipis de Catalunya. La majoria dels
Ajuntaments, s'havien adherit a la
Federació per a donar la batalla als
funcionaris, I era lògic que si era
aquesta la tònica preponderant dels
alcaldes i regidors federats, els hi havia de causar penosa impressió que
hi haguessin homes directius que, rectificant l'error comès, volguessin pactar amb els funcionaris per a cercar
la solució indispensable al problema
plantejat. Per aquest motiu, els alcaldes que es consideraren enganyats,
feren pujar de to la discussió, 1 el qu«
havia d'ésser un Congrés municipalista, va convertir-se en una mena de
lluita de classes.
Plantejar el problema déte funcionaris de cara a l'anul·lació dels mateixos, és no conèixer el problema.
Bis funcionaris estaran obligats a ésser morals, a ésser aptes, a complir
absolutament amb els seus deures, però mai a desaparèixer com a tais funcionaris. Els Ajuntaments tenen tots
els drets que per llei els corresponen
per a regularitzar la funció dels empleats; poden demanar, si ho creuen
convenient, la revisió de nomenaments
fets fora de llei per la Dictadura, però ena sembla fora de to pretendre
actuar administrativament sense tenir
en compte per a res els funcionaris
que estan a les seves ordres.
¿Què dirien els nostres flamants alcaldes si en la nova llei municipal es
fixés d'una manera definitiva la intervenció prépondérant dels funcionaris
en la cosa publica, com tenen estabterí
I» lïwd-Amirlc« 1 a AttmjüviftNhro*
(testarien segurament, i U&nearien da*
munt dels diputats els penjaments més
monstruosos.
. ;
: El problema dels funcionaris no es
resol amb paraula» groixudes ni ambi
símptomes de mala educació. Rea d'això. Es un problema com tots «Is pro.
blêmes socials; i estem tots d'acord
que els mitjans que va emprar Martínez Anido no eren pas els més ad«
diente per a portar ta pau social. ¿Ea
|uo pretenen els alcaldes, amb 1« seva
ictitut, crear un front únic <te íaneío*
paria disposats a la lluita? ¿Es que no
s'han adonat que Azafta, amb tota la
feva energia, ha aconseguit pesar a
rotllo als militars 1 capellans, però no
ho ha aconseguit amb els funcionafis? A Què vol dir, això? ¿L'esistènci^
l'un quart poder? ¡Pobres d« nosaltres, si aixi fos I Però tota aquest«
ftiençí de problemes mai troben solut
ció nj cridant, ni insultant, ni pretenent plantejar el pacte de la fam ala
funcionaris. ¡Q«è poc coneixen te vi-»
da social, els nostres alcaldes! Cal,
per damunt de tot. un alt esperit liberal que gairebé no vàrem veure en el
Congrés. I cal, sobretot, conèixer ej:
problema en la seva intensitat.
' Ningú com jo ha parlat tant del
problema dels funcionaris, He alimat
tempra que, a major capacitat, menys
quantitat. Això és el que iaa, do tenií
present els alcaldes i regidors. Perquè
si tota la batalla contra el funcionari
ha de consistir en eliminar als actuals
ísnetoaarls per a després proveir els
llocs amb igual quantitat i qualitat
que ela eliminats o pitjor eneara, però
amb la sola desventatge d'ésser amics
dels fcttnea de la situació, no resoldrien res. El funcionari ha d'ésser un
home estable que realitzi amb capacitat i honradesa la seva funció, que
sols siguin funcionaris els que hi estudiïn; no l'amic polític, que moltes'
vegades no és altra cosa que un fracassat del negoci o de una indústria
o de d'un empleu qualsevol i va a
raure a l'Ajuntament com les aigües
brutes a la cloaca. Res d'això. Però
voler solucionar el problem» de la
forma Que «lis ho voten fer, és crear
HR estat de rebel·lió amb el qual no
aconseguiran eliminar «Is murris i als
qui, pel seu historial o conducta, són
mereixedors de l'expoliacló. A més,
donar la batalla amb la pretensió d'anul·lar els dret« d* vellesa, invalidesa,
vludetat l altres drets reconeguts avui
a tots els -obrer».,., que, perdonin els
senyors alcaldes congressistes ni és humé, ni és propi d'homes que es diuen
d'esquerra.
,
V. ROSELI, i MOKTAKÍ

