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Barrem el pas a la reacció!

El passat dijous els feixistes italians
de Barcelona havien de commemorar
també la fundació del «Faseio». El
doctor Enzo Romei, cap del «Gruppo
Giovaiiille Fascista», de Barcelona, organitzà una excursió col·lectiva a Castellví de tots els «avanguardistes»,
«ballile»» i altres malaurats infants de
la colònia feixista italiana a Barcelona,
El programa de l'excursió comprenia
una «salutació a la bandera», «la commemoració de la Fundació del Feix» i
«jocs». No s'especificava la naturalesa
d'aquests jocs, però ens els afigurem.
Formacions de batalla, exercida del
punyal, etc...
El programa finia amb aquesta advertència : «Tots hauran de venir amb
la divisa». Carata* negra, 1» «xinxa»...
Aquest bell programa« però, no els
reeixí. La U. 8. C. donà la veu d'alarma, i dijous al matí, una colla de
cepats minyons se les emprengueren a
cops amb els valerosos «squadristi»
corruptors de menors i els feren passar les ganes d'excursió.
Tanmateix no podien trobar un millor record de la fundació del Feix que
un feix de garrotades I

En aquestes hores en què tants perills assetgen la República i la classe
obrera, els encarregats de vetllar per
l'ordre públic cal que posin una cura
tota especial, que ensems que eviti dies
de dol a la ciutat, faci impossible de
caure els agents de .l'autoritat en parcialitats sospitoses.
DENUNCIEM l'ocorregut a la porta
del Cinema Victòria en ocasió de la
conferència donada pel trogloditlc Gil
Robles que, tot atacant la República
i les seves lleis, es fa guardar per gent
armada a la qual la guàrdia d'assalt
de la República deixa campar lliurement.
Aquesta absurda i temerària negligència contrasta d'una manera dolorosa amb el traete de què es féu objecte els treballadors que concorregueren al míting antifeixista que organitzà el Bloc Obrer i Camperol de dimarts
passat a la Bohèmia.
Allà no es permeté pas la formació
de grups armats per tal com l'escorcoll
dels treballadors fou, a més de minuciós, denigrant moltes vegades.
¿Per què aquestes desigualtats de
tracte?
Es que als carlins assassins d'Antoni
Borrell cal donar-los una nova ocasió
per tal que tot assassinant impunement ciutadans, arribin a poder intentar d'emular l'assassí Hitler, cap de
colla dels assassins que a Alemanya
estan eliminant els millors dels nostres germans?

Un telegrama de l'Agència Fabra
que han publicat tots els diaris:
«Munich, 21. — El prefote de policia
de Munich, en donar compte d'haverse descobert un suposat projecte d'atemptat contra Hitler, ha declarat
que semblant intent constituiria un
dels perills més greus per a l'ordre i
la segúrela pública, perquè àdhuc en
cas que resultés trustât, Alemanya sencera es llençaria a un «pogrom» sense exemple contra tots els comunistes
i socialistes, els quals serien exterminats sense compassió.»

. Les dretes del nostre país no saben
avenir-se de l'estat de coses que va establir 1 vol anar consolidant la República. I es mouen desesperadament, per
tal d'anar posant entrebancs a les reformes republicanes, tot esperant el
moment propici per a Intentar un nou
cop de mà com el que culminà amb la
sublevado de Sanjurjo.
Lerroux, el cabdill del partit radical, seguint la trajectòria de sempre,
fa el joc als reaccionaris, recolzant-se
en el grup de diputats que l'excessiva
bona fe dels republicans sincers va facilitant-li. Els lerrouxistes en el Parlament dificulten la tasca dels legisladors amb mires a desacreditar la República. I els reaccionaris sense disfressa s'organitzen ràpidament i multipliquen les propagandes, afanyosos
de guanyar de nou l'hegemonia que
havien exercit 1 que van perdent del
14 d'abril ençà. Les esglésies són aprofitades per a conspirar amb tota tranquil·litat, i els convents s'estan convertint en fogars reaccionaris.
La «Lliga Catalana», malgrat les seves declaracions tan tardanes i esquifides, d'adhesió al nou règim, veu amb
satisfacció el menyspreu de les dretes,
i no cal pas dubtar de l'actitud que
prendria bon punt es marqués clara-

ment l'esperit de reacció que se sent
escampat en l'ambient.
Les autoritats republicanes s'ho miren massa tranquil·lament. Azaña es
contenta amb fer discursos admirables
per a contrarrestar les maniobres de la
taifa lerrouxlsta i no pren les mesures enèrgiques que caldrien per a reduir els cavernícoles, monàrquics més
o menys sincers i republicans falsos a
l'obediència. A Barcelona es deixa que
el Bisbe des de la trona, renegui contínuament contra la Republic« 1 que les
esglésies es converteixin els diumenges
en clubs reaccionaris.
,
¿Què hem de fer les esquerres davant el perill imminent de què totes
aquestes maniobres culminin en una
segona edició de la «fanfarronada» de
Primo de Rivera?
No cal ésser derrotista ni espantadís
per a vepre que aquest perill existeix.
Hi ha el bellugueix que tothom constata — tothom menys qui hauria de
reprimir-lo —, i a més, hi ha l'esperoneig que deuen produir en els que estaven acostumats a manar 1 ara no
manen. Les coses esgarrifoses que passen: l'entronització de Hitter, l'apropament de Mac Donald i Mussolini, les
vacil·lacions d'Àustria...
Jo crec que no hem de permetre que
continuï l'actual situació, i que les es-

querres, les esquerres veritables s'han
d'aplegar per tal de constituir un bloc
prou resistent per a desfer l'escomesa
dels reaccionadas. Un bloc que faci
obrir els ulls als que s'obstinen en
cloure'ls, que agulloni la República
perquè marxi sempre cap a l'esquerra
i que estigui disposat a actuar en defensa de les llibertats conquerides si
la feblesa dels homes que manen ho
fes necessari.
Els socialistes hem de voler que la
República es consolidi i segueixi orientant-se esquerranament. I hem de treballar per tal d'anar-la saturant de socialisme. La República per a nosaltres
és un avenç, 1 no hem de permetre
que ens sigui arrabassat. La teoria de
què cal un temps d'absolutisme i de
tirania perquè les masses s'excitin i
actuïn revolucionàriament la trobem
cara. Es més pràctic aprofitar els ràgims liberals i anar-ho modificant amb
conquestes socialistes, sempre que la
situació del país ho faci possible.
Escrivim aquest article amb tota la
nostra bona fe i desitjant que algú escolti la nostra veu. Veiem el perill i
estem disposats a sanejar-ho tot per
tal d'evitar-lo. Com nosaltres, n'hi ha
molts que hi pensen; però disgregats,
desunits, no farem res.
RAFAEL RAMIS
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L'Aeriport de Barcelona
La qüestió claríssima de l'Aeriport s'ha enverinat de passió
política, i de retop ha quedat
malament el prestigi de la nostra
capital i s'ha abandonat una
obra necessària. En comptes de
triar entre fer l'Aeriport amb un
projecte equivocat o fer-lo amb
un projecte millor (que no tingués els defectes de l'actual),
han triat la solució pitjor de totes: no fer-lo. Ens sembla una
manera massa còmoda d'eludir
dificultats.
Tots els sectors que han menat
l'afer — Esquerra, lerrouxisme,
Lliga — són culpables del descrèdit de Barcelona i de les dificultats que sofrirà la ciutat en el
seu desenrotllament degut a la
manca d'Aeriport fins qui sap
quin any — que aquest és, vulguin o no, el resultat obtingut :
ara, de fet, no hi haurà aeriport
fins qui sap quan. L'Esquerra
consistorial és culpable per aquella improvisació optimista i indocumentada q u e caracteritza
moltes de les seves actuacions.
La Lliga per raons diguem-ne
«financeres». Els radicals... No
cal pas que diguem per què són
culpables els radicals. Tothom
sap que són uns lladres.
Quan el nostre company Ruiz
i Ponsetí plantejà el problema de
l'aeriport, i més concretament el

problema del pal afíj^sca.tge per ment un organisme de la Unió
a dirigibles de la CftBa «Zèppe- Socialista de Catalunya—va exlin», al Parlaraerçí-C-ti.''•'-Catalu- posar a la seva tribuna el parer
nya, hem de confessar que tot- d'uns quants tècnics autoritzats.
hom va mofar-se del seu discurs, Tots eren contraris, en general,
començant pel senyor Casanoves, a Iprojecte presentat, per defecvice-président de la Cambra, tes d'emplaçament i de concepque oblidant la neutral correcció ció tècnica, encara que al mateix
que li imposa el càrrec es perme- temps reconeguessin la necessitat
té la broma ((espiritual» de dir urgent de construir un aeriport a
al company Ruiz que aniria al Barcelona. Per altra banda, el
pal... I, tanmateix, el company setmanari polític i esportiu La
Ruiz no improvisava amb la in- Rambla — que tampoc és òrgan
consciència habitual en el senyor del nostre partit — va obrir una
Casanoves quan parla de la Re- enquesta sobre l'aeriport i recollí
volució francesa. Expressava un opinions de personalitats de l'aparer fruit d'un acord de mino- viació. Franco, Frick Armangué,
ria, i donava raons que consten Canudes i alguns altres que no
encara al diari de sessions i que recordem es van pronunciar tots
val la pena de resumir.
contra el projecte tal com és,
El nostre company va demos- també per raons tècniques i d'emtrar amb arguments els següents plaçament. Estem molt satisfets
defectes del projecte d'aeriport : que uns testimonis excepcionals
a) Mal emplaçament, b) Mala d'aquesta vàlua hagin confirmat
concepció tècnica, c) Fórmula la justesa dels nostres punts de
econòmica desastrosa, despropor- vista, i no hem d'afegir res a
cionada i mal orientada, d) Im- llurs arguments.
procedència de regalar un pal
La fórmula econòmica ja hem
d'ancoratge a la casa «Zèppe- vist tots que ha estat el cavall de,
lin», perquè el pal no tindria al- batalla, o almenys el pretext de
tra utilitat que servir un interès la batalla. I a través dels debats
imperialista disfressat i no re- apassionants d'aquests dies la
portaria cap guany a Catalunya. ciutat i Catalunya sencera s'hauNo hem d'insistir en les pri- ran pogut convèncer fàcilment
meres raons. Després de nosal- que, en aquest punt — encara
tres, l'Associació d'Enginyers que ho diguem sense cap alegria
Industrials — que no és precisa- —. la U. S. C. també tenia raó.
Parlem, doncs, del pal d'ancoratge. No direm que no sigui útil
un pal d'ancoratge per a ús de
la casa «Zeppelin». Però això és
plica el consentiment de França a un servei estranger més o menys
modificar pacíficament les fronteres privat, totalment estrany als ind'Euro, malgrat les protestes de Polònia 1 de Txecoeslovàquia, que es veu- teressos del país. Si la casa
ran de nou esquarterades per l'impe- ¡cZeppelin» o l'Estat alemany,
rialisme capitalista. La burgesia re- doncs, necessiten un pal d'anconuncia momentàniament a la guerra ratge, ja farem prou de donarinternacional perquè endevina en ella los el permís i el lloc per a consla seva mort, perquè hi veu la gran
porta d'alliberament de la classe pro- truir-lo, i que se'l paguin ells.
letària, i s'uneix per assegurar el seu
No és cert, com han dit infordomini que se li escapa i que vol man- macions oficioses, que el servei
tenir a totes passades, per la sang i
del Zèppelin representi una font
el foc.
Contra el radicalisme, sanguinari de important d'ingressos. Sense nela burgesia només hi pot el radicalis- gar el valor ni la utilitat del serme revolucionari del proletariat, pri- vei entre Alemanya i Sud-Amemer en l'ordre nacional i després Inter- rica, és evident que només reprenacionalment.
Aquest serà el bressol de l'autèntica senta uns centenars de passatgers

Les aliances perilloses
L'entrevista MacDonald - Mussolini
assenyala el començament d'una era
tenebrosa en la història europea. Es un
atac mortal a la democràcia com a
sistema de govern i és el consagrament i la legitimització pública del
feixisme.
Davant el triomf hitlerià i la seva
segura aliança amb el feixisme italià,
les plutocracies anglesa i francesa han
tremolat davant el perill imminent,
d'una nova guerra. Car la burgesia
tem la guerra, no perquè no li agradi
la guerra, sinó perquè darrera ella
veu l'espectre famolenc de la Revolució social, d'una revolució que convertiria Europa en una magnifica, Immensa Unió de Repúbliques Socialistes.
Aquesta és la raó del pacte del quadrumvirat. Aquesta és la raó que ex-

unió dels pobles, de la nostra Societat
de Nacions.

(segueix a la pàg. 4)
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El II Congrés de la
F. C. de Barcelona
Avui inaugura les seves tasques el
II Congrés ordinari de la Federació
Comarcal de Barcelona. 81 avui girem
la vista enrera i considerem l'obra
realitzada des del primer Congrés, podem sentir-nos satisfets, però si esguardem endavant 1 considerem tota
la immensa tasca que hi ha a fer, molta d'ella encara intocada, i sabem endevinar els perills que ens assetgen, ens
hem de sentir esperonats a centuplicar les nostres forces i les nostres
energies per tal de portar a cap la
gran tasca i d'emmotllar aquest gran
massa amorfa que és Barcelona sota
la disciplina estricta i fecunda de la
tàctica socialista.
El Congrés que avui s'inaugura ha
d'ésser la data inicial d'aquesta acció
conquistadora. Closos tots els períodes
constituents, la nostra ciutat aviat
gaudirà d'una autonomia política i administrativa que en farà un organisme
d'una vitalitat i d'una potencialitat insospitades, que és necessari encarrilar
sota el signe del Socialisme. Els pro. blêmes municipals, sindicals, cooperatius, culturals, higiènics, que es plantegen a Barcelona, són la concreció dels
plantejats arreu de Catalunya i és per
la seva solució a la nostra ciutat que
s'aconseguirà automàticament la solució en els altres indrets.
Aquesta especial posició de Barcelona dintre la vida catalana diu prou
quina és la importància dels Congressos de la Federació Comarcal dintre la
vida de la U. S. C., i quina és l'alta
responsabilitat que contrau en les seves deUiberacions. La ferma consciència socialista i la provada abnegació
dels companys delegats que intervindran en elles, són una garantia que
el Congrés sabrà portar a cap la seva
missió i que arribarà a conclusions de
la més alta exemplaritat per als com-1
panys de tot Catalunya i de la més
sòlida eficàcia per al desenrotllament
del Socialisme a Barcelona.
Entretant: Salut, 'companys Delegats!
A L'HORA DE TANCAR AQUESTA
EDICIÓ ENCARA NO S'HAN RETIRAT ELS LLIBRES CONFESSIÓ».
NALS DE LES ESCOLES MUNICIPALS QUE DENUNCIÀVEM EN EL
NUMERO PASSAT.
iQUE ESPERA EL "PATRONAT ESCOLAR DE BARCELONA" A COMPLIR LES LLEIS LAIQUES?
SENYOR AMETLLA:

Justicia Social

Pag. 2

MOVIMENT
COOPERATIU
Impressions sobre la
Cooperació catalana

EL NOSTRE MARXISME
Les activitats de la Joventut
Socialista de Catalunya, han tingut un brillant començament. La
commémoration de la mort de
Karl Marx atregüé un públic
nombrós al nostre estatge a escoltar el bellíssim discurs del
nostre estimat Dr. Joaquim Xirau, que reprodufim, en el qual
les nostres Joventuts trobaran
aquella mesura exacta tan neoesiaria per interpretar el pensament de Marx i poder-ne extreure tota la seva fecunda ejicàcia per a la nostra actuació socialista.
Molt sovint, massa sovit, s'ha parlat
de Marx, de les seves idees, de la seva
influència sobre el socialisme modern,
en un sentit totalment inautèntic. I
això no sols per part dels seus enemics, cosa en certa manera lògica, sinó
per part dels seus amics, d'aquells que
en són massa amics i que a causa precisament de la seva ortodòxia cauen
fàcilment en defectes de perspectiva i
de cega intransigència.
Ela enemics de Marx han pretès, per
exemple, que el marxisme nega els
principis de la cultura occidental, l'individualisme i l'humanisme, volent amb
això presentar el socialisme modern
com a enemic de la individualitat humana 1 de totes les seves prerrogatives.
Però el greu del cas és que això també
ho han afirmat els massa-amics de
Marx, aquells que no saben que davant
de Marx, com davant de tota altra figura científica, no és possible cap ortodòxia, no és possible ésser marxista.
La gran força de Marx, el valor
seu exemple, consisteix en la seva heterodòxia, en la seva posició d'heretge davant les tradicions de la ciència,
de la filosofia, de l'economia. I és
sols amb aquesta posició d'heretgia
d'inconformltat que podrem interpretar Marx en la seva essència, en tota
la seva essència revolucionària, puix
sols s'és revolucionari quan es discrepa
d'allò que s'·ha rebut. Un dels grans
mèrits i dels grans orgulls de Marx, és
l'haver donat un contingut científic al
pensament socialista. I la ciència, ¿què
és sinó heretgia i discrepància i dificultats í problemes? Sols qui pot concebre dubtes és un home de ciència i
sols es podrà ésser un científic del socialisme, discrepant, com Marx, de tot
allò que ae'ns dóna i se'ns ofereix, i
sotnetent-ho a l'acció corrosiva del
dubte, de l'antitesi, per arribar a una
sintesi superadora.
Per això, l'única posició científica davant de Marx, com davant de totes les
coses i de tot el món, és la d'una permanent i continuada heretgia. Cal ésser heretge i doblement heretge, com
ho fou Marx : heretge per sentiment i
per ciència. Heretge per la seva reacció
cordial davant l'opressió a què es troben subjectes les classes treballadores
i per la seva reacció intellectual, pròpia
de tot esperit científic davant els fets.
Així, si volem ésser rigorosament marxistes, si volem interpretar Marx,
hem d'aprendre a veure en ell no un
papa infallible, sinó un símbol; a saber que no és possible ésser marxista
al peu de la lletra i que sols podrem
interpretar Marx no essent exactament
marxistes, com no podrem ésser mai
kantians o cristians davant de Kant
o de Crist.
S'ha dit, també, que Marx és contrari a l'esperit liberal. ¡ Quin absurd !
Tota la Joventut de Marx, allò que va

De retorn a Bussettes, després de la
reunió a Barcelona de l'Executiu de
l'A. C. í., el nostre esümat camarada
í amic Víctor Seriay, director de l'"O}jlce Coopératif Belge", ha publicat a
Porgan de la Cooperació socialista
belga, una série d'articles sobre Catalunya i la Cooperació catalana, un
dels quals és el que avui reproduïm
en els seus extrems principals.
En ell, els companys cooperadors podran constatar la fidelitat i la justesa
de les observacions del nostre company
Serieu, i la comprensió que revela dels
problemes i de les necesitáis de la cooperació catalana, i aquells altres
companys que encara no en formen
part, trobaran una visió reveladora de
les forces i de les esperances del nostre moviment cooperatiu.
La cooperativa més important de
Barcelona és «La Flor de Maig». Lea
dotze sucursals que posseeix són el resultat d'una fusió. Ací (a Barcelona).
totes les cooperatives revesteixen un
caràcter familiar. S'hl va per a proveir-se, però 'també per a conversar,
per a esplaiar-se, per a instruir-se. Amb
freqüència s'hi troba una biblioteca o
un o més billards. La cooperativa és,
doncs, la prolongació de la familia.
Al contrari del que passa en altres
païssos, les mestresses de casa no són
atretes a la cooperativa pels preus 1
l'excés de percepció, sinó per la qualitat dels seus productes, per l'ambient
1 per les obres de solidaritat que es
creen sobre la institució comercial.
Aquesta Cooperativa, com «La Fraternitat» i com les més modestes, ven
de tot. Oíereix als seus associats tots
els productes de l'alimentació : carn,
fruita, llegums, llet, pa, vi, queviures,
calçat, teixits, etc. Són veritables basarà.
Generalment, aquestes cooperatives
tenen instituïdes obres de solidaritat
en. cas d'invalidesa, de vellesa; intervenen en el desenrotllament d« la instrucció; sostenen institucions a favor
de les mares i dels Infants.
Realment, un pensament de solida'
ritat es troba a la base de totes les
cooperatives de consum de Barcelona,
i en això tenen una característica comuna amb la cooperació socialista belga, tal com fou instaurada pel «Vooruit». de Gant.
Hom es demana el què seria la Cooperació a la ciutat de Barcelona, de
més d'un milió d'habitants, si aquesta
munió de cooperatives podés ésser concentrada; si es podés arribar a la fur
sió de les quaranta petites cooperatives
situades a la ciutat i de le» altres- cent
que hi ha a la «província» de Barcelona.
Eus socialistes catalans, recordant
que nosaltres antigament ens havíem
trobat al costat del llur líder Pau Iglesias en les reunions socialistes internacionals, i que havíem estat el primer secretari de la Internacional Socialista, ens pregaren de tractar la
qüestió de «La Cooperació i el Socialisme». Això ens donà l'ocasió de fer
observar, durant el curs de la conferència que vàrem donar a la «Unió
Socialista de Catalunya», que la cooperació catalana adquiriria una puixança considerable si s'arribés a concentrar en una sola organització totes les
petites cooperatives. Preveient llurs
objeccions, no vàrem deixar d'indicar- 3'8STÀ
EXHA VRINT EL LLIBRE DE
oi
los que la fusió cooperativa de Lieja
RAFAEL íou realitzada a despit de les diferències de l'ambient econòmic, de llengua
CAMPALANS
i d'habituds locals inveterades. •
La crida als obrers catalans de con- POLITICA VOI DIR
fiar el seu poder de compra, no a les
empreses comercials capitalistes, sina
PEDAGOGIA
a les cooperatives obreres, fou acollida
(M»»al prl.lic de Sociali!« Cauli)
amb calurosos aplaudiments com una
crida a la fusió.

I»

iDe totes les visites que feren els delegats de la Internacional, cap els va
donar una impressió tan viva i agradable com la d« «L'Aliança», entitat
que ocupa el magnífic Palau de la Mutualitat. No sabríem descriure l'enorme desenrotllament dels edificis, ni la
seva bellesa, ni les disposicions interiors, totes responent a totes les exigències, modernes de la ciència 1 també
de- l'amor que es pot donar als malalts.
Veritablement, és un palau aixecat per
la,salut dels treballadors.
«L'Aliança» és una federació de
483 societats cooperatives, mutualistes
i d'altres, formes, que compta a l'entorn de 400,000 membres. El seu pressupost ordinari s'eleva a més de
2,200,000 pessetes. Posseeix diversos departaments especialitzats al punt de
vista de les malalties, tots ells equipats
d'acord amb els darrers perfeccionaments de la ciència moderna.
La societat té 600 llits i disposa d'un
cos' ' de professors experimentats, els
serveis dels quals han estat utilitzats,
d'ençà de la fundació de l'entitat, per
597.962 malalts. 33,707 interns han estat allotjats a l'establiment, dels quals,
el 60 per cent d'ells han estat operats.
Es, en resum, una institució d'interès
public de la qual les organitzacions
obreres de Catalunya poden enorgullirse. La seva visita ens ha impressionat
vivament, no sols per la grandesa i la
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bella harmonia dels edificis, sinó pel
tractament que es dóna als pacients.
Els cooperadors espanyols esperen
que llur organització experimentarà
grans, progressos dintre breu temps,
gràcies a la nova legislació sobre la
Cooperació que els cooperadors catalans es proposen de millorar, principalment en fer obligatori el servei de
revisió per a les societats cooperatives.
Ultra això, hi ha el,projecte de crear,
a la Generalitat de Catalunya, un departament de Cooperació. En resum,
ela militants amb qui hem parlat, tant
del camp cooperatiu com del camp polític, són tots de l'opinió que la Cooperació està en bon camí.
VICTOR SEBWY

constituir més tard la seva personali- la cultura amb les seves doctrines del
tat revolucionaria, és impregnada d'un materialisme històric i de la lluita de ;
impuls vehement, humanista i cordial classes. S'ha dit que si la història de
d'afirmació de la llibertat i de la digni- la cultura depèn del mecanisme matetat de la consciència humana enfront rial, es neguen els conceptes de lliberde l'opressió de les coses, de la realitat tat 1 de justícia. S'ha dit, aixímateix,
econòmica. Es precisament aquest im- que si Marx situa una classe contra
puls el que el porta a investigar, a es- una altra, és que nega essencialment el
tudiar les condicions de la societat
hu- principi de llibertat. Això s'ha afirmat
mana no ja en somnis com1 els seus per enemics de Marx i per massa
precedessors, sinó per mitja del seu amics de Marx. Mes si no volem coformidable aapreè científic que posa piar Marx, sino interpretar Marx amb
al servei de la consciència humana i un autèntic esperit científic, reconeixerem tot seguit que tot allò que per
de la seva llibertat.
Foren Kant i Rousseau, els apòstols uns. i altres es pretén, no pot ésser vedel racionalisme l de l'humanisme, els ritat, puix que la doctrina del materiaque influenciaren en primer terme l'à- lisme històric és, parcialment, una desnima de Marx i que imprimiran tota coberta veritable, absoluta, no ho és
la direcció posterior del mestre. 13 en la seva totalitat. Així COBI Darwin
propi «Capital» no és en resum altra realitzà una gran descoberta en el tercosa que un instrument per a alliberar reny de la biologia, així «1 realitzà
l'home del domini de les coses 1 per Marx en el terreny de la filosofia hissubjectar-les al seu servei. Es insensat tòrica. Seria una frivolitat esguardar
d'afirmar que Marx nega la llibertat la història sense la llum del materiai que els principis marxistes siguin con- lisme, però la sola presència de Marx
traris a la llibertat, entesa com a valor demostra que aquesta teoria no és una
absolut. Es pregunta; Llibertat, per veritat rigorosa. El materialisme hisquè? I cal contestar: Llibertat per a tòric porta sobre seu, vulgues no vulla llibertat, puix que llibertat és el pri- gues, la influència de l'època en què
mer i l'últim valor sense el qual no fou enunciat. En aquell moment doés possible res que tingui un sentit hu- minava a Europa el corrent positivismà, un sentit universal. Sense lliber- ta de Comte i totes les manifestacions
tat, sense humanisme, sense racionalis- d'aquella època, biològiques, físiques,
me, no hauria existit Marx, corri no sociològiques, en restaren fortament
existiria el socialisme, que és, en ell influenciades. I avui que Einstein ha
mateix, producte de la llibertat i la rectificat el positivisme i que Darwin
ha estat superat en el camp de la bioseva més autèntica interpretació.
Un altre dels ingredients de la doc- logia, seria absurd de pensar que Marx
trina de Marx, és la dialèctica d'He- no pugui ésser-ho, puix Marx és
gel. ¿Quà és dialèctica? Dialèctica és un home de ciència que corre la
tot simplement el desenrotllament dels sort de tots els homes de ciència. Avui,
principis del racionalisme modern. I el el veritable esperit de Marx és l'antiracionalisme és una manifestació de Marx, és el de la superació de Marx.
Un altre retret que s'ha fet de Marx
llibertat. Es la rebel·lió de l'esperit
humà contra la tradició divina i la és el de la teoria de la lluita de clasimmutabilitat de les coses; és la pro- ses. La raó d'aquest retret? El conclamació de la raó humana com a cen- venciment que molts tenen que la teotre de l'univers; del Cosmos. La dia- ria de la lluita de classes és un encolèctica d'Hegel és una afirmació racio- ratjament a una classe per llançar-se
nanista i de llibertat. Diu Hegel : brutalment contra una altra. Mes en
Sols és real allò que és veritable realitat la teoria marxista de la lluita
i sols és veritable allò que és ra- de classes no és altra cosa que la
cional. Si esguardem el procés ra- constatació obligada de l'existència
cional, el procés de la raó, veu- d'aquesta lluita eterna i l'expressió
rem que cada idea en provoca una al- del desig d'acabar amb ella amb la sutra, que cada afirmació porta una ne- pressió ¡de les classes, cosa amb la
gació : d'aquest diàleg, d'aquest xoc qual la societat s'incorporarà toentre l'afirmació t la negació en neix talment a l'humanisme, que no pot
la raó, això és, la claretat, i al seu torn ésser el privilegi d'una classe. El sociaaquesta raó, que és en si una afirma- lisme és, per tant, enemic de les clasció, provoca una nova negació i així ses com ho és de les massas. Unes 1 alsuccessivament. Això és la dialèctica, tres volem suprimir-les perquè són un
producte d'inferioritat humana. I són,
que ve de diàleg..
Així, doncs, si velem que segons precisament, els que retreuen a Marx
Hegel la realitat és racional, aquest la seva teoria, els veritables fomentaprocés dialectic.,infinit es verificarà dors i mantenidors de l'existència de
forçosament també en les coses. Així classes i masses.
El nostre deure davant la lluita de
.és. El món no és altra cosa que un
desenrotllament dialèctic. El Cosmos es classes, és la d'afirmar-la, no per endesenrotlla racionalment, dialèctica- coratjar-la, sinó per suprimir-la, I sols
ment i tota la història de la Humani- la podrem suprimir portant-la fins a
tat és un procés d'il·luminació en què les darreres conseqüències, accelerant
el verb, això és l'acció, parteix de l'obs- el procés dialèctic de les coses. Els socuritat per anar-se acostant al Cosmos cialistes no volem salvar una classe,
tot demanant, com Goethe, llum, més sinó a totes : a les unes, de l'opressió
de la misèria i les altres de l'opressió
llum! (Licht, mehr licht})
• En un altre sentit s'ha dit que Marx de la riquesa.
negava els valors de la llibertat i de
(Per la transcripció : A.)

