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O r g a n de l a U n i ó S o c i a l i s t a de C a t a l u n y a
La nota dt la* minories republican«* d'oposlcló

Dos camins

La nota de les minories republicanes antigovernaraentals és el fet
més greu que s'ha produit en la política de la República des de la
seva proclamació. Es llastimós que la Premsa republicana catalana —
a jutjar pels escassíssima comentaris que ha dedicat a la nota — no
hagi vist això.
La nota és una declaració de guerra a l'únic Govern parlamentàriament possible que avui regeix la vida espanyola. No la signa Sanjurjo ni Durruti, aquesta vegada. La signen Lerroux — no faltava
més ! — Maura, Franchy Roca, Castrillo, Botella Asensi. La signen
republicans.
Contra els possibles perills d'un aixecament militar, d'una insurrecció anarquista, d'una reacció clerical o monàrquica, la República
estava preparada i disposada, amb més o menys fortuna, a imposar
la legalitat. Contra el que no podia estar preparada la República és
contra l'aixecament dels mateixos republicans, contra la guerra suïcida d'un sector republicà llançat a la conquista d'un Poder que normalment, amb majoria de vots, no pot obtenir.
Aquesta és l'extremada transcendència de la nota de les minqries
republicanes d'oposició. Apunta a la mateixa entranya del règim.
Neutralitza la força essencial de la legalitat actual, que radicava ei>
el Parlament. Impossibilita la solució democratica de la Revolució.
Talla amb tota possibilitat de governar normalment, amb vots. Posa
el Govern de la República en situació — una vegada aprovat el projecte de Llei de Garanties Constitucionals, que és la fita que concedeixen les oposicions — d'abandonar el Poder... o de prescindir de
les oposicions i defensar, en el terreny que les circumstàncies imposin,
l'esperit âft la Revolució d'abril.
* * #
Kl lerrouxisme —• naturalment ! — és el primer signant de la nota.
Quan ja no hi han valgut discursos a Saragossa, ni tèrboles empentes
a •Sanjirrjü perquè es llancés al carrer, ni inqualificables contubernis
ferroviaris, ni obstrucció, ni campanyes parlamentàries de Casas
Viejas, el lerrouxisme encapçala ara aquesta nota de declaració de
guerra. Segueixen després, en una barreja absurda, absolutament indigna d'homes amb un sentit de responsabilitat i amb la pretensió de
presidir un Govern espanyol, Maura, Castrillo, Botella Asensi, Franchy Roca. Dretes, esquerres, federals, unitaristes. S'aspira a governar.
Es parla de l'«opinió pública». Es llancen insídies, es calumnia,
s'arrosseguen odis petits de persona í mesquines apetències de dietes.
En nom de tot això, un sector republicà exigeix el Poder, i es disposa a fer impossible la vida parlamentària a l'únic Govern que té
una personalitat, que obeeix a un programa i que pot seguir una
norma recolzada en una majoria i en una actuació honesta, intel·ligent i clara.
» * *
Posicions a adoptar davant la nota ? Només dues : o lliurar el
Poder a mans del lerrouxisme i dels seus pobres comparses, que és
tant com liquidar la Revolució espanyola, o prescindir-ne i seguir
governant. Per a un Govern conscient de la seva responsabilitat històrica, de la seva missió i del seu deure, la tria no pot ésser difícil.
Baldament s'hagi de prescindir de tot, el Govern república-socialista
no pot lliurar la República a la traïció i a la irresponsabilitat dels
seus enemics republicans. Contra un general, la qüestió es resol en
un simple problema de guàrdies d'assalt. Contra els vividors de la
política el problema és més greu, perquè, com en el cas present, afecta les essències democràtiques i parlamentàries del règim. I aquí
som. O donar la República a Lerroux perquè se la vengui com no
importa quina torreta del Tibidabo, o defensar la República de tots
els seus enemics. I o la República no és res, i no ens importa els camins que hagi de seguir, o la República no pot ésser altra cosa que
l'esperit i els programa de la Revolució d'abril. I per defensar aquest
esperit i aquest programa han d'ésser bons tots els procediments.
Absolutament tots. Àdhuc el de començar a pensar que els vells
principis del liberalisme tradicional han entrat en una crisi potser
definitiva...