Justícia Social
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SOCIALISME I BOLXEVISME
III. LA VIDA A LA U.R.8.S.
13. Condición» d« treball
En el fons, la qüestió que és
debat en la gran controvèrsia qu<:
des de fa quinze anys està plantejada entre l'obert esperit del
socialisme democràtic i la dogmàtica mentalitat del bolxevisrae
dictatorial, no és altra que la
d'escatir quin dels dos mètodes
és més, apte per a dur la humanitat vers un pla de vida superior, més digna, més lliure i més
humana. Es a dir : per quin dels
dos camins, amb quina de les
dues tàctiques, es podrà arribar
a assolir un major benestar—moral i material'—niés ràpidament i
amb els menors sofriments possibles.
En aquest sentit, és del major
interès examinar els resultats assolits a la U. R, S. S. en aquests
anys d'experiència, fent cas omís
de moment de l'afrós calvari que
fins ara ha hagut de recórrer el
proletariat rus. Una de les plasmacions que niés directa^nent ens
afecten a nosaltres és la relativa a
les condicions de treball. Aquesta és, la que avui examinarem sumàriament.
Caldrà prescindir d'enumerar
els copiosos canvis, fluctuacions,
marxes enrera i viïades a dreta
í esqueA",(pc Iforgaí^tzació del
treball-%i5(ïj« totes les'Institucions
russes—fa' sofert ile$ de la Revolució d'octubre. No hi-»ha res
d'estrany, pffrò, en tot el" que ha
passat. Era, fatal ,que fos així.
»Sabíem ^r endavant — deia
Trotski ~ q«if";(íÍJs faltaria la necessària organització, la necessària disciplina, i el nedè^ti conéi• xeuiení.íhisliriç. i,í|af);teji>'t|>t ¡això,
però aquest coneixement no ens
va privar de marxar amb els ulls
oberts" a la conquesta del Poder.
Estàvem segurs que ja ho aprèndrína. x L'audàcia d'aquestes paraules és, certament/ 5|admi|;afme»
Admirable' i terrJBle : "'quantr"
fam, quanta misèria,, quantes vj- t
des inútilment sacrificades furha1
costat' i costa encara aquest tra-gic i dolorós aprenentatge ! Tot
amb tot, si hom té en compte
l'estat de total anurquia en1 que
caigué el territori soviètic durant
Fa poques setmanes, tot el poble de
Catalunya hiv presenciat, .amb 46191 i
amb fàstic, uns íe Us répugnants que
per la seva naturalesa t facffltat "cUS
ftrodigar-se posen al descobert dues tares Importants de la classe treballado|4. La inutilitat absoluta d'Ußft CÜSaftjtzneió obrera fins ara predominam,
infectada de gèrmens morbosos i corrosius, i la passivitat o indi:(anecia,
ratllant en la covate*», iüe täte »dliells
treballadors que, distanciats de la C.
H T. per diferències • d'apreciació en
QUant a procediment» O lUBta, rio; han
sabut trobar mai — ni han intentat
fèrcar-lo —- el moment .oportú p«r a
ieacciorta» ttièrgicament: davfcat Í'actaacló i actituts indecente i provocatives dels anomenats ¡.narco-sindicalistes. Després .de l'ùHlma barrabassada, en tots els sectors sodate s'ha sentit el mateix plany. Hom només sent
a dir: ¿Quan el Goveni 1 les autoritats faran impossible'la repetició daquests fets? ¿Quan serai perseguit ,i ;
castigat aquest terrorisme criminal, i
defensat 1 Justificat amb inusitada go»adia per tota la premia extreniiataV ,
tia passat el de sempre. Les ultimes
ikoticies ens assabenten de que el Govern acusa una tranquiUitat absoluta
'a tota la peninsula, i qué, a més, té el
term propòsit de fer entrar als Sindicats dins d'un pla d'absoluta tegaUtet,
Ko ens fem Illusions, que na ens han
de servir de res, si no és per a Justificar, una vegada més, la nostra ridícute comoditat. Aquesta falsa posició
deia treballadora catalans s'ha d'acab»í.
í Fets . com els passats,, o altres ,de
Semblants, es tomaran-k repetir,' perquè fins ara no hi ha res que deixi
entreveure la possibilitat que; desapateixin les causes que els han determl*at.
.
, ' ,|
i De la responsabilitat per l'efistència
d'aquestes causes, no n'està neta cap
col·lectivitat. Tots els Oowns antetiorB a la República, davant tota mena
de pertorbacions socials, empraven, alternativament, dos procediments ben
distints — la màxima tolerància o
la màxima repressió — segons els ha
convingut. Mai donaren, pero, la sensació de capacitat, < ni tau sol* de voluntat, per a imposar normes de civilitat 1 de justicia a cap institució. El

La primera fase del comunisme conserva l'estret horitzó de la llei burgesa
Lenïn
el període de la guerra civil, sembla cosa de miracle que damunt
les cendres fumejants de la vella
societat es f rond ad a s'hagi arribat a establir un ordre, mal que
sigui sota el contradictori règim
de terror actual, mal que sigui
damunt de muntanyes de cadàvers. Segurament no hi havia altre remei. Segurament fou una
necessitat inevitable acomplir
«amb una tossuderia metòdica»
—amb sang i foe—el que Lenín
assenyalava l'any 1920: reeducar
les masses per tal de portar-les al
convenciment que «llur prosperitat depèn únicament (a Rússia
com a Fora de Rússia) de Hur disciplina i de llur treball.»
Es comprèn així la virada que
es donà tan aviat com ho féu possible la força del poder públic,
en abandonar el règim d'administració per Consells i tornar al
sistema clàssic de l'època burgesa, de là direcció personal i resIjonsable—que és el que avui preval, encara que a voltes es trobi
disfressat sota la forma «triangular» de què parlàrem un altre
dia. La primera indústria que exigí el restabliment de la disciplina
d'acord -amb les velles normes,
fou la indústria ferroviària. I és
interessant de recordar el famós
decret dp Krassin—un dels homes més capacitats de~l'estol director bolxevic*«—quan ocupava lá
Comissaria dels Transports, insejrit aj§ Pradva, que resumeixo
a contimtacio en la seva part dispositívAí - • - . . • •
«I. L'actual organització dels
ferrocarrils, després de les dificultats de cinc anys de guerra,
han dut els transports a un, tal estat de .decadència que este^k abocfès a la seva total paralització.
- II. La decadència; no prové
solament dels mbte&es eçttivur,
fats d'organitzac'ó i administració, sinó també dels, ¿fíWfW tnassa freqüents de l«s& formés i òrgans de l'administració.
III. Restabliment deïs trans-