MOVIMENT
SINDICAL
L'acció Internacional p«r la
»•tmana d« 4O hor*»

En la Conferència que va convocar
l'Oficina internacional del Treball durant el mes de gener passat per a sotmetre a l'estudi dels delegats el problema de la implantació de la setmana de
40 hores de treball, no van fer-se altra
cos* que estudiar un projact« de «recomanacions» que servis de base a un
examen tècnic de la qüestió. Joulvaux,
el-representant de la Confederació Gteneral del Treball de Franca, en nom
dels delegats obrers va declarar, en
cloure la Conferència els seus treballs,
que «si els delega» consideraven que
el problema havia d'ajornar-se, els
obrers sabrien .a qaè atendre's per a
orientar llur acció en el suce&siu.» Es
a dir que els obrers organitzats no permetran que aquest problema es retiri
de l'ordre del dia de le« discussions
internacionals del treball, sense que se
li doni una solució.
Dos fets d# caràcter internacional
s'han produït posteriorment que fan
avançar considerablement en el camí
de la implantació de la sebmum de
40 hores. Tal com deia Jouhaux, la unió
del proletariat no s'interromp malgrat
les lentituds deliberatives de l'Oficina
Internacional del Treball.
Un d'ells és l'acord <Je 1» Federació
Americana del Treball pronunciant-se
per a la reducció a 6 hores de l'actual
jornada de treball, conservant la integritat dels salaris que es perceben.
Aquest acord lift estat pres, no tan
sols per l'enorme xifra d'aturats existents, sinó també perquè els avenços
de la tècnica fan innecessària la permanència en les empress durant s
hores de tota la mà d'obra ocupada
avui. Com un exemple dels progressos
que en totes les branques industrials
es realitzen per augmentar la producció, només esmentarem el fet que s'ha
descobert l'existència d'un vegetal de
la família de les ortlgoses deu vegades
més productiu que el cotó, amb unes
fibres infinitament més resistents. La
utilització d'aquestes fibres suposaria
la paralització completa de les Industrie» del paper, de la seda l de la llana
i el cotó. Per aquest extrem pot comprendre's fins a quin punt és urgent
a Amèrica la implantació d'una jornada de treball més reduïda.
A Txecoslovàquia s'ha donat un pas
més important que fa preveure per a
molt aviat resultats positius respecte
aquesta millora social. Al Parlament
hi ha presentat un projecte de llei determinant les condicions legals en què
ha de tenir lloc la introducció de la setmana de 40 hores en les indústries.
¡Darrerament una comisiò de la Central
Sindical ha fet una gestió prop del primer ministre reclamant la immediata
discussió d'aqueata llei, amb un aspecte complementari qu* prohibeix de
manera Immediata l'acomiadament de
tot obrer en ¡es empresas que treballin
un conjunt d'hores superior a les 40
hores setmanals.
Pel que respecta retenció dels obrers
aturats que malgrat pogués ha ver-vi,
s'obre pas el criteri de l'assistència
productiva. Es a dir, que els, socoraos
Es evident que avui, la Confederació nals que, paulatinament, però sense que es poguessin concedir haurien de
Nacional del Treball passa per una cri- claudicar ni poc ni molt l'essència re- perdre tot caràcter de favor, al mateix
si éreu, per uri període de convulsió volucionària, suavitzarien el camí que temps que evitarien els abusos, tendint
caòtica, que tendeix en un sentit de dis- ha de conduir-nos, necessàriament, a a l'esmercaaaeat de quantitats per a
prreeració entre els afiliats, cosa la qual, aquell estat social que tant pregonen. una fi social, en !a qual s'ocuparien
de no haver-hi una absoluta serenitat
I no solament refusen aquelles solu- els obrers sense feina.
i equilibri per part de tots aquells ho- cions de tendència que ells anomenen
Senyalem aquesta- resultat« com un
mes que tenen una concepció clara i reformista, sinó que en tots moments producte de lã cooperació internacioJusta del què ha d'ésser una Central bandegen la política com a cosa ei- nal déte obrei».
Sindical, podria portar dies angunioses xorca i enviuda per assolir els seus
i àdhuc de perill per la integritat sin- ideals, sense tenir en compte que ells,
dical de les-masses treballadores.
en nom d'un apoliticisme immaculat,
Es absolutament necessari que exerceixen una política més partidis- Perruqueria a domicili
aquests homes reaccionin amb la mà- ta i arbitrària que cap altra; això és,
xima prudència í tacte, però cal que una política de persistència i d'Impo- Tallar i ondular . l'50 Pies.
també tinguin l'energia i decisió pre- sició violenta, dissimulada amb tòpics Tallar
0'75 "
cisa per a ofegar, si convé, aquells renovadors. I així aferrats a aquests Bttriur»« *. tfllfei**, 32, 2.» 1.*
cores verinosos que amb llur virulència procediments utòpics, no vacil·len un I·léfon 281 •»
• BurMlotM
poden contaminar la part encara sana sol moment a provocar moviments epide l'esmentat organisme; del contra- lèptics í aventures sagnants que, grari, l'acoqulnament o la negligència po- dualment van minvant la vitalitat de nostra vers uns camins més fressats.
Es l'hora d'ésser sincers si és que
drien afeblir considerablement la per- les files obreres; ells no volen o no
sonalitat idònia que ha de tenir la poden donar-se compte que per a. for- no volem continuar enganyant-nos;
jar la societat de demà, és necessari d'encarar-nos amb la realitat maldaclasse obrera en el futur.
De la caiguda de la dictadura ençà, preparar abans que tot els homes d'a- ment sigui colpidora, 1 treballar amb
l'actuació de la Confederació Nacional vui, de falso que esdevinguin elements fermesa per anar depurant aquelles dedel Treball, en termes generals, no ben disposats per la lluita : revolucio- ficiències l falles que tenim. Això no
ha pas tingut aquell matís d'obrerls- naris autèntics 1 conscients els actes obstant, no hem de voler córrer més
me pur, d'aauell obrerismo essencial- dels quals estiguin inspirats per un alt del què ens permetin les nostres forment reivindicador i constructiu, sinó sentit ideològic i que talment com tina ces ; no posar un peu endavant que no
puix del
al contrari, ha estat caracteritzada per brúixola siguin els que assenyalin la tinguem l'altre ben afermat,
;
un ambient d'hostilitat i oposició sis- direcció de la nau obrera vers unes contrari hauríem de tornar enrera i
temàtica, la finalitat de la qual obeeix rutes lliures d'esculls, vers els nous desfer el camí fet, car aquestes davallades porten l'escepticisme, el candisposicions que emanaven d'una mi- horitzons de l'emancipació.
D'aquí ve la necessitat d'anar sament i el desengany en l'ànim de
noria que despòticament imposava el
seu credo a tota una col·lectivitat, sen- a una gradual i constant transfor- tots.
Cal, com hem dit al començament,
se reparar en procediments ni tenir en mació de les masses, per tal de poder
compte l'esuerit, la preparació, i, sobre- portar-Ies al terreny de tots aquells co- un redreçament general que marqui
tot, l'heterogeneïtat de'les masses que neixements tècnics indispensables per uns nous camins a seguir per tal de
a poder controlar o intervenir directa- no deixar, decaure l'ambient que encaIs composen.
En conseqüència, en aquests darrers ment en aquells organismes pública i ra resta. I aqueats «amtas.els han d'entemps, molts sindicats coaccionats per col·lectius, als quals, emmotllats enoara senyar precisament els mateixos sinBauesta minoria que, cínicament, s'em- com estan a les exigències d'aqueata dicats, convertits degudament en vebolcalla amb el nom de la P. A. I., ,han societat imperfecta en què vivim, cal ritables centres d'il·lustració 1 divulgaemnrat la tàctica d'Infiltrar als seus donar una orientació més socialis- ció de coneixements, que donin a l'obrer un mínim de cultura que U permilitants, d'una falsò gairebé forçada, ta i per tant. més humana.
Cal, doncs, que aquesta part tan meti desenvolupar les-seves activitats
conceptes d'un revolucionarisme tal que
provoqués una commoció caòtica que essencial de l'emancipació obrera no per autodeterminació, anul·lant aquella
no destruis tot, per aleshores imposar resíí oblidada pràcticament, que no si- massa neutra i irresponsable que molper la violència — aprofitant el confu- gui un tema suggestiu i fàcil per a glo- tes vegades actua a l'albir d'un sector
sionisme natural d'aquells moments — sar-lo davant de les multituts afanyo- que es disputa la seva hegemonia per
les seves normes 1 tàctiques faistes, ses de demogògies estèrils, sinó l'ob- a finalitats alienes als Interessos de la
prescindint en absolut, ans bé, ban- jectiu de les nostres atencions a fi classe treballadora.
(HL VIDAL
dejant-los, aquells procediments racio- d'endegar el problema obrer de casa
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Cerquem la unió
s'incrustà dintre l'Estat fins a con- una mena de socialistes «que «'associa(ACABAMENT)
fondre-s'hl i lligà la seva vida a la
als fins de conquesta del» governa
Després dels nombrosos i documen- del sistema capitalista regni» nt. No s'ha ven
tats articles sobre el bolxevlsme que tingut prou en compte, en aquelles sec- imperialistes.
En general, les fracción» social-pael company Campalans ha ofert als cions, que les gran conq^je.sces politilectors de JUSTICIA SOCIAL, veient ques del segle XIX 1 els avenóos so- triotes de la U Internacional són tes
l'abast doctrinari del que demà ha d'és- cials del segle que suportem havien de que més sovint contradiuen, amb llurs
ser — aixi ho desitgem tota —- un nou servir el socialisme sense que aquest, desviacions, l'essència revolmnonària,
formós llibre d'educació socialista; do- per la seva part, s'hagués de compro- de classe, de la doctrina socialista. Ho
nant-nos compte de les miiltples coin- metre a servir aquelles incondicional- cap en aquestes ratlles ni un breu recidències que hi ha entre el seu «So- ment* S'ha oblidat amb massa freqüèn- sum dels pecats cómese« ce el terreny
cialisme i Boxlevisme» 1 aquest senzill cia que l'objectiu central del socialis- esmentat. Rememorem, però, la trajecestudi critic, creiem oportú cloure la me militant era l'assalt a la societat tòria de la social-democràela alemanya;
sèrie d'articles que havíem destinat a capitalista per tots ela mitjans — llegim la versió' que el company Ardiala recerca d'una unió proletària tan «oomprenent-hl els mitjans leiais», com ca féu de la conferència- dei camarada
urgent com dificultosa amb algunes deia amb clarividència Juli Guesde — Otto Friedlaender — amb pattato«
consideracions personals, sense altra i la realització de] socialisme des del tràgics d'un sincer, però tardà, meat
transcendència i responsabilitat que poder, però amb les soles forces prole- culpa revelador — ; recorc-em que Max
la del signant d'aquestes ratlles.
tàries i contra totes les forces políti- Adler, socialista alemany, ha escrit un
Amb «Unitat Sindical» i amb «Cer- ques burgeses i contra tots els interes- opuscle inter&santissiïia, »velador da
quem la unió» hem assajat el procés sos econòmics de la burgesia. El su- la dictadura que en el si-ite la sociaidels principis, mètodes i tàctiques co- fragi universal, el parlamentarisme i la democràcla exerceixen els sooial-patriomunistes i estem gairebé certs d'ha- democràcia amb totes les seves insti- tes en majoria, ofegant sempre 1er veus
ver-ne asenyalat la major part de les tucions i amb tots els seus avantatges revolucionàries mas avançades'i negant
falles, així com les malvestats innom- només poden servir el socialisme eficaç- a la tendència esquerrans; representabrables que a causa de llur aplicació ri- ment si aquest els utilitza per minar, ció en els organismes del Partit. Veient
gorosa i sistemàtica caigueren damunt per afeblir, per enrunar la cdhstruc- l'experiència desastrosa de.la fracció
del proletariat mundial.
cló capitalista, per arrancar a aquesta moderada, reformista i nacional-patrioPerò el comunisme — reconeixem-ho classe posicions i privilegis, acorralant- tera del laborisme anglès; esguardem
lleialment — no nasqué perquè si. Es la, burxant-la, marejant-la, entorpint- el partit socialista francès, l'ala dreta
clar que sense el triomf de la Revo- la i, per últim, endinsant-la en les in- del qual, en diverses ocasions, ha romlució boïxevista no s'hauria multipli- conmensurables profunditats del pre- put la disciplina interna formulada
cat amb la força expansiva que tots tèrit.
pels Congressos i actuatoent treballa
U hem reconegut. Tanmateix, aquella
En mantes ocasions i circumstancies desesperadament per establir una colRevolució fou per al comunisme la so- el socialisme internacional ha negli- laboració estreta 1 gairebé Incondiciotragada inicial i res més. El que l'a- git l'aspecte revolucionari, audaç «de nal amb els radical-socialistes, en defudà a donar la volta al món — ultra classe contra classe» dels seus principis triment de les doctrines signades 1 pro.
la seva mística revolucionària — fou i postulats. Ha collaborât massa sovint
Â Espanya, mateix, sense que
el fracàs experimentat pel socialisme amb la burgesia; ha ajudat a la con- pagades.
minimitzar I» vàlua intellecenfront de la guerra i la minva de l'es- solidació 1 a l'aflançament del règim volguem
perit revolucionari i de classe de certes burgès fins al punt de trair circums- tual i la capacitat revolucionària dels
seccions nacionals de la I. O. 8- Mol- tancialment els Interessos immediats socialistes, en general, no podem oblites vegades, en la família socialista, de la classe que representava (i). Fre- dar certes acrituds imperialistes encatan vasta 1 tan nombrosa, hom ha obli- deric Adler, en el seu llibre que tots ra ben fresques a la memòria de tota
dat l'origen revolucionari, classista del els socialistes haurien de conèixer : «En ni pensar sense angoixa amb alguna
moviment alliberador que ja Marx i el cas que la guerra esclatés, tanma- discursos recents de Vernando de los
Engels — la història es repeteix, per teix...», assenyala en els rengles de la Ríos i Indalecio Prieto, • discursos que
bé que amb menys lògica —• nomenaren soelal-democràcia de l'avant-guerra una un republicà hauria, pogut subscriure
comunisme, per oposició al socialisme fracció important de «social-Impéria- fàcilment, però que un socialista escolpetlt-burgès i providencialista de cer- listes», de «social-patriotes)», o sigui ta amb pena.
''
tes tendències filosòfiques d'aquell
Pensem-hi bé en tot això. Del que
temps.
hem dît dels bolxevics no-«n retirarem
(1) Les tríuiaons nagudes. tanma- ni una lletra, per tai com ens hem
Alemanya i Anglaterra especialment
comptaven amb un socialisme exces- teix, són el fruit d'errors de tàctica, basat sempre, en fejraa la critica, en
sivament enamorat de les fórmules d'una visió mutilada del socialisme,
doctrines i resolucions. Els consimirifiques del liberalisme burgès. Aquell però mat com afirmen els bolxevics, llurs
derem culpables de la desorientació i
socialisme esdevingué reformista, par- d'un Intent premeditat, d'una intenció de
la fragmentació que pateix el prolamentarista i demòcrata a ultrança, deliberada.
letariat i encara avui »toscou agreuja
la situació en països com Alemanya,
es troba al llindar de la dictadura
11 que
imperialista i plutócrata i necessita
més que mai untò. Però ni a França, ni
Aquest,. m*|.» compJeixen seixanta -Cua fou la "Commute" de Paris, per a Alemança, ni a Itàlia, ni en cap pals
tret any* à'aqa*U4r gran gesta revolu- caure després contra el <loc i el ferra el bolxevlsme s'hauria escampat amb
cionària qoe fou l'alçament del prole- de l'exèrcit contrarevoluclonari en una tanta ufana sense, tes graus desviacions
tariat parisenc contra la burgesia f raw*' •de les repressions me» sagnants i més del socialisme, sense el refredament
CM» i la proclamació del municipi lliu- Infame* de què pot enorgullir-se la combatiu de les tendències preponderants del socialisme, sense l'abandonare de Pari«, el 18 de març de 1871. societat burgesa. ' '
JUSTÍCIA SOCIAL no ha trobat mi- ment parcial dels postulata revolucioThiers i tata el« seus corifeus, que s'havien fet amo» de la III República ha- llor manera de commemorar aquest» naris del socialisme. I* unió avui es
gran data de Ia história de les classes
vien venut Paris a les troïfes. prussia- obreres, que publicar en fulletó un dels fa. difícil degut a- l'absurd «no hi ha
ne«, que després de 1» covarda deser- capítols més intensante de la comuni- lloc» de--MOSCOU. Pera tinguem en
ció de Napoleó III envaïen França, i cació que, en nom de l'Associació In- compte que si elS'SOOialistes, estudiant
havia pactat amb ells per tal d'ofegar ternacional de Treballadors escriví Karl honradament la nostra història, sael poble parisenc que espantanlament Marx per a denunciar al món prole- bem descobrir les causes de fracassos
s'havia alçat en armes contra l'ene- tari tota la. baixesa 1 tota la crueltat cruels, si anem al» nostres germans de
mic 1 que constituïa un terrible obsta- de la burgesia francesa, capdavantera classe ofertadlos un terreny de lluita
cle per a la consolidació de la Repú- i alliçonadora de 1» burgesia mundial. ample 1 ferm, si ens organisera sòliblica burgesa que somniaven Thters i En aquestes planes magistrals, unes de dament per atacar el règim capitalista
Favre Malgrat aquesta coalició de les les millors que han sortit de la ma del en tots els seus baluards, si al damunt
dues forceo burgeses que mesos enrera mettre. Marx fa un brillant anàlisi nostre fem onejar sempre el penó ree» combatien ferotgement 1 ara. »'unien critic de l'actuació revolucionària de volucionari de l'emancipació obrera 1
humana, si no distrèiem la vista de
contra llar enemic comú I etern, el pro- la "Comunne" i en desprèn valuoses en- l'horitzó socialista en el qual es besletariat revolucionari, els "eomunnards" senyances per a la classe obrera que lluma la terra promesa de la nova huparisencs, impulsats pels ideals gene- avui, seixanta tres anys després, en manitat, la unió es farà per ella maro«» de Proudhon i Blanqui, aconse- ple avenç de la reacció i de la contra- teixa, la unitat obrera,serà un fet.
revolució, tenen un interès més viu

El fulletó de "Justícia Social

gueixen duratn dos mesos donar vida
a aquest admirable embrió socialista

Fulletó de "Meià Social"

i més oportú que mai.