JOSEP. M. MASSIP

Una actitud incomprensible del Patronat Escolar de Barcelona
L'actitud d'un Ajuntament com el de Barcelona, de majoria esquerrana,
davant el fet dels llibres confessionals portats a les escoles del «Patronat Escolar» és realment incomprensible.
Primer, nosaltres crèiem que els regidors no n'estaven assabentats, que havia
estat una sorpresa al seu esquerrlsme i al seu republicanisme, però ara ens arribaran a fer creure que la nova adquisició d'aquests llibres illegals 1 antipedagògics ha estat feta sota llur conformitat.
Davant d'aquesta irregularitat no cal sinó preguntar als components de la
Comissió de Cultura i del Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona:
¿Hi ha cap raó d'ordre legal que impidelxi retirar aqueste llibres confessionals
de lea escoles? Llavors, per què no es retiren?
¿Hi ha cap raó d'ordre pedagògic o d'ordre moral en defensa dels infanta
que sigui superior a l'estat legal, que Impidelxi retirar aquest» llibres? Uavors,
per què no es retiren?
Aleshores, si no hi ha cap raó d'ordre legal, ni d'ordre pedagògic, ¿ com
justificar aquesta actitud?
i Serà que la Comissió de Cultura 1 el Patronat Escolar de V Ajuntament de1
Barcelona es proposen boicotejar l'esperit laic de la República?
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II Congrés General
de Ja U. S. C.
Les Seccions de la V. S. C. són
DOnvocade's al II Congrés General de la U. S. C., que tindrà
lloc a Barcelona, ela, dies 14, 15
t 16 d'abril, per tractar el selüent
ORDRE DEL DIA
I. Validament de credencials.
II. Reglament de Discussió.
III. Constitució del Congre».
IV. Informe de Comitè Exe,
cutiii.
'V. Informe del Grup parlamentari constituent.
VI. Informe del Grup parlamentari català.
VII. Informe de l'ex-ConseUer
d'Economia * Treball.
VIII. Ponència Sindical.
IX. Ponència Municipal.
X Ponència Cooperativa.
XI. Ponència Cultural.
XII. JUSTÍCIA SOCIAL, diari.
XIII. Projecte d'unificació del
Socialisme a Catalunya.
XIV. Proposicions.
A cada Secció li correspon un
delegat per dret propi i un altre
per cada 25 cotitzant« o fracció
de 25.
Les proposicions han d'ésser
trameses al C. E., el me« tard, el
3 d'abril.
Secretari General.
Joan Comorera

Molt Important
Le* Secetou» de fei'-tj. 8,- C. »wu pregades a remetre per tot el dia 12
d'aquest mes, a la Secretaria General
del Partit, la relació dels delegat» que
estatutàriament hagin elegit, així com
les proposicions que presentin al
Congres.

Seccions I Delegats
Les Seccions que estatutàriament poden prendre part en el II Congre» General de la V. S. C., amb el nombre
de delegats que s'esmenten, són les següents:
BARCELONA-CIUTAT
SECCIONS

DELEGATS

Barcelona Vella
Poble Sec
Sant Gervasi - Sarrià..
Dreta Eixampla
Esquerra Eixampla ...
Sans
Gràcia
...
Sant Martí
Horta
Sant Andreu
Clot

Poble Nou
Total Barcelona - Ciutat
COMARQUES
SECCIONS

,

Alella
.
Alcarraç
,
Arenys de Munt
.
Agramunt
.
Almacelles
.
Aldober
|,. .,
Badalona
.. .
Balsareny
.. .
Banyoles
;.. ..
Bisbal del Penedès
.
Borges Blanques
.
Bitem
..
Bosost
.
Calella
.
Canet de Mar
.
Cervera
.. .
Ciutadilla
Cornellà
Esplugues
Estartlt
>.. ..
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2

...