contenia ja 17 tipus de salaris o
qualificacions de professionaiitat. Sindicat hi hagué que, per a
millor estimular el treball de les
distintes categories d'obrers—des
del manobre a l'obrer especialitzat—arribà a proposar 35 tipus
de retribucions diferents. L'any
1928, en el ram metal·lúrgic, per
exemple, els sous del manobre i
de l'ajustador estaven en, la. relació de un a dos. En el ram
electrotècnic, els obrers qualificats guanyaven jornals més de
dues vegades i mitja superiors als
dels manobres.
Comentant aquest fet, en .flagrant contradicció amb totes les
teorifes socialistes, reconeixia
Trotski, en el setè Congrés dels
Síndifcats, que: «allò que més
crida l'atenció dels estrangers que
ens visiten és que a desgrat de la
nostra influència i dins les condicions que suposa una dictadura
del proletariat, la diferiència de
sous entre f!s obrers1 qualificats i
ús manobres H me ! mÍF accentuada que en els pnï -Q; de VE»ropa Occidental.»
Però a la U. R. S. S tot s'arranja fàcilment. Per alcuna cosa
tenen un definidor infal·lible (i
omnipotent). 1 quan, entre meravellats 'i f dolorits, expïeSSli», {a
vostre pasme davant els jornals
de fam a què es troben condemnats els pobres peons, us. contesten amb els mots de Stalin, en el
seu parlament del 23 de'juny de
l'any 1928: «L'anivellament de
guanys és una supervivència de
l'antic esperit petit-burgès». Vosaltres resteu esglaiats i ells es posen tan trempats : ja han repetit
la sentència de l'oracle, i no cal
encaparrar-s'hi.
Resulta certament un xic picant que fora de" Rússia, el comunisme recluti essencialment els
seus estols entre les, masses de manobles, estament que a/la U. R.
S. S. gaudeix la categoria de pària.
Però per alguna cosa són els
manobres els obrers més ignorants. Els pobres no saben res d«t
que passa a la U. R. S. S.

D ft*.
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Galsworthy

TP^

Ara escriurem aquest altre,pçs#n
al Llibre de la Mort : Galswòr*
thy, després d'haver-ne dit alguports, en la mesura suficient peç
nes excel·lències. Ara fa poc eri
a satisfer les ràceions de fam,
parlàvem amb motiu d'baver Asexigeix que els ferroviaris posin
solit el Premi Nobel. Avui n'hem
a continuació llurs/, forces d'una,
de parlar per haver davaljat al
tnanera heroica.
reialme de les ombres.
\ IV. Aquest treball té d'ésser
John. Galsworthy era nat en
immediat, sinó ' estan amenaça-1867 i era un d'aquests esperito
des de mort totes ,les conquestes
que, nascuts i educats en un am^evolucionaries.
.;
bient burgès copsà, tot seguit Ja
l V. Per comptes de l'admirns-í
injustícia del règim «n què vivia
tracio per Consells^ en realitat ir
i es convertí al Socialisme. DesResponsables, cal „implantar l'adprés d'estudiar a Oxford i de ferministració personal amb response advocat, conscient 'de les fa-'
sabilitat definida. ^Tots, des dels
H'des que la seva consciència li
guarda-agulles fins als membres
retreuria si es dedicava a la cardel Consell de Direcció, han< de
rera de lleis dins l'esperit de la
feeguir exactament els meus presocietat burgesa, va deixar, el,,j?u-,
ceptes. Cal retornat als antica
fet de l'advocat per tal de çonsaserveis i restablir, l'.emtiga orgagrar-se a les lletres. Galsworthy
nització tècnica.
:
ha escrit molt. Ha estat un treba!
VI. La introducció del iré*
llador formidable. La llista dels
Ball a preu fet és una necessitat.
seus llibres de contes, de les seCal renovar també'que durant
ves novelles i de les seves obres
el període áit del «Comunisme de
teatrals ompliria per ella sola!
guerra» el salari real era a Rúsaquest carnet. Com diu una de
sia inferior a un terç del d'avantles seves biògrafes, Qara Engel,,
güerra. Durant la Nep (període
«gairebé tots els problemes sode la Nova Política Econòmica},
ci*}s h$n ,«»t*t egtuétftt&fieftflt
l'any 1926-27, s'arribà a un tii tots ells han esdevingut, als
pus de salari realt equivalent al
seus ulls, conflictes? morals d'in195,4 de l'avant-guerra, mentre
tensa profunditat.»- Algunes ve
l'augment sofert al* Estats Units
gades, aquests conflictes sóri'-es
en igual període fou el 225 per
tudiats en un: senzill conte, de
cent.
gran agudesa i penetració. «Hom
Des del Congrés dels Sindicats
no ha insistit prou, diu Cíara
de l'any 1919 va quedar establert
Engel, sobre els seus Contes
el principi del salari a preu fet,
breus, on trobarem potser les
confirmat en el Coagrés
de l'any
obres mestres de Galsworthy.»
següent. Ja l'any 1 1928, el 61,6
Una cosa no hem d'oblidar eq
per cent dei trebafl era retribuït
parlar de GalsWorthy, i éa dir
a tant la peça, és a dir, que el
que ell ha estat l'ànima, Tende1
preu fet es trobava ja implantat
mà de la guerra gran, d'aquestes
en la totalitat d'indústries i proassociacions d'escriptors que duep
fessions que llurs t natura ho fa
el 'nom de Pén Club i que tartf
possible. L'any 1929,'per estenhan contribuït a desfer l'atmosdre- els beneficis «del- sistema a
fèra d'hostilitat intel·lectual rçws
aquells treballs on'no hi cap el
hi havia l'endemà del tractat
preu fet, es publíftà el Reglament
de Versalles. Durant molts anys
d'atorgament de Primes (per ecoJohn Galsworthy ha presidit el
conomia de combustibles, lubriPen Club de Londres, i si hi ha
cants, millora de Ja qualitat del
pogut haver, a la nostra pe'nínsuproducte, etc.), com uria pretesa
la, dos Peri Clubs, el" de Madrid
«emulació socialista».
i el de Barcelona — per bé que
Pel contracte col·lectiu de trel'un i l'altre pocs senyals de vida
RAFAEL CAMPALANS
ball, l'any 1924 la tarifa normal
hagin donat —• tenint -tats dos
la mateixa categoria internacional, fou en gran part degut a'la
comprensió de GalsWorthy.
Just és que a l'hora de la «èva
un cas d'urgència per a les classes be- solidaritat humana, i no tenen cap mort se H faci des d'ací aquesta
nestants.
*
més preocupació que la de divertir-se justícia.
UtlSSEfr
Tots aquests obrers- en atur forçós, o donar satisfacció als seus vicis. Al-