N.°

KARL MARX

La "Commune" de París
El 18 de març, de bon matí, París
for. desvetllat per l'espetec d'aquest
trO: Visca la Commune!
¿Què és, doncs, la Commune, aquest
esfinx que amb el seu enigma turmenta tan fortament l'esperit burgès?
«Els proletaris de la capital — deia
cl Comitè Central en el seu manifest del
18 de març (i) — en mig de les defallences i de les traïcions de les classes
governants, han comprès que havia
arribat l'hora per a ells de salvar la
situació present en les seves mans la
direcció dels afers públics... El proletariat ha comprès que el seu deure imperiós i el seu dret absolut era fer-se
amo dels seus propis destins i assegurar*ne el triomf amb la presa del poder.»
U> Aquesta citació no ha estat extreta
de cap manifesta del Comitè Central, sinó
d'un article aparegut en 21 de març 1871,
degut a la plomà del «delegat al journal
O//teteí».,

"LES LLETRES SOCIALISTES"
(NOM PROVISIONAL)
Cooperativi popular d* (librarla, paptrcrla
l·mat·N·t«Molar! científic

Es constitueix a Barcelona, fer un grup d>'afiliais a la
U. S. C., iota societat cooperativa de consum que pren pro-visionalment, el nom de "LES LLETRES SOCIALISTES"
amò el dubte objecte de facilitar a tots els treballadors, tant
de l'ordre manual cot* de I'intellectual, tots els üibres, impresos t material escalar i científic que necessitin per al seu treball
o 10 seva formació ínttüectual als preus més baixou possibles i
de construir amb els excedents comercials que 'realitzi, un fons
editorial per a la propaganda i difusió de les idees socialistes,
en totes les seves manifestations: politica, sindical, cooperativa,
econòmica, filosòfica, etc.
Per esdevenir soci de "LES LLETRES SOCIALISTES"
cal subscriure, com a minimum, una part individual de deu pessetes, que poi ésser liberada al comptat o bé en termini mensuals no menors a dues pessetes.
"LES LLETRES SOCIALISTES" facilitarà als seus socis els üibres d'editorials espanyoles amb un descompte immediat no menor del deu i no superior al quinze per cent del
preu de catàleg. Per a les obres estrangeres, les impressions i <tl
material escolar i científic s'establirà un descompte similar que
es fixrà en cada cas i en cada època.
Toies les comandes es pagaran al comptat. Això no obstant,
la Cooperativa crearà' un departament de crèdit per al pagament a- termitas de les, comandes superiors a deu pessetes dels
socis individuals i de cinquanta posâtes per als sous caiEtc*
tius. Les condicions d'aquest crèdit es determinaran per un
Reglament especial.
Els excedents que realitzi, la Cooperativa seran destinats, un
cop pagades les despeses generals, a la constitució d'un fons
d'edició i ajut a obres i publicacions de propaganda i estudi
socialistes.
La Cooperativa es regularà pels Estatuts aprovais en Assemblea general de socis fundadors i el seu òrgan superior de
direcció serà l'Assemblea general d'associats, en la qual cada
soci disposarà d'un vot sigui quin sigui el nombre de parts
subverties i les opertm&iis realitzades amb la Societat.
"LES LLETRES SOCIALISTES" formarà part, des del
seu començament, de la Federació de Cooperatives de Catalunya i de ¡'"Editorial Cooperativa P spular" per mitjà de la
qual r.ealitsarà tots els seus trebaüs d'impressió i d'edició.
Dintre pocs dies, el grup constituent de "LES LLETRES
SOCIALISTES" convocarà Assemblea general d'adherits per
tai de discutir els Estatuts ¡de la Cooperativa i designar els seus
òrgans administratius i executius.
Mentrestant, tots els que simpat'itein amb la idea exposada,
són pregais d'omplir el següent butlletí i trametre'l a "Comissió Organitzadora de LES LLETRES SOCI A LIST E'S, Portaferrissa, 30, praï. -Barcelona."

En
micili a

.......
.'
amb docarrer de
núm. .......... pis
de professió
;
s'adhereix en principi a la Cooperativa de
llibreria, papereria i material, cienti f ic i escolar L&S LLETRES SOCIALISTES i declara estar disposat a subscriure
(i) parts individuals de io pessetes cada una.
>ü :

,
''

de
(signatura)

de IQ.......

..', i,
<ri
(1) Indicata el nombre de parts qfte voteu subscriure.

CARLES CARQUES

La classe obrera, però, np pot limitar-se a fer-se seu el mecanisme1" dfe
l'Estat tal com és i servir-se'n després .
al seu profit.
El poder centralitzat de l'Estat, amb
ek seus òrgans presents per tot ; exèrcit permanent, policia, burocràcia, clerecia i magistratura—òrgans creats segons un pla sistemàtic i jeràrquic de
divisió del treball—remunta a l'època
oe la monarquia absoluta. La societat
burgesa naixent trobà en ella un arma
que l'ajudà poderosament en les seves
lluites contra el feudalisme.
Mes amb tpt, el desenrotllament
d'aquest poder es trobava obstaculitzat
peí tota mena d'antigalles, llegat de
l'Edat mitjana : drets senyorials, privilegis locals, monopolis dels municipis
i de les corporacions, constitucions provincials. La Revolució francesa, amb
la seva escombra gegantina arreconà
d'un cop totes aquestes romanalles de
l'antigor i desembarassà el sòl social
dels darrers obstacles que impedien
T acabament de la construcció de l'Estat modern. El primer Imperi, fruit de
la coalició de la vella Europa mig feudal contra la França moderna, acabà
l'edifici.

Sota els règims posteriors, el Govern
sotmès al control parlamentari, ¿s a
"•dir, al control directe de les classes posseïdores, esdevingué no tan sols un
planter d'enormes deutes nacionals i
d'impostos atuïdors, j gràcies als seus
atractius irresistibles — placea, diner,
favor-—, la poma de la discòrdia entre
Ics faccions,rivals i els aventurers de
le* classes dirigents, sinó que canvüW"
successivament de caràcter polític segons els canvis econòmics de la societat. A mesura i al mateix pas que d'
progrés de la indústria moderna desenrotllava, ampliava i agreujava l'antagonisme entre el capital i el treball,
el poder de l'Estat anava prenent el
caràcter de poder nacional del capital
sobre el treball, el caràcter d'una força
publica organitzada per a la sotmissió
social, d'un enginy de despotisme
d'una classe.
Cada revolució que marca una etapa,
dr la lluita de classes, posa més de relleu el caràcter repressiu del poder de
l'Estat. La Revolució de 1830 tingué
per resultat el fer passar el govern de
les mans dels grans terratinents a les
mans dels capitalistes, traspassant-lo
aixi dels antagonistes més allunyats
dels treballadors als seus antagonistes

n,éa pròxims, als seus antagonistes ira-:
' n,'etì«ite|,
Els republicans burgesos que en nora.
de la rèvoifteió de febrer saharien te
amos del poder, • el feren servr»*per a>
les ¡matances de juny, a fi de persuadir
consciensosament la classe obrera qjjte
República social volia dir la República
que assegurava llur sotaiissió social^
pwa convèncer alhora la massa -realist*
.-, .cje l'alta burgesia i dels gran« propiè*taris que podia deixar-los sense t^wor
ces, de cap mena, a ells, els republicans, les, preocupacions i els avantatgw
del govern. Nq^bstant, després de llur
sola gesta heroica del juny, els republicans burgesos-hagueren.de passar de
les primeres, rengleres a ïa^ retaguarda
del partit de l'ordre, coalició formad»
pu totes les fraccions de la classe dels
nc-productors que es declarava alesho
r¡»s francament l'antagonista de ta claase dels productors. La forma píòpia de
llur govern en comandita fou la República parlamentària presidida per
Lluís Bonaparte. Fou un règüs declarat de terrorisme d'uria classe i d'insult calculat a la «vil multitud»-., Si la
República parlamentària era, segons la
dita de Thiers, «allò que els separava

(Continuarà)
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II Congrés de la F. C. de Barcelona
Dl«» 25 de Març i 1 i 2 d'Abril
ORDRE DEL DIA
I. Validació del» títpli de
Debíate.
II. Constitució del Contrés.
III. Nomenament de les Ponències.
IV. Reforma dels Estatuts.
V. Informe dels regidor».
VI. Informe de la Junta Executiva.
VII. Protrama mínim municipal.
VIII. Proposicions.

Lloecl·l Congrés:
SICCIO Dl ORACIA,

M o n t m a n y , 24
(»RIMIRA SIS»IO:

AVUI, DIA 25
a !•• dau d«l v«sprt

Llista de Delegats
Beeció de la Barcelona vella. (Districtes I i II). — Titulars: Cirera,
Farré i Rossell i Montané ; Suplents :
Oraupera, Grau Verdú, Jover, Pi i
Martínez.
Secció del Districte II. — Titulars:
Coloma, Montealegre i Ribas; Suplent: Quintilla.
Secció del Districte UI. — Titulars:
Marti i Nebot; Suplents: López i Ràfols.
' 8«eetó del Districte IV. — Titulars:
Ardiaca, Ferrés, Monpel i Santaló ; Suplents: Castilla 1 Marti.
Secció del Districte VII. — Titulars :
Bates, Fàbregas i Vila; Suplents: Glsbert i Salelles.

Secció del Districte VIII. — Titulars ; Coma, Folch 1 Capdevila, Mateo,
Planas, Ramis, Roca, Ruiz, Rull i Bar
les; Suplents: Boira, Escolà, Gonzalez, Pallareis, Torras. Torta.
Secció del Districte IX. — Titulars :
Expòsit, Murtra i Sorribas; Suplents:
Buxó, Gómez Cuevas i Selgas.
Secció d'Horta. — Titulars: Camps
i Sanchez.

Secció I del Districte X. — Titulars: Coletas, Morgades i Viladomat;
Suplents: Fon t anillas, Gómez.! Sastre.

Report del regidor socialista
Joaquim Xirau
La situació del grup de la ü. S. C.
al Consistori de Barcelona, diflcilissima des del començament per les circumstàncies especials en què hi va -ésser portada, ha esdevingut una cosa
més difícil i delicada en el curs de
l'any darrer. En aquest darrer any, en
efecte, bem assistit a la quasi dissolució del. grup com a tal. A això hi ha
contribuït l'absència de l'excellent company'! amic Cámpalans, que ell explicarà, 1 el procés llarg, difícil i delicat
de l'ex-company Duran i Guàrdia que
ha acabat amb la teva expulsió del
Partit. Totes aquestes circumstancies
han contribuït a acentuar les dificultats d'aquest grup .dins de la mecànica politica del consistori.
Per aixa aquest report hauri de consistir .inte aviat /en UIIA breu- rrlnció
d'allò -que el regidor que sotasígua pot
presentar com a cosa de la s?va responsabilitat ja que no s'ha sentitala!
1 no pot mantenir ni defensar per tant,
posicions mantingudes per un ,cap de
grup desautoritzat i expulsat pel Partit.
- L'obra personal del rigdor que sotscriu s'ha limitat gairebé íntegrament
a la tasca de la Comissió de cultura.
Ha contribuït activament i amb eficàcia a l'obra constructiva de l'ensenyament primari que ha permès reduir
a menys de la meitat el nombre d'Infants que es, trobaven en la impossibilitat d'assistir a l'escola. Ha contribuït també activament & l'orientació
definitiva dels problemes que resultaven, de la mort de l'assessor tècnic de
cultura senyor Ainaud. Era un moment
dificil que s'ha salvat, al nostre enten-

II Congrés Gener«!
delaU. 9. C.
Les Seccions de 1» U. S. G. BO»
convocades al II Congres General de la U. S. C., «DG tindrà
lloc a Barcelona, els dies 14, 15
l 16 d'abril, per tractar el sejüent

SOCIETAT COOPERATIVA
(411*678, i."-TeL 16871
f
L'obfecte de la Societat
c* practicar la cooperació en el crèdit,
l'estalvi i la previsió
•oprimint el lucre en
aquestes a c t i v i t a t s

ORDRE DEL DIA

I. Validament

de

creden-

clals,
II. Reglament de Discussió.
III. Constitució del Congrés.
IV. Informe de Comitè Executiu.
V. Informe del Grup parlamentari constituent.
VI. Informe del Grup parlamentari català.
VII. Informe de l'ex-Conseller
d'Economia i Treball.
VIII. Ponència Sindical.
IX. Ponència Municipal.
X. Ponència Cooperativa.
XI. JUSTÍCIA SOCIAL, diari«'
XII. Projecte d'unificació del
Socialisme a Catalunya.
XIII. Proposicions.
A cada Secció li correspon un
delegat per dret propi I un altre
per cada 35 cotitzant« o fracció
de 25.
Les proposicions han d'ésser
trameses al C. E., el més tard, el
3 d'abril.

Secretari General.
Joan Comorera •

Mítings i Conferències
AVUI

Conferència del company Estanislau
Ruiz, a La Riba.
Tema: «¿Què és el Socialisme?»
,_ A* (UDI·II
fiOíluJtoft.,

DEMÀ

Conferència del Company Estanislau Ruiz, a Valls, a la tarda.
Tema: «L'acció socialista contra la
guerra.»
ABRIL, 9
Míting d'orientació socialista al Cinema «La Unió» (Plaça Eivissa, Horta) organitzat per la Secció d'Horta.
Oradors: Joan Forment, Joan Coloma, Felip Barj au, Elionor Serrano i
Joan Fronjosà.