B

...

2

...
...

4
4
2

...

2
2/

...
...

4
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(segueix a la pàg. 4)

lloo dol Congrés: •
Sindicat de la
Indústria Hotelera
Rambla del Cantre, 30
Barcelona
Primera Seaelo:

Divendres, dia 14,
a Ics ila da la tarda

Voldríem parlar d'una coincidència en el món socialista internacional per desenvolupar al seu
entorn algunes consideracions
Ü'ordre doctrinari i pràctic. Ens
referim als dos Congressos Socialistes que gairebé simultàniament
resoldran els afers de dos partits
molt semblants en llur estructura: la S. F. I. O. S. (Secció
francesa de la Internacional Obrera Socialista) i la «Unió Socialista de Catalunya». L'un, el priiner esmentat, representant una
força d'extraordinària potència,
el millor baluard de la democràcia en la veïna República i l'aglutinant natural de les organitzacions Sindicals i Cooperatives
més sòlides i eficients. L'altre,
elv nostre partit, jove i curull de
possibilitats, optimista i batallador, futur centre de les activitats
proletàries en llurs diferents matisos, blanc segur de la reacció a
l'aguait ,i àdhuc de la burgesia
liberal i avançada el dia que
aquesta perdi a profit nostre les
simpaties i les aportacions obreres que encara manté al seu redós.
Els socialistes francesos, en
greu crisi interna, en divorci el
Partit amb la- majoria del, seu
grup parlamentari, s'han de reunir en Congrés extraordinari els
dies 16 i i/ d'abril pròxim.
Aquesta potència germana, admiració d'amics i d'adversaris, amb
fondes arrels als quatre punts de
França, influint gran nombre de
municipalitats de primer ordre,
amb cent trenta diputats al Parlament, representant prop de dos
milions d'electors, es reuneix en
Congrés per deliberar sobre mancaments a la disciplina, per cridar a l'ordre els diputats del partit que, després d'entaular negociacions directes amb els radicalssocialistes per tal de participar al
Govern, practiquen l'ajut parlamentari a un govern burgès fins
a límits inconcebibles.
EÏs socialistes catalans, fortament agermanats, comptarem en
el nostre Congrés les forces guanyades, afermarem amistats velles, n'establirem de noves i al
capdavall d'unes deliberacions
constants haurem de discutir l'afer més apassionant i més profundament marxista que pugui
posar-se damunt la taula : la unió,
0 més ben dit, la unificació de les
forces socialistes de Catalunya.
Es pensant en l'ordre del dia
substanciós i positiu del nostre
Congrés i comparant-lo amb el
dels socialistes francesos, que experimentem com una mena de basarda, puix que els nostres companys de França, quan totjust
íiavien reconstituït llurs seccions
depauperades per una escissió històrica, han de perdre temps i
energies — enmig de tants problemes apremiants que els sol·liciten— lluitant contra nous símptomes de divisió causats per infraccions a la disciplina del Partit, és a dir : lluitant contra uns
companys que representen nuclis
socialistes massa inclinats a prescindir dels acords de la majoria
quan aquesta no comparteix llurs
punts de mira. Realment, és trist
lamentable i dolorós veure com
certs Partits socialistes —• igual
que les persones que han nascut
1 fet la creixença de faisó natural — ve un dia que paren de créixer i — sempre amb pèrdues sen-