Crisi de treball i crisi d'organització
Govern actual sembla que, poc # poc,
també va situant-se en el mateix pla
que els altres. Bona part de les millores introduïdes en la legislació social a benefici dels treballadors, s'han
convertit en lletra morta al passar
.per comissions paritàries 1 mixtes, el»
quals organism« no ban servit d«
gran cosa, si no ha estat per a. crear
una burocràcia més. La burgesia, fidel
al seu. egoisme tradicional, ha aprofitat quantes ocasions se U han presentat per a burlar le» lleis referents a
la Jornada i al salari: La raiionalltzació del treball, tan ponderada en les
seves reunions i congressos, de tot té
mfcrtyíf que de racional.
És la veritable organització de l'ex»
plotació inWumaH^de î-home, en la
qjial la modernització de la maquinaria l utillatge és el de menys, i l'eSr
ÏOfç,. individual continuat i progressiu és el tot. És «1 sistema de posar,
«q ori moment determinat, una multitut 4'homes famèlics al servei d'una
empres» qualsevol, estimulant llur activitat an|b una «prima» que podran
afegir als' Sons miserables que perce«
betxèn. Després, »llegant l'excés de
producció — nova epidèmia que de
llar« temps pateixen tots els pobles—,
molls d'aquests obrers són llançats al
carrer com una cosa inútil i que fa
nosa, fins que l'atzar, o la conveniència d'upa empresa
industrial, torni a
reclamar titira1 braços, •perquè altra vegada tornin a reprendre un treball
d'una manera febril i esgotadora, per
'acabar la "feina de pressa, 1, amb la
feina, el pa. Així ha anat augmentant
de dia en dia la Immensa legió dels
parats. Parats per temps indefinit,
sense que hi hagi cap norma ni mètode racional per a evitar els estralls
que la fam l la misèria produeix en
aquesta multitut de gent sobrera, però
que tan útil va ésser de l'any- 1914
fins al 1918. De les tres maneres que
poden morir els treballadors, dues han
estat organitzades científicament pel
capitalisme. La guerra i el treball. La
tercera, la fam, ens han concedit el
dret d'organitzar-la nosaltres mateixos,
considerant que és una cosa exclusivament nostra i que, per tant, no és

a més de no trobar cap ajut ni en
els Sindicats ni en els centres oficials,
veuen cada dia més lluny tota possibilitat de solució de la seva tragèdia, a
causa d« l'augment constant de la crisi de treball.
Els economistes, els juristes i molts
d'altres istes, preocupats en estudiar
aquesta qüestió, no troben — ni és fàcil que trobin mai — la.manera de
solucionar-la, perquè no là senten ni
l'han sentit mal en el seu cos ni en
la seva ànima. £s .precis, almenys, haver arribat alguna vegada als llindars
dl la misèria per a poder formar-se
una idea dels seus efectes i per a comprendre vers quines direccions pot
portar a la desesperació a una multitut famèlica. En aquesta situació, els
obrers que tenen fam no poeten esperar res més que ésser victimes d'un
burgès desaprensiu que, aprofitant-se
dels moments critics que travessen,
els hi ofereixi un «Mi misetìos i indigne, o bé de quatre excitadora professionals i irresponsables, que explotaran la seva, justa Indignació per abo«
oar-los a actuacions violentes J delictives, amb les quals no resoldran res,
però contribuiran poderosament a empitjorar llur situació i a augmentar el
malestar «fluaral del pais.
Seria una cosa monstruosa que tot
un poble tanqués els ulls davant de
tanta injusticia, sense cercar una solució. Donem per descomptat que, govern, autoritats i burgesia, no porten
pressa per arranjar, aquesta qjtiestió,
ja que aquests elements no fan altre
paper — i seguiram! fent-lo molt de
temps — que de puntals d* l'odiós règim capitalista, els resultats del qual
són totes aquestes lacres humanes.
Però, a part éçjtots aquests elements, l a part d'aquesta multitut
depauperada l indefensa, hi ha un
enorme contingent de treballadors que
encara menjem i qae podem anar seguint el ritrae de la vida d'una manera més o menys plàcida. Molts d'aquests obrers no han sentit mai, en
la seva consciència, l'imperatiu de 1a