Secció Districte lli

ITWKttftS
NIALET

-«. ! ÏSS

f »r« IV. U6I1SO- BARCELONA

Es convoquen els afiliats de la Secció
a l'Assemblea extraordinària que, per
a tractar de l'ordre del dia del proper
Congres del Partit, es celebrarà demà,
dia 26, a les deu del mati, a l'estatge
social, Sant (Servasi, 34.

ar Cerveseria "La Polsaguera"
Casa Quintet
Menjar» casolans esplèndidament

RONDA
UNIVERSITAT, S
TIL. II726

NOTAt AU affliate de li U. S. C.
n'li firi nn dwcompte del 10 *|,
mitjançant U prttnitacló 4*1 carnet

servits a prens »ornament econòmics >
Excel·lent degustació d« cervesa
amb les seves corresponents tapes

ESMERAT servei en tota mena
d'aperitius, licors, cafè, xocolata, etc.
Estado i sala d'espera de la linea
d'Autocars de Martorell
"La Polsagnera"

,frfr<Hfr»<·»<HK^'>»»»»*»<^«»»»»»'W»»»»»*<''»»»»<"»»<»»»»

L'Aeríport de Barcelona

' (Ve de la pàgina 1)
a l'any. Posem dotze viatges
anuals, i vint passatgers que s'aturin a Barcelona en cada travessia d'aquestes. Ens sembla
una xifra,més aviat alta; així i
tot, W> arribem a cinc-cents passatgers entre anades i tornades,
malgrat comptar un gran nombre de viatges i de viatgers. No
veiem que això pugui compensar
la gran despesa del pal d'ancoratge ni puguin interessar apassionadament e 1 . comerç cinccents viatgers escassos per any
a un preu tan alt.
Quant a l'aspecte polític internacional, tothom sap que la competència franco-alemanya per a
la línia aèria civil entre Europa
i Amèrica del Sud, fet;a pels
francesos a base d'avions (més
pesat que l'aire), i pels .alemanys
a base de dirigibles (menys pesat
que l'aire), amaga en el fons una
JOAQUIM XIRAU
competència militar i tal vegada
propòsits gens tranquil·litzadors
per a nosaltres. No som pas alarmistesn Hero «1 terror dominant a
Alemanya no és pas una força
que mereixi bel·ligerància per'part
dels pobles i dels homes honesNova $«<cló do la U. S. C. tos, i no val la pena de donar-li
En l'Assemblea .genral celebrada la armes si ens en podem estar. Fet
setmana passada, el Casal Republicà i fet, no és pas -tan allunyat el
de Santa Coloina de Farnes ha acor- record del proveïment de submadat, per unaiumitet, mgres»ar a la rins alemanys per part de la mo"Unió Socialista d« Catalunya" i acnarquia espanyola. I, si venia
ceptar el «eu Ijleart 11» seva tàctica.
En posar aqutót important fet a co- una gtrerra, els dirigibles aleneixement de tota aJL militants de la manys haurien de fer servir els
U. S. C., ens fem fluo dels seus sen.-^ Bai„ .d'ancoratge d'allà on els
timents adreçant una salutació fra- ^"**
tentai I «ntuslaft» als nans companys tinguessin. Per a aquests monsque venen a engruixir els nostres ren- tres de l'aire, disposar o no de
gles 1 a enfortí* el prestigi i la força llurs pals d'ancoratge pot ésser,
del nostre partii » Catalunya.
\
en un moment donat, una qüestió
Companys de,, Santa. Coloma: Visca de mort o vida, perquè un dirila U. S. C.! Vise» el Socialisme!
gible no pot prendre terra a
qualsevol banda i de qualsevol,
manera. És evident, doncs, que
els alemanys procurarien converSón convocats' tots els components tir, de grat o per força, el pal de
de la .Comissió, redactora di'Estatut, Barcelona i tots els altres en una
per a dilluns, dia 27, a les vuit del base aèria militar, i per aquest
vespre, a l'estatge central.
sol fet ens embolicarien en les
Curs d'Alemany
baralles dels imperialismes.
Continuen rebent-se inscripcions per
Per acabar, una última qbjecal curs d'alemany que a càrrec del ca- ció : el company Ruiz va dir que
marada Dr. Rudolf Stress, es començarà a donar el dilluns, dia 3 d'abril. l'aeriport havia estat projectat
Les inscripcions al company Rull i als com una obra de nou ric (digué
components de la Oomlssi^ organitza- literalment que volien fer un
dora. Quota mensual, 5
aeriport «de pedra picada») .
Penya U. S. C. d'escacs Això també va ofendre molt els
Per a demà, dia 26, a les quatre en tècnics improvisats de l'Esquerpunt de la tarda, tindran lloc les se- ra i els tecnicassos vetustos de la
güents partides:,
,
Lliga, que no podien admetre
Capdevila-Blanquer.
lliçons de cap socialista, ni que
Monpel-Vlrgili
sigui
enginyer. De fet, però, un
Rull-Ferrés.
L'Assemblea General Extraordinària aeriport no es fa enlloc del món
convocada pel passat diumenge, pre- com una obra definitiva, i menys
sidida pel company Monpel, s'elegí per actualment. A tot arreu els fan
unanimitat la següent Junta, Directi- a base de terrenys vagues, simva:
Secretari General: Blanquer; Tre- plement explanáis, d'edificis susorer i Actes : 'Monpel ; Propaganda : maris i de cobertes d'uralita,
Quintana (M.); Vocal: Puig.
perquè un aeriport no ha d'ésser
Nota : Per subscripcions els diumenges, de 4 a 8, a Portafèrrissa, 30, pral. per essència altra cosa que una
estació, és a dir, un lloc de pas,
i no ha de tenir cap valor sumpCONFERENCIA DEL COMPANY
t^uari.
RUIZ
A més, avui la lluita entre els
Diumenge, al matí, el company Estanislau Ruiz,'.president de la Federa- vells principis del «més pesat» i
ció d'Empleats i Tècnics de Catalu- el <(menys pesat» que l'aire, tot
nya, donarà una conferència al Sindi, i no ésser definitivament clps^
cat d'Empleats de Valls sobre el tema
(gràcies, sobretot, a la tenacitat
«Orientació Sindical».
dels alemanys a favor del diriPer a guarir la TOS preneu gible), va essent substituïda per
una altra preocupació : el perfeccionament i l'aplicació en gran
escala del principi dël vol vertical, que ha començat d'ésser re-'
solt per l'helicòpter. Gairebé pot
aprovat i recomenat pela
afirmar-se que, en pocs anys,
principais Doctora.
aquest \principi de vol vertical
Z5s ven a Píes. 4,oS el fiasco serà aplicat universalment, i la"
resolució d'aquell vell problema
en totes lea apotecariea

Unió Socialista de Catalunya

Secció del Poble Nou. — Titulars:
Carulla, Gabarnet i Rodríguez.

Crèdit i
Previsió

dre, d'una manera que assegura la dignitat i el control de l'orientació de l'educació- a Barcelona.
Ha intervingut, en fi, en l'adaptació
del pressupost de cultura, Ja formulat
per a l'any • passat i ha formulat vot:
particular a la comissió convertint en
vot particular el que era dictamen, cosa
amb la qual. s'ha posat en evidència
que el dictamen era precisament el projecte de la «Unió Socialista», ja que
els altres pattíts l'han abandonat i
la «Unió Socialista» el segueix mantenint. Aquesta havia imposat un criteri que representava per a. ella un programa minim i que les altres minories
no han pogut sostenir amb coherència.
Per tant, per a nosaltres, un punt de
partida i un programa.
Quant a la politica general, malgrat
les dificultats que s'alíudeixen en començar, he fet tres intervencions d'alguna transcendència: la primera précisant el sentit i la intenció del socialisme català d'acord amb els. principis de la II internacional, enfront de
les .critiques dels caps de les minories
de l'Esquerra i de la Lligà; una segona vegada, tornant a precisar la funció de la «Unió. Socialista» en la politica catalana amb motiu de l'expulsió
de Duran i Guardia del Partit i últimament fent el vot particular a què
hem al·ludit fa un moment.
El Congrés de la Federació Comarcal dirà si la tasca feta ha correspost
a l'esforç llimitat que hem posat a
cada moment per la seva realització.
Barcelona, 16 març de 1933.
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en una forma comercialment explotable farà inôtus els aeròdroms i aeriports antics, concebuts a base de grans''eapais per
a poder prendre vol els aparells
de moviment horitzontal.
En fi, tal vegada perquè expliquem aquestes coses i perquè
tenim raó — tot sovint' els homes
que tenen raó molesten els altres,
homes, no sabem per què — eiis
diran tota menà de penjaments,
com ja ens els va dir un diari
català eh algunes «manchettes»
desorbitades. Començaran, és
clar, per afirmar que. volem privar Barcelona d'aeriport i sabotejar-lo, que els socialistes i les
nostres dèries tenim la culpa de
tot el desgavell del món (no fa
gaire va dir-ho al Parlament el
senyor,Vidal i Guardiola), etc.
\ Potser i tot certs defensors de la
«cultura» que no saben llegir ni
escriure," ens tornaran a dir bàrbars, com quan ens vàrem oposar, no pas a l'adquisició, però
sí a la manera ¿"adquirir la colleccio Plandiura... Tant se val.
Nosaltres, però, podrem $ii Q06
per culpa d'ells la ciutat no tindrà aeriport, i que <si l'arriba a
tenir per ells seria en condicions
pèssimes. I que no s'hi val a jugar amb la ciutat ni amb Ics seves necessitats.
Quant al telegrama insolent del
Dr,, Etlicher "?•-'' respectable com
a boro«: de eïèneia, però potser
no tant ert altres aspectes —- no
sabem, encara què H podrà dir
1' alcalde , 44 ;ì jp|içcelo0a], que no
solament es corapuometé ell sinó
que ens va-comprometre tots. En
rigor, pot passfcr sense ni tornar
contesta t. la casà «Zèppelin»,
que ha estat la'primera d'obïíaàr .
les normes de correcció. Però
hauria de començar a meditar
sobre la utilitat de pensar un xic
les coses abans de fer-les, perquè
no és la prunera vegada que és
compromet i compromet altres
persones" a la babalà. Per ho esmentar sinó el cas més greu, recordem que' en ocasió del moviment de desembre va llançar un
manifest — per torna infeliç —
amb "ks signatures de tots els
components del Comitè revolucionari, sense haver-los consultat
resi ï quan, davant e Ijutge"militar, el representant de la U. $,
C. al Comitè, el company Josep
Xirau, i el representant* del Bloc
Obrer i Camperol, company Marín, van declarar què eren revc¿
lucionaris però que no havien
signat aquell full, el nostre eixelebrat amic alcalde encara se'ns
va enfadar...
¡ Qui sap si ata també s'ha en-,5
fadat després d'haver obrat de
primer antuvi sense consultar
ningú ! Com l'excel·lent amic
Ventalló, que també va esbravarse en el seu diari contra el company Ruiz sense prendre's abans
la precaució de considerar els
nostres arguments, i ara el& vol'
rebatre, quan els veu en boca d'altres i quan li surt la mare dels
ous.
GRANIER-BARRERA
PAUL PADRI, A »ARCItONA
Paul Paure, secretari del Partit Socialista francas (S. F. I. O.) i diputat
'a la Cambra francesa, acompanyat del
camarada Montei, ha passat unes breus
hores a Barcelona, de retorn cap a
Patis, del seu, viatge .per Espanya.
Durant llur estad» a la nostra
ciutat,' han estat 'saludats per una representació de la U. S. Ó.
C. O. A. Q. - Rotíllón, M - BARCELONA
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n;e^ com;;k!ïiutt:4tè~1jí: conquesta, fnät :a¿
lës'Umtes ëntre pobles o entre interessos en
contrast de': 'o^dilerents' pobles; trobem que
• -, T Senio del día 8 damare de 193Ì V
desprès en él curs 'del temps sempre aquesta
propietat" evoluciona ' en un sentit socialitzant, en-'íin^séntií <rutíHtàtr'publica;-i com
més forta; és W caHectívitat,- com més forta
-J:" .-.••:• .. - í - - ' - . . X- • -v? ^.~ -Í.J- . _ .
;àe tot aitò que és el patrimoni
Pfewrt <W eompiMiy QMC I Hof*4 •!* possessia
es'la sotífetàt,- més es considera eri dret a la
¿•tema.ctel vot particular d« la U< S» C» cornú
i ' no respecta els interessos- partacu«parlici« Mel 4fe**m«» d'fetatwt.Jnt*: lars, pertjuè
dintre de la nostra societat
•.-..-j' -.- , .vii, flat d«. Catalunya^ .-..x. — . ¿ veient "contínuament
el qtte "no fa gaires
" Company
'SERRA í'MQEET : Öenyors Oí- nîoiaents"dëla en altres'jjaraules un membre
:
pütats : No és estrall^ que ía' redacció d'A- de la Lliga'Catalana. VUxó és, que les corquest article hagi estat bon xic laboriosa. poracions púbtCques, '"els Municipis;; l'Estat i
ÇQ ha moltes coses que expliquen a basta- els diferents organismes de" poder, es cimar
ment la discusió d'aquest article 9è., perquè deren amb el dret de suftstreure a la proA relativament fàcü discutir teories quan no pietat particular tot alla que es considera
-afecten interessos. Per regla general, els ho- necessari per al sosteniment de l'organisme
mes s'atreveixen a ésser fIns: i tot radicals dels interessos collectais.
Es, doncs, aquest un principi universal.en'moltes matèries quan no es debaten ni
es fereixen interessos particulars; perquè és ment acceptat, i nosaltres darrera d'això hi
costum de moltissims grups politics parlar veiem, naturalment, l'evolució completa de
en termes radicals de certes matèries teòri- tot el sistema, perquè si avui la societat caques, de certs principis completament utò- pitalista es considera Ja facultada suficient
pics, i de no posar mai en termes de realitat per a atacar el dret de propietat d'una mai de pràctica aquests principis quan les oca- nera gradual i continuada, sense respecte a
l'interès, al fruit, a l'abús que l'interès prisions sels ofereixen.
vat pot fer d'aquesta propietat, nosaltres hem
LINTERES SOCIAL PER DAMUNT de considerar que darrera d'aquesta determiDE LA PROPIETAT PRIVADA
nació, que darrera d'aquesta direcció que
porta la mateixa societat capitalista, hi ha
Nosaltres hem sostingut en el si de la Co- el
sistema socialista, que considera que la
missió de Constitució el principi que la pro- propietat
està supeditada a l'interès sopietat tota havia d'ésser regulada per l'in- cial i que tota
la fi haurà d'estar subjecta úniterès social, í la majoria de la Comissió ha cament a aaquest
interès i en últim terme
arribat a la conclusió que el dret de propie- sota el domini absolut
i complet de la coltat havia d'inspirar-se en l'interès social. lectivitat.
Nosaltres entenem que és excessivament vaga
.aquesta declaració. El que el dret de propieEL DRET A LA PROPIETAT
tat s'inspiri en l'interès social, permet i conPRIVADA
sent un sens fi d'interpretacions, i la més
senzilla de totes és que sempre està inspiNosaltres dienf ací «el dret de propietat
rat en l'interès social; perquè aquell que pública i privada». Oh, privada! Sembla—
detenta una propietat o aquell que te l'e- i no ho sembla, sinó que és cert—que nosalxercici del dret d'aquesta propietat, sempre tres admetem una classe de propietat privacreu que és el que en fa més bon ús i està da. Naturalment que nosaltres l'admetem;
completament convençut que les coses, en ho solament no està renyida amb els nosles seves mans, és on estan més bé en be- tres principis, sinó que està completament de
nefici de tots. Però entre l'individu i la so- ple dintre dels nostres principis l'existència
cietat existeix una antinòmia que no es pot d'una societat privada. Però és l'existència
resoldre sinó en termes socialitzants i socia- d'aquella propietat que és fruit de l'esforç
listes. El dret de propietat, al nostre enten- individual, de l'home, del ciutadà que condre, ha de regular-se per l'interès social. No tribueix amb el seu treball, amb el seu esexisteix, a parer nostre, cap altra accepta- forç, a la riquesa pública i que té dret a obció posible d'aquest dret. Mentre es pugui tenir-ne un resultat i un fruit per a ell mademostrar, i en molts de casos és fàcil de teix. I aquesta és la propietat que nosaltres
demostrar-ho, que l'interès col·lectiu està per considerem inviolable, aquesta és l'única que
damunt de linteres privat i de la societat nosaltres respectem, i aquesta és la que de cap
té un dret eminent, un dret preferent a la manera, en cap moment, pot traduir-se en
propietat de totes les coses i, per conse- enemiga de la col·lectivitat, perquè entenem
güent, sostenim el criteri que el dret de pro- nosaltres que si capitalització, si reserva hi
pietat ha de regular-se purament i exclusi- ha d'haver, aquesta ha d'ésser sempre social,
va per l'interès social. Nosaltres, tanmateix, ha d'éser col·lectiva, i mai pot ésser dintre
.sostenim en aquest vot particular un princi- del domini particular perquè és contrària a
pi que algú suposarà que és exclusivament iot principi social i a tota convivença hunostre, perquè després d'afirmar que el dret mana.
de propietat pública o privada es regularà
per l'interès social, afegim que la GeneraliLÀ FACULTAT DE LA GENEtat procedirà de faisó gradual i progressiRALITAT A EXPROPIAR
va a la socialització de la propietat privada.
Sostenim a més que la propietat privada
podrà ésser expropiada o socialitzada per
EVOLUCIÓ DEL CONCEPTE causa
d'utilitat social mitjançant indemnitDE PROPIETAT
zació, M no acorda el contrari el Parlament
Podria acceptar-se que aquest no és un per .majoria absoluta dels Diputats possespunt de vista exclusivament socialista, perquè sionats de llur càrrec. I en fer aquesta afirsi nosaltres encaminem la història de la pro- mació, com. l'anterior, se'ns ha suggerit per
pietat a través dels temps, la veurem evo- part dels nostres amics de l'Esquerra Repulucionar sempre des de l'exclusivisme privat blicana que nosaltres.entràvem en un tera la utilitat social i la veiem en tots ela or- reny dintre del qual no teníem facultats ni
dres i en tots els progressos humans dirigir- potestat, perquè el Parlament de la Repúse sempre a la socialització, de tal manera blica- havia reservat per a, l'Estat i pel Parque considerant la propietat i particular- lament central la facultat d'expropiar 1 la
ment la propietat de.la terra en la seva gè» facultat d'expropiar amb .indemnització o