tres, per egoisme o comoditat, al·legant
tenir altres ocupacions, han defugit
tota intervenció en els organismes sindicals. Uns 1 altres han cregut sempre
que no necessitaven ésser associats i
que ells sols eren prou per a salvar
totes les contingències. Cap d'elle, pe«
rò, s'ha pogut salvar d'ésser arrastrat
per la corrent quan els -grans conflictes socials han estallat, ni s'han pogut sostreure a les conseqüències generals dels mateixos. Com obrers que
són, siguin de ía classe que es vulgui
— perquè entre els obrers també ht
ha classes — estan exposats en qualsevol moment a haver de formar part
de la mutitut famolenca 1 desesperada; i, encara que només fos per egoisme, tothom qui viu del treball hauria
de preocupar-se de les qüestions Socials l econòmiques, sense regatejar
la seva intervenció, l amb l'esperit de
mülorar-les en benefici de tota b classe treballadora.
Mai com en l'hora present ha estat
tan necessari l'esforç de tots els treballadors catalans per anar decidida*
ment a la creació d'una veritable organització obrera. S'ha dit moltes vegades que la C. K. T. serà sempre
anarquista, o no serà; i això és cert.
La C. N. T., obsesionada amb la idM
de la revolució, no farà mai res que
pugui modificar les actuais condicions^
de vida dels obrers. Només pot fer
obra de pertorbació. Per tant, hem de
procurar, per tots els mitjans, que a
la O. N. T. 1 restin només que els pertorbadors, amb els seus «principios» i
el seu «comunismo libertario». Aixa,
però, no es podrà aconseguir- sense
crear un altre organisme sindical sense cap meiía de sectarismes, i en el
qual tots els veritables treballadors puguin eixoplugar-sTil l col·laborar oorw
juntament en una tasca de revisió, de
fiscalització 1 d'intervenció en tots els
afers de caràcter econòmic i de caire
professional, sense coaccions de cap
mena. Això és perfectament realitzable si considerem que, a part de l'enorme quantitat de treballadors des-

enganyats de l'eficàcia de la C. JS, T.,
hi ha a Catalunya gran nombre" d'or-,
ganismes sindicals representants, de
diferents rams del comerç i de ïa indústria, els quals no pertanyen a cap
central sindical. La unió de totes
aquestes forces donaria un impuls formidable a l'obra que cal realitzar. Els
moments actuals, a més d'ésser d'ima
gran oportunitat, són tantbé de responsabilitat pels obrers de Catalunya.
81 l'autonomia significa el reconeixement de la capacitat d'un poble per
a adJninistrar-se l regir-se ell mateix,
el nostre poble, aquesta capacitat, l'ha
d« demostrar amb el seu esperit d'organització. Per tela, seria unaMemosr
tracio cVincap|ctía| a de ettvarifa. que
bat crear una tradició de laboriositat
i de previsió amb la formactó|le germandats, cooperatives i sindffafB agricols, en aquests moments de rqiponsttbilitat i de prova rio poss*sin%Dta la
seva voluntat 1 energia en la creació
4'una central sindicai que, reflectint
llur caràcter i aspiracions, fos una garantia i una esperança d'un esdevenidor més Just ijinéíLdigne^Befta^ cliftse treballadora; Hem repetit, moltes
vegades, 4ue les|majop»Ai|jk|s ans*
què toparia el règim aSonÒmic, serien les question« d'ordre social. Per
a salvar aquestes dHfTcuitats, a Catalunya hem de vèncer jdues menes de feixisme: el de la burgesia i el de la
O. N. T. Això, els obrers de Catalunya
no ho aconseguirem mal amb estr'dencdes, amb esgarips, ni amb bombes, El
veritable valor d* )a no**i ofgantuactó l'hem de cercai;,en la. nostra vuluatat i intel·ligència. La li. .a C., partit obrer, l'hem de segnir atentament
en totes les fluctupcipna 4e 4ai lluita
de ciasses, i fer-se ressò del neguit i
de les aapíractótts dels «aNsfeattttibrs <te
la nostra terra. 81 no |eq,AixÀ,al nostre partit li restaria molt noca'cosa a
fer. ¿Quan començarem a emprendre'ns aquesta tasca?, P. ViwHWittt .
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L'obsessió dels
comunistoide»
Llegim a l'òrgan del» comunlíitoidi-s: «Primero, unkUd dentro de la Ç. N. T, para éviter
que tt través <lu la puerto ablerta por HUB luchas intestinas ti«
filtre doma va haciéndolo la
U. G. T., y también para frustrar lux planes de esa gentecilla
de la «Unión Socialista de Cataluña» — loa Clara, (no és afiliat), «DelavlUe», Botella., Camarera, etc. — que »e proponen, según han dicho en su semanario
(que aviat serà diari), fundar
una nueva eentrai sindical, especulando en la lucha entre «Treinta» y «F. A. I.» y haciendo servir a los primeros de conejillos
sacrificares a los experimento»»
Ja es veu; sense C. N. T., els
herois del B. O. C. (obrers: armeu-vos i aneu-hi!) no es veuen
amb cor de fer la KUHevolució.
Encara es veu més clar : com
que nosaltres aterrarem la C. N.
T. i la F. A. I., nosaltres serem
responsables de la mort, abans
de néixer, de la RRRRevoiueió
comunistoide.
Són ganes de fastiguejar els
«tècnics» que ni el« faistes no
volen a sou, gratis!...

Per a demà, diumenge, la Comissió
de Cultura General portarà u cap la
prunera visita col·lectiva a les InstituAVUI
cions d'Assistència Social, que té en
Conferència, organitzada per la Co- programa, començant per visitar la
missió d'Estudis Econmtcs i Socials Cusa de Maternitat (Travessera, 19).
del districte VII, a les deu de la nit,
Es convida tots els afiliats i sima càrrec del company J. A. de Rafael. patitzants. Lloc de reunió, a la plaça
Tema : «Un pla de solució parcial de de Catalunya, parada de l'autòmnll'atur forçós».
bus lletra E, a un quart de quatre en
Conferència del company Joan Co- punt de la tarda.
morera, a Montblanc, a les deu del
Penya U- S. C. d'Escacs
vespre.
Tema : «La Reforma agrària a CaDiumenge passat tingué lloc la tertalunya».
cera de les partides corresponents al
torneig. Kl resultat í'ou el següent :
FEBRER, 19
Rull guanyà Mon pel.
Conferència del company Emili MiLi» partida corresponent als comra, & la Secció del Districte Vili, a panys Ferrés-Blanquer, no tou acabales deu del vespre.
da per manca de temps. La continuaTema: «El fals patriotisme».
ran cl proper diumenge una vegada
jugada la que els correspon.
FEBRER, 10
Ei) quant a la que corresponia jugar
Conferència del company Joan Fronals iiiompanys OapdevSla^VirglH per
JoHÍi, a Castelltersol.
Tema : «Necessitat que té l'obrer de incomparescència del segon, el primer
s'apuntà el punt.
sindicar-se».
Pel proper diumenge, dia 19, a les
FEBRER, 23
quatre de la tarda, correspon jugar :
Blanquer-Capdevila.
Conferència del company Joan Fron^
Virgili-Monpel.
Josa, al Centre d'Esquerres del Poblet.
Ferrés··Rull.
Tema : «Actuació política de la clasRegiran les bases establertes per les
se obrera».
anteriors partides.
FKBRER, 28
A la llista d'afiliats hem d'afegir els
Conferència del company Estanlslau següents companys : Rupert Sosto i La Conferència Obrera
•obre l'atur forçós
Ruiz a la Secció del Districte VII Manuel Quintana.
(Sans, 73), a les deu de la vetlla.
Pel Comitè organitzador, E. Monpel.
(Ve de /a pàgina 1)
Tema : «Necessitat de reduir la jorsegurador tindrà una severitat extrenada de treball».
ma contra els infractors 1 per tal de
poder-la fer efectiva donarà facultats
Federació Comarcal de
fefaents al Cos d'inspectors que nomenarà el mateix organisme obrer enBarcelona
carregat de l'assegurança.»
f) «Els tributs assenyalats en la
PROGRAMA D'ACTES ORGANIT3 serviran, mentre no s'haZATS PER AU PRESENT MES
Víctor Serwy, representant de la consigna
creat l'assegurança obrera propoDE FEBRER
cooperació socialista belga en l'Execu- gi
sada, per a atendre immediatament
Febrer, 18.—A te, Secció del DisUic- tiu de l'Aliança Cooperativa Interna- els obrers afectats per l'atur forçós
cional
i
ex-secretari
de
la
Internaciote II. Conferència del company Josep
i el subsidi es repartirà en la forma
Santaló, a les deu del vespre. Tema : na'. Socialista, donà, dilluns al vespre, .seient: 35 pessetes setmanals als
«Dos projectes de llei de la U. 8. C. a l'estatge central de la U. S. C., una obrers solters i 60 pessetes als que tinconferència sobre «Socialisme i Coope- guin familia a llur càrrec. Tindran dret
al Parlament de Catalunya».
ració», la qual atragué una forta conFebrer, 18.—A la Secció del Distric- currència. La conferència fou vertida a subsidi tots els obrers que portin
te in. Míting d'orientació socialista. al català pel company Ardiaca, el qual un any dfe residència a Catalunya i
Oradors : Elionor Serrano, Joan For- s'encarregà també de presentar el ca- hagin treballat un minimum de tres
mesos.»
mwit, F .Rossell Montané i Joan Fron- marada Serwy.
g) Mentre no estigui creada l'asjosà.
A demanda de nombrosos companys, segurança obligatòria la prohibició de
Febrer, 23.—-A la Secció del Districte on el número vtoient començarem a desnonament per manca de pagament
IV. Conferència del company Joan Co- donar en fulletó la transcripció del originada per l'atur forçós.
discurs del nostre company belga.
morera, a les deu del vespre.
3. La Ponència tercera tal com esTema : «La U. S. C. al Parlament de