sense, cosa al méü 'entendré 'completament
èlròtüav La Constitució de la •República espanyola díu, en èï'seu artiere' 44, que la propietat de' tota _ classe 'de béns podrà ésser
objecte d'éxpropiadió forçosa'per causa d'utilitat pública mitançant adequada indemnització, a menys"que disposi altara cosa Uh*
llei aprovada pels vots de la majoria' absoluta de les Corts, i que amb els mateixos
requisits la propietat podrà ésser sòtíknt-
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exclusiva del Parlament de la República.
í^4'en caayT.'l'to&le 11 de l-Estetíit dui
¡tue correspon a lá Generalitat la legislació
exclusiva en matèria civil, salvant et disposat en l'article 15, número I, de la Constitució, i l'administrativa que li estigui plenament atribuída per aquest Estatut. No cal
dir que tot el que f a referencia a la propietat entra de ple en lã legislado civil, i no
cal que digui, perquè és evident, que l'article
15 noi merma la facultat del Parlament de
la Generalitat, ni del Govern de la Generalitat, per intervenir tot el que afecta a la
propietat; perquè en l'article 15 es diu que
correspon a l'Estat espanyol la legislació i
podrà correspondre a tes regions autonomes
l'execució en la mesura de la seva capacitat
politica, a judici de les Corts, sobre les següents matèries: legislació penal, social,
mercanti], processal, etc. Vol dir, doncs, al
meu entendre i crec que no és una interpretació capciosa d'aquests texts legals, que l'Estat es reserva la facultat d'expropiar directament per a totes aquelles empreses o per
totes aquelles necessitats que afectin als
seus propis serveis, i que la Generalitat te
el dret i la facultat d'expropiar i de determinar les normes que han de regular el dret
de propietat en tot el que afecti als ciutadans de Catalunya. Per'si jo no ho hagués
entès bé, encara hi ha un altre article de
l'Estatut que acaba d'aclarir-ho, en el qual
es diu que les lleis determinaran la propietat de les regions i de l'Estat. Vol dir, doncs,
que l'Estat únicament es reserva aquelles coses que pertanyen a les sevs funcions pròpies, i que deixa a la Generalitat o a les
regions autònomes l'exercici complet de la
legislació i de l'execució en el que fa referència al dret de propietat. Estem, dòrics,
crec jo, dintre d'una esfera d'acció completament nostra. Podríem nosaltres fer l'afirmació d'aquests principis sense, de cap manera, entrar en cap terreny perillós, ni tan
sols pel que respecta a la llei dintre de la
qual es reconeix l'Estatut de Catalunya.
LA POSICIÓ DE LA MINORIA
SOCIALISTA
Nosaltres podem dir que la propietat de
Catalunya podrà o no podrà ésser socialitzada ; nosaltres podem dir, i podem dir amb
plena potestat, quin és el concepte que nosaltres tenim de la propietat; nosaltres podem dir si s'ha de regular per l'interès social o si s'hi ha d'inspirar. A més, està també al .costat meu el fet que la Comissió Jurídica Assessora establí dintK del seu projecte de Constitució interna quelcom d'aquests principis. Per tant, no és qüestió de
si tenim o no, facultats, sinó que és qüestió
senzillament de si ^nosaltres acceptem o no
els principis , socialitzants. Es natural que
nosaltres defensem la nostra posició, perquè
indubtablement nosaltres hem vingut aquí
per a afirmar el dret de la societat per damunt de tot interès privat. .Nosaltres tenim
d'aquestes coses un concepte clarissim, ÉS
evident que rçosaltres anem contra la propietat privada, .contra aquella propietat privada que no sigui fruit exclusiu de l'esforç

personal i individual; que nosaltres anem
contra la propietat privada que representa la
detentado, l'acaparament, l'ús o l'abús de
riqueses que no pertanyen a l'individu, sinó
que pertanyen a tota la col·lectivitat. I nosaltres bem de sostenir aquests principis per- auè sabem d'una maper» certa que la societat «rrtiluOuoa feutameht «n aquest sentit,
perquè aquestes evolucions no són mai ràpides. Ppò ai|j i tot, nosaltres podem dir que
en en pawos ACS ' coiMiürviaíïurHi ' 'tioe ext. ds
pateos més aferrats a la tradició, l'evolució
es f a en el sentit socialista, i a tot arreu
cada dia s'afirmen més 1 me« els principis
socialistes en el sentit que Jo he afirmat
avui, 'és a dir, en el sentit de creure que la
sodet«t,té el- domini.eminent de, totes les
coses quan no representen el que ja be dit
abans 1 el que segueixo afirmant, el fruit de
l'esforç personal
Nosaltres sostenim aquest vot particular.
L'Esguerra Repubkana no ha acceptat avui
els' nostres principis perquè no es Sent sodaUsta. No tí, naturalment, cap obligació 1-Esquera Republicana de Catalunya de sentir-se
socialista, però si ba de recordar l'Esquerra
Republicana que les masses que té darrera
dels seus representants palpiten amb els nostres mateixos batecs, tenen els nostres mateixos anhels, cerquen la mateixa finalitat, i
tenen els mateixos propòsits. Nosaltres sabem que tot el poble treballador desitja una
renovació completa del sistema de propietat ;
el poble treballador de Catalunya i el poble treballador de tot el món. La revolució
s'està fent, la revolució s'està fent ad i a tot
arreu. El dret de propietat evoluciona constantment i no tindríem que viure molts anys
perquè vegéssim transformar radicalment en
aquest concepte el dret de propietat, puix
que a tot arreu aquests principis preponderen i a tot arreu aquests principis són més
universalment acceptats. Jo voldria que els
nostres amics d'Esquerra Republicana meditessin sobre la transcendència del debat
d'avui, que vegessin i comprenguessin la necessitat d'acceptar el nostre vot particular,
perquè no és una afirmació platònica la que
nosaltres fem, sinó l'orientació que hauran
de tenir totes les nostres lleis i tota l'execució d'aquelles lleis que ens estan confiades.
EL -DETERMINISME ECONÒMIC

i LES PALPITACIONS DE L'ESDEVENIDOR
Nosaltres bem de dirigir l'economia; nosaltres hem de dirigir tot l'esforç social vers
la plenitud de la possessió de totes tes coses. Nosaltres cada dia més hem d'insistir
perquè tots els serveis públics, perquè tot
el que és de domini i d'utilitat pública, sigui
socialitzat. Nosaltres sabem que aquest és
el carni que indubtablement tindrà que seguir aquest dret; l'evolució és iniciada i és
marcada, i nosaltres no voldríem que Esquerra Republicana de Catalunya, que la
majoria liberal, que la majoria radical—podrem dir-bo així en altres conceptes—que
avui té aquest Parlament, volgués girar-se
d'esquena a allò que és més fonamental que
tot.
La propietat és l'eix de totes les coses.
L'economia és la que dirigeix a la llarga
totes les accions de tots els homes. Nosaltres som fffls de fets econòmics; nosaltres
no som més que el resultat de situacions
econòmiques que gradualment evolucionen
i elles mateixes permeten dintre de la nostra mentalitat, principis nous, noves solucions per a tots els problemes, i per consegüent nosaltres voldríem que aquests homes amics nostres, plens de bona voluntat,
acceptessin avui aquesta afirmació, perquè
aquesta afirmació tingués tota la transcendència que ha de tenir i tota la Virtualität
que ha de tenta* en aquests moments en què
comença per a Catalunya una nova vida;
moments que són knportantísstans, perquè Ã
Catalunya bagues de reanusar la seva vkia
pública conectiva, si Catalunya bagues de
renéixer novament com a col·lectivitat i hagués de regir-se amb els principis untt««,
hagii*ü d'inspirar-se únicament en tes tradicions yny comptar que aquestes tnufictons tenien un valor en cada època, però
que en cada època, igualment que avui, ana-

ven evolucionant vers tes mateixes direccions que nosaltres propugnem, aleshores
Catalunya seria defraudada. Nosaltres hem
de voler que Catalunya senti en aquests moments més que el sentit del passat* tetes fes
palpitacions de l'esdevenidor; més que les
idees i la interpretació reaccionària de totes aquestes iocs passades, r\Aefg ttB tes nfr
ws prientagtooB unimsah, i *•* ess*»
veure en els moments nous de la «èva gag»,
tèlK'ïÉ nn eMleveKiiaor <te pau, un esdevenidor de Justícia i, sobretot, un esdevenidor
d,1gualtat que els ffltft^ff1^ s?ian guanyat
amb el seu estoc, i sobretot aquests treballadors, tota aquesta gent laboriosa, tota
aquesta gent què ha produït uña riquesa
que-no està en tes seves mans, smó en les
d'uns pocs; a fi que aquests que ban treballat í han produït a través déte temps en la
nostra Catalunya vegessin algun dia que no
havia estat en debades el seu esforç; que
l'esforç que feien era realment per a la col-.
tectivitat catalana i no per a uns quants
privilegiats, perquè el "»t»T"^«fw que se'ns
ha predicat, i que sempre hem aenüt, ba estat sols a favor d'uns quants catalans. Nosaltres estem aquí per a defensar una altra
clase de catalanisme, aquest catalanisme que
vol que tots els catalans dintre de Catalunya
trobin una satisfacció constant per a tots
llurs esforços, i sàpiguen que quan treballen
per a la col·lectivitat poden esperar la justa recompensa, la Justa remuneració de llur
esforç.
Jo confio que els nostres amics encara reaccionaran i voldran sumarse a aquest vot
particular, que en realitat és més fonamental i té molta més transcendència que totes
les altres coses que podem discutir en
aquesta Constitució interior del nostre pais.
(Aplaudiments en la minoria socialista.)
Rectificació
Company SERRA I MORET : Insisteixo a
creure que esteu equivocats respecte el que
diuen te Constitució i l'Estatut. Si la Generalitat té facilitats de legislar en matèria
civil, té indubtablement la facultat d'expropiar i la de regular el dret de propietat en
totes tes seves fases; i estic plenament convençut que tant la Constitució com l'Estatut no es refereixen a altra cosa que a aquelles funcions que directament ba de dictar
l'Estat pel territori de Catalunya per a complir els fins propis i que no tenen res a veure amb la legislació general de Catalunya,
que en aquesta matèria està conferida a la
Generalitat. Per consegüent, crec que el Parlament català té plena facultat per a dir
si té facultats per expropiar i en quina forma ba de fer-ho si vol expropiar. A més,
crec que si la Comissió Jurídica va obrar d'aquesta manera, tenim nosaltres en això un
precedent notable, perquè hem de creure que
la Comissió Jurídica era un organisme constituït per persones tèniques i competents que
havia d'illuminar els diputats en el que fa
referència a aquelles coses que podien ells dirimir. Estic plenament convençut que nosaltres tenim facultats per a això. Solament
hem de discutir si hem de dir-ho o no. I en
la Constitució de la República espanyola es
diu que per causa d'utilitat social o per
transformar la propietat, socialitzar-la, l'Estat té el dret d'expropiar la propietat privada; crec que nosaltres no cometem cap excés repetint aquests mateixos termes, i crec
que nosaltres estem facultats per a fer-ho
i crec que hauríem de fer-ho perquè d'altra
manera Catalunya, com a personalitat Jurídica i com a organisme col·lectiu, es posa
en peu d'inferioritat respecte la col·lectivitat espanyola. Crec que nosaltres estem mancant al que nosaltres mateixos esperem de
nosaltres. Podríem fer aquesta afirmació i
hem de fer-la.
Per tot l'altre, és dar que hi ha alguns
punts de coincidència entre el dictamen de
la Majoria i el nostre vot particular. Com
podríem evitar-ho? Es evident que tenim
molts punts de coincidència i que en aquests
punts anem en la mateixa direcció. Vosaltres dieu que no sou dogmàtics, que no partiu d'un principi previ, però no n'hi ha necessitat; aquests mateixos senyors vindran
amb nosaltres. (Assenyala la Minoria de la

Lliga Catalana.) Estem tan segurs de l'esdevenidor que no tenim dubte respecte al que
ha de passar a la humanitat, perquè tota la
historia s'ha desenrotllat envers uns principis i envers unes conclusions, i nosaltres
no fem res més que afirmar el que la história «a» dóna fet, no fem més que tenir la
visió de Fesflevenidor i no afirméis, cap
principi. Sabem de sempre q«|e la propteMt
saga. 4ocjaU&gada i ttufi ]a >fîftiitte| ftijfr' pfflT
'«tatnnnt dé llndlvldu. EI secret radica precisament aquí : que la col·lectivitat està per damunt de Mndtyfcni i que el que pertany »
tota ba tfestar a mans de tots i sota rVIministradó de tots. ï quan em deia l'amic
senyor Espfmya .que hi havia alguns moments d'indubtable utilitat de là propietat
privada, no feia més que afirmar el que Jo
m Mb neptett al fatu» d» la propistat
de la terra, però per a utilitzar-la com instronunt de treball, COM que no solanent
NepÉCtcnv stfeó qo» votam fomentar. ffl
qoe nosaltres volea és que tots els qne tinguin ganes d« treballar—«nie hem d'ésser tots
—tinguin els instruments necessaris per a
executar el seu treball; i la terra a mans
de pocs és un monopoli, però a tnanR dels
que la treballen és un instrument de treball
del qual no podem privar-los. Es aquest el
concepte de la socialització. També entra això
en el concepte de la socialització, però si
discutíssim això, discutiríem fins a quin punt
l'instrument de treball és propietat del que
l'utilitza, i ad potser discreparíem.
Company COMORERA: Evidentment.
Company SERRA I MORET: Però sabem
de sobres que l'evolució de tota la societat
gira vers nosaltres i no tenim per què afirmar principis. Es una cosa clara i evident
que el món camina vers el socialisme, poc
a poc, naturalment, i fins en els llocs on
s'ha fet la revolució, fins a Rússia, he de
dir que l'evolució mental no va amb el mateix compàs ni amb el mateix ritme que
l'evolució de tes lleis i de les perfomances,
però en realitat tes coses caminen vers
aquest fi i amb la preparació d'unes quantes generacions haurà canviat totalment la
mentalitat russa i el collectivisme estarà
establert allí d'una manera definitiva. Nosaltres sabem també, i això és el que desitgem d'afirmar més, que són tes condicions,
econòmiques de cada poble no solament el
que determina l'estat social de cada poble,
sinó també l'estat mental de la coUectivitat,
i sabem que avui a Catalunya hi ha una
preparació per a l'evolució vers el socialisme. Deia que nosaltres afirmem això i que
fressem el camí per a la socialització. No
sigueu sords al clam de tot el poble de Catalunya, de la immensa majoria del poble
de Catalunya.
Molts diuen que són coses episòdiques tes
que passen. No ho cregueu; la mentalitat del *
poble català està madura per a la socialització i sabem que a Catalunya, potser abans
que a altres poble, la socialització serà un
fet.
Reflexioneu la determinació que prengueu
avui, tractant-se d'una qüestió tan fonamental com ho és el règim de propietat del nostre poble. Reflexioneu molt i no us quedeu
més endarrera que els vostres temps, dels
temps en què vivim, perquè a Catalunya
això és un principi que no solament no espanta a ningú que tingui idees liberals, sinó
que moltes persones l'han dépassât i desitjarien que estiguessin ja en el moment de
l'execució, i aquí és on hem d'anar.