tava redactada pel Comitè OrganitCatalunya».
zador.
Cicle de conferències
4. La Ponència quarta que fou aproFebrer, 25.—A la Secció del Districte
Durant el corrent mes de febrer el vada per unanimitat.
VIII. Conferència del company Conrad Guardiola, a les deu del vespre. company R. Folch i Capdevila, del nosComitè Executiu, dóna un curs de
Tots o gairebé tots els altres acords
Tema : «La missió del proletariat». tre
conferències sobre «Història de les presos en la Conferència Obrera són,
doctrines econòmiques», al Casal dels com hem dit, inoportuns o d'un» marConvocatòria
Sindicats de Sabadell.
demagògia.
Es convoca als delegats de les SecEls dies assenyalats per a donar cada
Bona part dels assistents no es van
cions de la U. S. C. al Consell Cen- aquestes conferències són tots els di- donar
compte de la finalitat pràctica
tral de la Federació Comarcal de Bar- mecres, de 7 a 8 de la tarda.
que
la
Conferència havia de tenir i
celona, a la reunió que tindrà lloc el
es deixaren influir per la pressió apaproper dilluns, dia 20, a les deu de la
ratosament revolucionària d'un d'avetlla.
(luells grups de gent jov| quf B'auoNecrològica
L'ordre del dja serà el següent :
menen extremistes í no jtón iftéA Sjttö
a) Convocatòria 1 ordre del dia del
El dia 24 di'l proppassat mes de ge- uns desorientats.
Congrés de la Federació Comarcal d« ner, tingué Hoc l'enterrament civil, al
Afortunadament^ la majoria de deBarcelona.
poble de Ripoll, de Na Teresa Delus legats obrers, malgrat aquella presb) Proposicions.
Cabanes, mare politica del nostre com- sió, donà el suport del seu vot a Jes
pany Baldomer Ramon, de la Secció conclusions pràctiques i constructives
de Figueres.
Secció Districte VII
suara detallades i això ens permet seRebi el nostre company el nostre nyalar l'èxit de la Conferència Obrera.
Aquesta Secció celebrarà Assemblea sentit condol.
Cal, ara, que les nostres autoritats
general ordinària el proper diumenge,
prenguin bona nota de tes Concludia 2G, a les deu del matí, al seu estatsions aprovades l les portin a la piàcge social, Sans, 73, per a tractar el secom més aviat millor. El probleEl règim de vacances tica
güent ordre del dia :
ma de l'atur forçós té més importimi1er. Lectura i aprovació de l'acta
en les vaqueries
cia que totes les altres questions que
anterior.
La «Unió Professional i Mútua d'o- puguin exigir l'atenció déte dirigents
2on. Provisió de càrrecs vacants.
politica catalana.
3er. Preparació del Congrés Nacio- brers vaquers de Catalunya», davant deEnla elnova
terreny polític i social tot pot
el fet que mentre uns patrons vaquers sofrir Un
nal del Partit.
compàs d'espera perquè la
ja han concedit les vacances a llurs urgència de
Es recomana la puntualitat.
les coses és relarespectius obrers n'hl ha d'altres que tiva. Però latotes
urgència tt'apagar lu
encara no ho han fet i pretenen bur- fam que s'ha ensenyorit
milers de
lar el compliment d'aquesta disposició llars de germans nostres de
és una cosa
posa a coneixement de tots els obrer« absoluta.
vaquers, socis i no socis, que faci un
I la fam justificaria tota mena d'acany almenys que treballin en la ma- cinns
desesperades.
teixa, casa i no hagin gaudit encara
F.
dels set dies de vacances, que passin
per la Secretaria d'aquesta entitat
(Passatge d'Escudillers, núm. 1, pri- A.^A.A.Á.^ÁAA.A.A.A.A.
mer) tots els dies feiners, d'onze a una
del matí a donar coneixement per tal
que per aquesta, es faci la correspomnmiiiiinnimiiiiniiiiiiimmiiniiiKHiHiintiiHi gg nen reclamació sense necessitat que
l'interessat hagi d'intervenir per a res,
a més que els obrers vaquers no han
de tenir temença de. cap mena per deSOCIETAT COOPERATIVA |
fensar llurs legítims drets, puix que
aquesta entitat procedirà amb energU
Com, 678, i." - Tel. 16671 ji contra
possibles amenaces o represalies dels patrons, impedint-ho i lent Impreso« comercial«
que els tribunals castiguin com mereiI de Fantasia
xi el patró que tal obri.
•dictons- Enquadernacions
LUbra« ratllat»
r^ss:
Per a guarir la TOS preneu
Cartonata«»
per a fotografia!
L'objecte de la Societat
Ü

Míting» i Conferències

Conferència del
camarada Victor
Serwy

Aquells a qui els nostres peculiars
quefers ens porten, sovint, a recórrer
variades comarques de la Peninsula,
és ben interessant la contemplació i el
comentari del panorama soci«! i politic
que ofereix Espanya d'ençà d'instaurada la República.
El trasbals ha estat i segueix essent
profund, i arreu des del més humil i
quiet llogarret, fins a la populosa i
trepidant capital de l'Estat.
Jo recordo ara, entre altres coses,
fets viscuts durant la dictadura de
Primo de Rivera i vaig a narrar-ne
algun dels que vaig ésser protagonista en part, o millor dit, testimoni.
Un dia anava camí de la conca minera de Puerto-Llano, eu plena Manxa,
en un compartiment del tren ocupat
per diversos obrers que xiuxiuejaven
recelosament entre ells i es passaven
un full o periòdic rebel al règim pel
que jo endevinava. De sobte, féu irrupció al vagó una parella de guàrdia civil acompanyant un agent de
policia que demanà a tots els documents. Vaig observar que aquells companys de viatge s'impressionaven una
mica... i que ràpidament desapareixia
aquell diari periòdic de llurs mans. El
to i el gest d'aquella gent era d'una
altivesa tan pujada, que feria, i d'aquells civils—gent pagada i manada
al fi i al cap—^asseguraria que ens
miraven ferotgement. Era, tot plegat,
una magnífica representació de l'Estat brutal.
Jo, com a viatjant de comerç, anava ben documentat i aviat vaig ésser donat «d'alta» ; les engúnies foren
per als altres companys, que ni cèdula duien, llevat d'un o dos. A tot això,
sento que em furguen la butxaca de
l'abric; instintivament m'hi poso la
mà... i toco un paper. Era «aquell»
periòdic! El cor m'ho deia, i perquè
era aixij i també perquè em vaig fer
càrrec tot seguit de la situació, em
vaig prestar, gairebé complagut, a les
possibles conseqüències. Per fi marxaren els esbirros, i Jo, sense dir un
mot, vaig allargar el «cuerpo del delito» a aquells companys, que el prengueren també sense obrir els llavis.
Un eloqüent creuament de mirades fou
tota excusa i compenetració...
Un altre dia, fent camí de Galicia
a Madrid,
en un tren ràpid, en arribar1 a un encreuament important de
línies, pujà el «senyor governador» de
X, acompanyat de secretaris i amics.
Com que al meu departament anava jo sol, els semblà el més a propò-

sit per a instal·lar-s'hi. Era tanta la
gatzara i l'aldarull d'aquella gent que,
en bona fe, vaig passar molta estona creient que allò d'anomenar «señor gobernador» a tort i a dret a aquell
tipus «Jaranero» i bufat, era pura
«guasa» dels «amigos». Però aviat vaig
veure que anava errat. Aquella xusma insolent i infeliç, adulava servilment, estúpidament, «l'amo» influent
i poderós, a ben segur gran propietari i gran cacic de qualsevol malaurada comarca que patia el poder d'aquella autoritat borbònica.
I bé ; aviat fou formada una taula
amb maletes i damunt d'ella es començà una esbojarrada partida de
«monte». Què una! Cinc, deu, vint!...
Allí corrien els diners a dojo, i sort
que el joc estava rigorosament prohibit!...
Del cotxe-restaurant es feren servir
vi blanc de la Rioja. I vinga beure,
jugar, cobrar, pagar... i renegar. Jo
estava escruixit. Allò era una autoritat o bé una farsa grotesca?, em preguntava. 81, era això darrer. Era un
simple episodi de la justicia i de la
vergonya imperant, protegida per les
baionetes i els mausers... i pel beatífic somriure de la riquesa i les benediccions de la clerecia.
Es natural, doncs, que ara aquells
humils companys de viatge camí de
Puerto-Llano es vengin dels atropells
d'aquell governador cràpula, i que
aquest, qui sap si fent badalls de melangia a Villa Clsneros—renegui, desesperat, contra la flamant i quasi enèrgica República.
E. VOLUTIN
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ar Cerveseria "La Polsagtiera"
Casa Quimet
RONDA
UNIVERSITAT, B
TEL. 11726
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NOTAI Ala afillat* de la U. S. C.
se'l* farà un descompte del 10 °|,
mitjançant U preKnlacid d«l çafiwt.

Menjars casolans esplèndidament
servits a preus snmament econòmics
Excel·lent degustació de cervesa
amb les seves corresponents tapes
ESMERAI servei en tota mena
d'aperitius, licors, cafè, xocolata, etc.
Estació i sala d'espera de la linea
d'Autocars de Martorell
"La Polsaguera"
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PER A

Rentar
Netejar
Desinfectar
FÀCILMENT, RÀPIDAMENT

ECONÒMICAMENT

Crèdit ï

» •r
P revisió

Cooperativa Obrera
d'Arts Gràíkjues

T

es practicar la cooperació en el crèdit,
l'estalvi i la previsió
suprimint el lucre en
aquestes a c t i v i t a t s
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L'AIXAROP
POL1BALSAMIC "GlOL"
aprovat i recomenat pels
principals Doctois.
Es ven a Pies. 4,oS el flascó
en totes les apotecàries

DÓNA
SATISFACCIÓ COMPLETA
PAQUETS DE 1 i 270 PESSETES
NO HI HA SOSA, NI ESCATES, NI SABÓ

r^n,

ROSMUÓ, 84
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(t.rrt Borrell y ViUomat)
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FILL D'E. BRUGUERA - Avinguda U Abril, 383 - BARCELONA

^^Mrir
Cooperativa Obrera d'Arts Gràfiques-Rosselló, 84-Te1.3í>490