Discurs del company Ruiz Ponsett
NECESSITAT QUE EL PRINCIPI
D'EXPROPIACIÓ FIGURI EN LA
CONSTITUCIÓ CATALANA

Company RUIZ PONSETI: Senyors diputats: El fet que intervtnguem els dos membres de la Unió Socialista de Catalunya que
formàvem part de la Comissió en la defensa del vot particular, ja diu per si sol que
donem a aquest assumpte la rnfor*""* importància.
Ens trobem, senyors, i ja ens hi trobàvem el dia que vàrem entrar en la discussió de la totalitat del títol n, que la Lliga
Catalana, fidel als seus principis, volia ml-

nimicar lYtiaiui unta UH* te
Ikta t amb tote intenaiut. (5 Mete» m absolut aquesta poatcio. I t» Müe que notaiuwa—naaaitnta t voaaltre*—. vulguem 1er en
lIMatut une« daetemäona eatecanque» de
evàder aoctel t que te Ute* Catalana **opoai • que IM decterackw* qu* ja MO («M«
» te OMMMtarto dt te Reputate* «pan ï*.
pttMat * te PnrMtHw** tottrtor «h
ajfa«

WBMMlíWa Vajptm tOAaBW» *

tamba, ^pvt «MMiMfeaa «tatíaratíoBA om
•w «b dt»«* dt ÍIMB» t «tel «tetada ;
4» »te «i
t aUl t tot. ateunea <-iga«tat «WM« «ito «ta*.

«NMMiR]dai l «Aiiaa m «taf«Mtja.

Ptr ateo tau tata««* dtaard «n «N*
•l ttiei n ««mute 4M «MBtteBa t ia»
«i UUrt U aavte
«* UM
«iifertnt importancia «nit navttn dt i
«ttMiaot antetet «tai »tol n te
attuai attutila aritela* «at
ter «KM jo en diri» ptettmte;
Qttft HO €O*V^pVCHBAKWfl ft WS i ^fÜt

te «wbw abtotuU temano; «n «Mivi, Ut**
d* qwe Jo considero toa*» important, ei que
te itttféocte a te detenta i • rai-rodonimgnt
del dt«t d» proptrtmt, «a «qwM dm «tat 4*1
pritnrr dte tmveu MMI donant
ITT« cixitlnuanKmt Axpuau»
mm iM ta« que *r» niB
rtur» «i UMilu un mameoí dt nxapaciUrtO
t d'un »oí tait torneu * donar un pan «odav»m t u* «ttiMm on bavtm Mt*i it «n «Hl
primer dte.
K» fvìcknt que to aqutot titol II b«m dit
ecu«» que UÀ» ««Mem que )« n«ur»ve« «n ta
ConMitudó de te tUpublu» AquM*«* MMI
que (sa r»I«rtnc»a al» dTfl* de l'home t que
Ja figuraven en te OixutJtuciù grner»l.
ncuitm. con a ciutadam de te Republic», «la tptitœ te rvooneffuta en aquella
CotiMiturtó i vtrüabieaMmi, UU com uxUoiven e^ componcnRiA de te M*y^ OUAtena^
jjoUrr no er» l'iter» de ter-Dé otamíoiAOú
en la noau» Oonuliluc«) lalerior 5l«J»rat
au« h»m tMTordat que ftgurc«Hn aqiMMiM
«tecterackirw, Cn canvi, te decteracta uortca.
te doclar««-w pruner« de qu» »I dret du propMt»t *u«pir»r* en 1 mur«» »oct*l. «oxo
twnb* fuñirá en te C«»tnuct6 d» te MepubUe«. i no «• necwwtn repetir-Ho
n'h» iw an ahr». «ta» *» te «nu te
«te al dret «mprapteticX «M utmbe ttevim
m te OO»MUUI«Û de te ««púMica, pero «MB
• un dm dei Partamerti de te R*ptìotìc« i
a f*ror de te htarnda de te Repúbuc«. i ao».
altre* pawn» on« declaració parattete «n te
no»«» ConiiJtucíô Interior «nn «a «ret dei
Parlament de Catatan?» t a tevor de la hi•roda d« Caialunjr«. que no »un PM oon§
tvuala, «Ina que Min OQM» abaotutaiaesi di*
Unt««. Per oonMtaeni. aquncta aectaracto
del drvt d'exproptecKÌ a tenor d« te imanei*»n*» «MMumtada rn te noMra Oar»ui«r«)
Intonar no *» pa« una rvpeuOA ~ «M una
««•a Idèntic» a te mateis* dceterMAO «ut fv«ura MI te CMMUtudA *» te R*pufcUe» VuM
dir »qui TU» ei Parta««»» d» te lupoiiuc«
{* »I dttt d'tcpmpter Mtetwtw entât* * ta*w
dr te nnft^UTttn, te fnB«cU»Hal qu» M 11*tat Mpaniroi Aqwi nom de «er «w *f fkinto.
mrat «e Catatan?» t« «I «twt d>«pe«p>a< u>tKTT»»» pritmiâ a (a«or de
u-rtut <p>* «» C»t«tonr*
aqomM a$ar «MiMMt, <pw J» *n
tra deh »»toma» prrraia. afirma «Ma te
nmitya p^HMo& M9^ftttNlA t es van
qoe wMaJtn* Trota ntotit^la a ft»,
«pie M he« detterai

Et vnrrA»« «omt MI

•OCtAIltXajrr

«tate d MUfor

ment socialista. Notaltra, «m realitat, redactàrem «que« artkle dwp«« d'ham arribai » te conciu»K> que no m» podtem »ouadM. que no «T» poBMBte irriter a no
dictamen unanime —-«m rtlcraixo « II».
«merra i * te Unia SocteHata. ptrqu* comptàw» te p» endarmni «ab te nt«auva «t
te Ute« Cautena— ; «MA veiaram «M w
M podtom arribar, vima redactar agua«,
aruefe «e fona» francamtni «oo*l»u. rV
r6 «aprrav«m que voMttna. «at durant te
campanya eictoral i K<mpr». IM neu «tetterà*
uu*. lafUtraritu «o attuta aruOt
•l «QMvt crtttri. per«* te panate
»m ao ta d*<

i a<|u«M(A maniteftAoiò practica HMBrteu «te donar M» M aqtMat aructe aové,
QOV aoiaJKvM iiaiiftefa tnusate^ VM ai tto^
•vQiMMAa iiteiiiftiMayi«^ lortetteta. Oa
•te CteBtratttat pnxuKUr» a te MCteMUartO». voaaitn«. ptr «HOT «yrUlmarna.
baiine« dt dir: «te Oocralnat podjra pro-

r-..»
Mavtea de dMxar «• te Battra Omwttuno
apuana poMihilmi: no M» aavw«i dt t*o«lar te «oruaa. perqué ti dte que («anjMRi
unea ekwJon» no haguem df proeadir lav
medtatament a una rvrtato conttilucionaj
ptr a poder manar Mijnni el ntxve cruon.

a% itrrmocc» o« LA MAJOUA
Prnjue no m'agrad« parter a te Ueufera
ni f«r afirmación* que mtiaiuett de creure
pel tol furt de 4tr4w >o *uU arrttiar a te
demoMraclû textual dcU paaMa enmn qu«
h«n anal donant d)H que U-ntrn davant
aqucM puni, de» que e« va potar a defeat te
Concutueiti tfbe de refertr primerament al
text aqtMM de te OnmuiM Jurídica ¿jmemnra que te ha Uetfit cl meu eMimat company Berra i Morti, que diu: tLa prop»,
lai IK» «era mai object« de roofuc**», podra, pero, teer expropiada l Mäalitcada d'aconi amb et que dupcnrn te OanMUiudo déte RcpntiUca i tea tteís » b a dtr te Oomiamù Jurklva A»mm»nt« «a conMderaT n««»•ari qur a !'K*u»ui InMrtor de Oatahtn.ya
h! tl«ur«« aqurota drflaracw de pmalbtUUl
d'exproptaciâ a f»«* pnKMament dite catateña, coo«iderain q«t auo no «ra mal «ma
rtpeucuk dt raructe M dt te OMMtHucK»
d* te Htpubtoea MpanytAa
«M JwtdK» âaMWira, vcitim «wi a iwtoa
paw «M» referencia ti protect« del Otmtnt aft.
tetmr a 1 actual, que per »bmijar m «ttrtm
«4 project« Unni Bn »que*t projtxte Hâta hé
havia un arUrir noir» ei qual }a marcava un
nattât mroce*. un pa« enrera nmucto «i de
ta üomiM4ó Jurtdx-a AMMOM* A(pM«t artV
rie i*n* m la part qur inlTun« ara, déte
«Ptr c »UM d'utillUt melai te praptttet pa»
dr» *mrt rnprtipunU o «arJabyakda. t mtt)»tK*íi'- ;!wVm:i¡u»rtó M no *f«r«i» »i cnotrari una UM apnwMla per «m nomnt* de
v«ft* MT«»' a da» t*iv* d»i i*«ml>r» 4« dlpw
tau qw tx«ní»tfiïwin H ^ariam««t* R» a
dir qs*- Mpm* ira Ito» tmrr*ì* de te «*
p<ibUf-A M«»» I arurW «4 dt te Gamut«»«,
te «JÌIX-UTÌUI imi« «i dw d «-tprop»^.«»
del» atti rt.iMM privai* nome* que renami te
majarte attutitela dtttu* de Im Oorta. i a^iiMit
prUtripi »T» «raduti *n *i dirtamrn de te Ootnjflffifr 4iflrid)cw AuMav^ra« dlcnt iwt^aamrta^
«o« «i rmrtefiMint miate podría tr»<a»a»r «n
tea matiMaMM ««die*«» qw» mtfit» te On»»
!jt»cto « a dir, r»Tm« amb an «miffi *ìrtam*t» dt Ma»n« KB «4 projec«* UaM |a
e» -.re*« ana manera de r*«M«igtr
drrt <ftr te cwttwiirìtal. »Tiirom
Ha parUenian i »lu imposa tm
dea torvai <M Partemeot fit a «Or. m do-

Republica «sfMuiyola, «MI quedarte» quan
menys amb el m*unx grau d* Utbertat que
marca te ConttUuetó dt te Reputóte*; peva
que mi donarfem «m pá» enrem. BB aqucat,
tumi en* trabara que «to ciutadan* catalan«
ttoan «trefe infartar*, «u* te eoMtcUvlut caUten« ié «in dm infuriar « te coOMtmut
ttpanjwte

M un.

TI

No mlfrada ter «4 paper d AJruMtte. dt
««irar »«ta» «t Itete i dTMttetei «te GOB»»
Utuctnna, però votaltrta era b«ra portât a
aqucat terreny tncrat i ena wtem obngatt
a far*o K Mayor B*>*ai* ««• **» t» «n
moment qw namltna no umte <ri dr« d»
te nturar a te nottra Oaanatuclo a^Mt
arti flrÄÄproptodaX pn^ cpvutfi CIMI «MO pfOBP*
Mat «Tina man«* oatafùriea ITKaivt. Jo
«oUrte iBtmtar dtsmoatrar-vo» i «oMrte inwituu «nit KrrlMw al »oatr» BUB*MK«B«H
«jut en atpMtt punt oomartt ItMaMt pnaenta
ona ooniradkc» maniliwu. i <jat nnmJut»
unim tf deure «t poaar (ota te nottn •»•
Mdta at Mnñtí d>itpk>tar aqua«» oontradlcciò a Cnor noitre. a f»*or d» te ooUmwv
lal dt CaUíunr» Otu I'artKle u dt 11S»t*tul «Oamapon a te Oeneraatai te testtte»
eK> eu)u«iir» ca matèria ci*n d« ux afio
que dtepcma l'artlck U, numero i. de te Con»
utucu i l'adminuitnunt que h ««ui ptena»
ment atribuida per aqut*t E«u«ui » T« I1»),
trr d'aquctt aruck J» n« fa rrfcrenru a
aqi^M. puní, i «orarte el IVpftr too fVru, per
a no deixar moomplrt aqua*! anx-k. M que
be de Ik-íir 1'»nic> u de la OoMMltod«, «4
ei «*u numéro prun«r, que M l'iinK que ta
rrlcrVtKia a lu kfUlarió r»clu»)v» «si matéria «rii Aquém artici« 1$ de te Conttliurié diu «Oorn-ispcmdr al EMado ««panol te
l*fWlarKm. y podra («rreapander » la.» re(toi«-» auuinomaa te f }rc«clftti <ni tu nwlJda
or »u cmpacidad poIlUca. • JutcM de 1»* Or 1
tr»,, »ííorr I«.» (mu»«-ts!rs materia» : «farler»
del numero prim« qur r-» l'unie qw *>x^
wpUoiL, i n0 th-1« alimi) Se«|iiacian penai.
Mortal, mrtrantil >• pn<rrwil y rü nwnto »
ktrt*l*riim mtl. t» Itirma del m»inmonio.
ia ordpwa«/«! <l* fej» r*«Mtia«
e h»!««««'*»,
la» tajtft <Sf la* oblMtKfumr1» rantrartUAif« y
ta retai*eMn de io« f«utuu<» pemanmi rr«¡
r fftrmal. para «worntnar te apiKMCMn í
«vUacion** cMh» de Bvate.,* S» a dir.
Qïjkf ^p* pftp ffiHmcrn fu fiiyfiffiftiTiffME m^^ift
««•nat prìmrr Ar f»rurk l» d* te Ooru«.
lutKi. al dm, d*««pr«piac*a qur «MAW di»>
munt Kínrií «m n«sara <rw> ri «ÎTH de prò»
pM«i i^itra <i<- ptr «tint** <ér ta w*i*i»<kft
»9*il t per «KHMPtOMit. paàtm teiwrpwiiar
pwfmameM que «nji»nrt artkét li «te 11V
tatui «tu oAn« rl rtrl·l d* Vr«uUr «ttorr tol « 1
nae f* reterenria • r«pfopterw E» »wntat^pprq-.ii »o «ert» hfit) d» 4ir <•! tad. «4C.i"- qij»
Urm dr «Sir tamiv rl ijolrn! <mr «Maiimi
ttru MmrrttAt aqutl I«n*<-l» ri*»C|u* dv IK»
litui rl ««tal n m»t>¡ír*t* 4« «««UI or>nU»
n. «• • dtr, que 4M «n» MtxiAi unrtr» u>
facuital r«rlu*sv« 4r to I^Meac*« «n u>i rl
qt» r« f'plt'ft'Hfl« « rur^upUtVi f"*r*> d»r»t>1

d'un« artirliw fam «oRtradirwrt* ««> xiur»u
«w» M n« en lic««»i-.»v X> mv «w» «1 no*>
U*» l»»rt»l»«rD* W «1 «Jrur» »Vt»rt>t*! tJ «t».
far »to «u* «»rutti dlwtertirHacM «»Ni fa««»
rafcl* ai* »il ><**•» <»B«-Ut»i Ar C»l«>«tij'«

LA mtnCMIABtA AfMM^A
Ara «w «ir* «M* txtnnt *• te om-.!***,
«a «ta Bar»» dHiat* qar hom unr^i al >•<•£,
«••qoMt «rwr-3» <P*' i* rvl«tiHKM »i
d» praptrtet, *tM »truprt * âtr «MU a
•apmn qwr «i n««»3u«» » to r»r»
tra OonjftMwrv. MtefKw hi pouftuOB» w aructr «ne ta rvt«r*<aria a neabar dei f*«rt»
C«Uhtnr» a«(M)MI «Ml <t riprap*»BMtrte «wut <w (laotradíortí, amb
te AM tori «»»n tal «t iVMtefM, i podria
MHr <*>»<ti» «*e *ä fKiMUr» Brtattü ttii*rtor
aa*> a parai d» dMt al Tna«n*l A» OarcnUM» OM***t«x»M3*ia L« m*mf«Mai4« •««»».
ta «MI bonm det» orjmp»nr« «t* te WHOIIN Or
«ttw-'ia «truwfttaiifta.

p*f*

punt concret—que Jo no cree que bo sigui,
perquè ja he marcat la contradicció—péra
si fos tan minimalista cu aquest punt concret, que no reconegués al Parlament de Catalunya els mateixos drets, pel que fa re»
f erència a IB' riquesa genuïnament cfttatonft-,
que té el Parlament de la Republicà pel
restant de la riquesa espanyola, jo crec Que
tots plegats hauríem de desitjar que la nostra Constitncio Interí» «nés a parar de dret
al Tribunal .de . Garanties Constitucionals
per esbandir-la d'un cop en aquest .punt ^
perquè és tan fonamental, seria tan ;ènorme aquest desconeixement, del. dret de Catalunya a fer us de la seva." riquesa, colectiva.'
que jo crec que dHm cop per a sempre baur
tíem de renunciar a .L'Estatut que ao en> rèr
conegués, aquest dret. Per això no ens fatia
cap por d'anar, ni crec que hi,' hagués cap
Govern espanyol que s'atrevis. a pòríar la'
primera Ilei que. sortís del Parlament de C&t
talunya al Tribunal de Garanties Constitucionais, n^&TiTin quan aquí hi há una possibilitat d'interpretació en dos sentits, dia^
metraïment contraris, Jo. us .invito a Que tor»
neu a pensar jnfllor sobre aquest article, que
és el fonamental de la nostra Constiució.
Si en allò que fa referència al dret de propietat no tenim nosaltres la màxima valentia com en totes aquelles declaracions que
ja són una mica teòriques, una mica, diríem, passades de moda—perquè ja tots estem d'acord amb elles i en les coses que
no hi ha lluita és molt fàcil ésser valent—,
aquelles declaracions de laïcisme, d'ajut al
mutualisme, d'ajut al cooperativisme, en
aquestes altres que ara proposem, aquesta
possibilitat, no vull dir ja manament de socialització, però si reconeixement d'una possibilitat de socialització si tots plegats no
tenim la valentia reconeguda en el nostre
Estatut, el nostre Estatut sortirà ja malalt
d'aquí, perquè nosaltres des del primer moment haurem de manifestar que totes les
classes treballadores del nostre poble tenen
des del primer moment un desig revisionista d'aquest Estatut que anem a aprovar.

El senyor CARRERES I ARTAU: Al contrari.
Company COMORERA : • Ahir vàrem poder
•mire õ experimentar una altra tàctica
característica de la T*Hçfc Catalanft, Ti"ft tàctica també d'arrels Jésuitiques, com és aquella de cdivkte y vencerás», perquè el senyor
Ventosa t Garrell en començar el seu discurs
amb ' una' insffrHíïtiftr que no enganyava* -ningú, va sorprendre'S' d'una manera extraus^
dinaria que"' el partit majoritari semblava
que anés a remolc de la Minoria mes petita d'aquest Parlament. Evidentment, te itttenod d'aquestes paraules del senyor' Ventosa i Calvell no podia ésser altra que la
d'excitar l'amor propi d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè aquesta alguna
vegada digués que ja èra major d'edat i què
no necessitava tenir contemplacions amb
ningú; que podia, per'tant, no fer cap-cas
dels'nostres projectes, dels-nostres anhels de
contribuir a l'enlairament social i econòmic
del poble de Catalunya, i, naturalment, renegant d'aquest principi de coHaboractó
d'ells amb nosaltres; caure insensiblement
cap a l'altra col·laboració, la d'ells amb la
Lliga. Però el senyor Ventosa i Calvell no
ha tingut en compte una cosa, i és que entré els homes de sentiments esquerrans hi
ha records que no s'esborren fàcilment, hi
ha llaços també que no es trenquen fàcilment. Aquest contacte d'Unió Socialista i
Esquerra Republicana de Catalunya no és
pas un contacte d'ahir ni és una cosa tampoc que ningú pugui oblidar; és un contacte
que va néixer en hores de perill i en hores
en les quals ningú poetta
saber ni afirmar
quin seria el to tmi""*1'** de la política, no
solament de Catalunya, sinó a Espanya.
Aquest contacte va ésser espontani en vigílies del 12 d'abril de l'any 31 i aquest contacte va ésser també espontani i heroic el
14 d'abril. Allà a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya, varen
trobar-se d'una -manera espontània els home« de la Un*6 Socialista i els de l'Esquerra, no sab«nt què havia de succeir i pressentint que «n qualsevol moment per la Plaça de la República podien sortir els mausers
dels senyors Ventosa i Calvell. (Rialles de
Sessió del dia 9 de març de 1933
protesta en la Minoria de la Lliga Catalana.)
El senyor CASABO: V. S. els hauria vist
de Buenos Aires.
Socialisme i Capitalisme desCompany
COMQRERA: Jo, de Buenos
Discim oví oompsiiy COÄOWWPÄ MI 4ns Aires, vaig ésser expulsat per la dictaduf*n*a dai vot particular de la U. S. C. a ra, però hi vaig viure el suficient per a saber que vós, ací, esteu a les ordres de la
l'artici« 9 Mí dictamen d'btatirt interior mateixa empresa que explota els consumid« Catalunya
dors de Buenos Aires...
I vull acabar el pensament: els mateixos
Company COMORERA : Senyors diputats : que
yjaauadnyr els herois de Jaca. EnEls debats que hi ha hagut fins ara entorn caravaren
que això faci riure... I aquest contacte
del projecte d'Estatut Interior de Catalunya que va
cos i va produir un resultat
han tingut una conseqüència saludable, i fecund prendre
el
14
d'abril,
va seguir en dies gloes la de situar els homes i els partits alia
per Catalunya i per Espanya, va seguir
on realment han d'estar. La tàctica de con- riosos
per a contribuir a l'èxit de l'Esfusionisme ha estat molt corrent a Catalu- ei 2 d'agost
de Catalunya, va continuar abans el
nya, se n'ha abusat moltissim també; però tatut
a assegurar la representació
afortunadament, després de les sessions que 28 de junydeper
Catalunya a les Corts Constiara portem dedicades a la discussió de l'Es- autèntica
de la República, per a evitar que
tatut interior de Catalunya, la tàctica con- tuents
aquestes Corts hi anessin precisament els
fusionista ha quedat totalment esvaïda. Jo arepresentants
clàssics d'abans que no reprerecordo que en una de tes primeres sessions senten sinó interessos
dels més mesquins i a
•del Parlament, el senyor Duran i Ventosa va voltes inconfessables. I va continuar aquesdir que la Lliga Regionalista, avui Lliga Ca- ta col·laboració, aquest contacte en les batatalana, que serà, el mateix, era catalanista lles glorioses per l'Estatut en les Corts Consi res més que catalanista. Aquesta definició tituents i va continuar el 20 de novembre
ens va, naturalment, sorprendre i tampoc la peí a estructurar justament la fesomia
vàrem creure, però ara, per les paraules dels ¿"aquest Parlament de Catalunya, de la
propis membres del Partit de Lliga Catala- Catalunya autònoma, que és el que ha de
na, aquesta deflnJcó Ja està també desmen- portar a cap l'obra d'estructuració d'una
tida d'una manera categòrica, perquè Ja tots aova Catalunya, que no s'assembli en res a
sabem que els senyors de la Lliga Catala- la Catalunya que nosaltres coneixíem quan
na, a més de catalanistes, son anuíales, son la majoria pertanyia als senyors de la Lliga
confessionalistes, és a dir, que són catòlics, Catalana.
que vol dir també que Són anticristiana,
El senyor Ventosa i CalveU encara sembla(Rialles en la Minoria de Lliga Catalana.) va més .meravellat d'aquesta actitud de'
Encara més: els senyors de la Lliga, a més l'Esquerra Republicana vers nosaltres, o' de
de catalanistes, ara resulta que també són nosaltres vers l'Esquerra Republicana, perantisocialistes: vol dir això que són cant çu·' deia que nosaltres, els • socialistes, ' som
talistes, que son defensors i representants un fantasma, no representem res, som una
aquí del sistema capitalista. Vol dir que, cosa, una ideologia passada de moda, som un
avui, Ja sabem d'una manera positiva que la figuri que ja no es cotitza; i, evidentment,
Lliga Catalan és, a més de catalana; catòlic* ço s'explica què un partit gros com el de
fEsquerfa vulgui tenir cap tracte ni relació
i capitalista.
"K senyor SOL : Capitalista, no, desgra- «nb coses que no ea cotitzen com nosaltres.
ciadament.
-",.,:Però Jo votaria saber, en matèria de figu-

rina, quina classe de figurina estan de moda
pel senyor Ventosa i Calvell, perquè és evi*
dent que si hi ha un figuri que no bo està,
n'hi haurà un altre que si que ho estigui.
I com serà aquest figurí? Abans, pel senyor
Cambó el figurí de moda ,era l'Alfons XTTT;
ptí senyor Ventosa, el figurí de moda f ou el
general Berenguer, i avui..-. (Rialles de protesta 'de fer minoria ae la Lliga GatalaïM)
..¡Us fa molta, gràcia, però la processó va
per dintre... Arai, quin serà el figurí de moda? Serà ffiUer?íSerà Mussolini, que va vor
l«r justificar l'altre-dia el sefcyor Ventosa,i
OahrelK- . - • - . . . . : • - • . ,.,. < ; •• .>•.
Company CANTÖRRI : L'Albinyana, home!
(Rialles.) . . . ,
• ' - .¡i,'
Company COMORERA : ¿Quin serà, doncs,
senyors diputats, el figurí de moda pel senyor Ventosa i Calvell? Serà. una monarquia
restaurada?,¿Serà uà altre Martínez Anido,
çue tant va afavorir els senyora d£ la Lliga
Catalana? (Rumors de protesta de te Lliga
ÇoWteMÜ - r,.;
. • . ^ ...j,uï.. . , .
. , ".
Company FRONJO6A: Befí»- si .el volien,
nomenar, ciutadà honorari de Catalunya ! V.
El senyor TRIES DE BES: Ja es veu què
us trobàveu, a Amèrica quan passava això.
* Company COMORERA: Degut a les vostres traïcions... Tots sabem que Martínez
Anido fou una criatura vostra, i tots sabem
que vosaltres anàreu a acomiadar Primo de
Rivera a l'estació de França quan aquest va
donar el cop d'Estat. Això tothom ho sap,
com sabem altres coses més, i és que vos*
altres vàreu vendre l'Estatut del 1919 pels
Sometents d'En Bertrand i Musitu. (Riades
en la minoria de la Lliga Catalana.) Fan
veure que riuen, però riuen de llavis enfora.
Deia el senyor Ventosa i Calvell que el socialisme és ja una ideologia fracassada, i jo
us he de dir, senyors diputats, que mai a la
vida he vist un home que amb tanta seriositat dignés una imbecilitat semblant. (Protestes, que priven que el final de la frase de
Foradar pugui ésser recollida pels taquígrafs.
El senyor President crida Forare a rorador.)
Es parlamentari, senyor President... Perquè
si el socialisme ha fracassat en el món, ¿què
podríem dir «fel cristianisme que ells volen
representar i del capitalisme que ells efectivament representen? Jo voldria que em diguessin quin és l'origen dels mals actuals,
quines son les causes reals, autèntiques, déte
mals que està avui patint el món. En sent
responsables els socialistes? ¿Es que de la
guerra en som responsables nosaltres? La
guerra mundial, que fou l'origen de totes les
malures que hi ha avui en el món, fórem
nosaltres els que la provocàrem? Se'ns ha fet
el retret que no la vàrem impedir, se'ns ha
oit moltes vegades i potser en el pensament
d'algú de vosaltres hi és aquest retret. Però
si nosaltres, en cinquanta anys de vida efectiva, no tinguérem prou força ideològica i
material per a oposar-nos a aquella bogeria
de la guerra mundial, si d'això se'n diu el
flacas de la ideologia socialista, aleshores
¿què dieu del cristianisme i de totes les seves sectes que en dos mil anys no pogueren
impedir aquella guerra atroç? Què en diueu?
En aquella guerra vàrem veure com totes
les sectes cristianes no estaven l'una al costat de l'altra en la mateixa trinxera. Vegérem ortodoxes contra ortodoxes, protestants
contra protestants i anaren els catòlics de
Baviera a combatre els catòlics francesos i
italians, i vàrem veure com els mateixos catòlics bavaresos anaven amb els infidels musulmans de Turquia , per a combatre els
ct.tòlics de França i d'altres països catòlics.
Si això, el fet de no tenir força suficient
per a impedir una desgràcia humana, una
tragèdia humana, signifiqués la ruïna o la
üçpqtència definitiva d'una ideologia humaníssima com és la nostra, socialista, ¿què
podríem dir aleshores del cristianisme? Evidentment que el cristianisme és una cosa,
és un sistema que ja mori d'una manera oficial a començaments del segle IV, i vosaltres
ho sabeu molt bé.
¿Es que nosaltres, socialistes, som responsables del Tractat de Versalles, que és un
dels altves instruments *que* han torturat el
món. i que tenim la gran responsabilitat de
Ira coses que estan.passant avui? I de les
conseqüències de la guerra? ¿Som responsables nosaltres, els socialistes, del» deutes de
guerra, d« Ja caiguda del patró or, del sis(Sffiri

ta cl número riaeal)