sibles —• ham de córrer a apuntalar-se de la millor manera que poden quan no es descomposen mortalment, deixant al proletariat en
ple desempar i amb un cúmul de
desencisos difícilment superable.
Esguardant l'avui, angunieja
de pensar en el demà. Quan s'ha
conegut l'enfonsament temporal
del socialisme abans i després de
la guerra, quan hom ha assistit a
la caiguda vertical del laborisme, a les claudicacions seriades
de la social-democràcia que actualment paga amb sang els errors acumulats durant quinze anys
de col·laboració amb la burgesia,
quan hom observa l'evolució de
partits socialistes com el francès,
dividit en col·laboracionistes i anti-col·laboracionistes, en amics i
adversaris de la participació al
Govern, quan hom reflexiona en
els alts i baixos, en els accidents
interns, en les relliscades greus,
en les desviacions desastroses
d'homes i de seccions socialistes,
quan s'estudia objectivament la
tragèdia del socialisme major d'edat que s'asfixia de plètora continguda, que frissa de desig governamentalj que, infatuai, voi
ensenyar a la burgesia la manera
de resoldre el problema social
dintre i amb la societat capitalista, hom es pregunta neguitós :
¿ Quan serà, doncs, que el socialisme practicarà aquells mots d'ordre lluminosos de Marx i d'Erigels: «Proletaris de tot el món,
uniu-vos ! » «L'emancipació dels
treballadors serà obra dels treballadors mateixos» ?
Al llindar del segon Congrés
de la «Unió Socialista de Catalunya», brindem als comjpanys
aquestes reflexions acompanyades
d'un viu desig de veure realitzats
ací els vots més humanament sentits dels dos gegants socialistes.
Que la unió entre nosaltres no
es vegi mai trencada ni amenaçada per culpa de les nostres pretensions personals o pel relaxament gradual d'una disciplina
lliurement acceptada. Disciplina
intel·ligent i severa sense la qual
no hi lía unió possible en el camp
ferii del socialisme militant
Que mai no arribem a caure
en la niciesa ingènua d'aquells
socialistes pedants, fills espirituals de Fourier, d'Owen i de
Blanqui, que començaren treientse la gorra davant la burgesia i
acabaren anant de bracet amb
ella per haver — en/un moment
d'eufòria primària i simplista —
fet escarafalls de desmenjat sobre el postulat marxista que un
jorn Jaurès definí magistralment
en una memorable conferència.
Aquesta profecia vulguem-la per
nord i rememorem-la tothora :
«L'emancipació dels treballadors
ha d'ésser obra dels treballadors
mateixos.»

CARLES CARQUES
DELEGATS FORANS AL CONGRES
DE LA U. S. C.!

La "Casa Quintet" (Bar-Caryesería "La Polseguera"),
HA ORGANITZAT UN SERVEI ESP E C I A L DE RESTAURANT A
PREUS MOfDICS PER ALS COMPANYS DELEGATS DE LES SUCCIONS FORANES DE LA U. S. C.
RONDA UNIVERSITAT, 5. T. 11726
Nota: Als afiliats de la U. S. C. s'els
farà un descompte del 10 per 100
mitjançant la presentació del carnet.

JUST.ÍÜÍA SOCIAL

CARTES AL
DIRECTOR

La crisi
La greu situació creada a Alemajiyit per l'entronització d'Hitler al poder, ' planteja un problema que té
interès per a tot el proletariat i que
pot tenir repercussions en l'orientació política en general de tots els
Estats.
Pel que respecta a la situació que
crea a la classe obrera el triomf d'u»
règim de dictadura cal considerar el
següent punt : Una dictadura Instaurada contra la classe obrera significa la
paràlisi immediata de tata acciò socialista, i aquesta paràlisi determina
un període de prova per al socialisme
cl desenllaç del qual pot ésser una revisió de les tàctiques emprades actualment per a trobar-ne d'altres que
sup'osin novè? bases per al moviment
socialista capaces d'evitar tot retrocés dictatorial.
No cal donar a l'actual voga nacionalista una valoració excessiva del
seu poder irradiador, però cal considerar fins a quin punt és susceptible
d'influenciar l'ambient internacional
i de fer adeptes entre els països de
règim democràtic. En una paraula,
mesurar el seu poder de contagi.
El fenomen de l'exacerbació nacionalista no pot ésser considerat pel
que representa per ell mateix. Com
que es tracta d'un fenomen reflex,
respon a una situació de crisi general capaç d'explicar i produir totes
les anormalitats de la vida social i
política de certs pateos. La dictadura
d'Hitler, des d'aquest punt de vista,
està relacionada amb la política europea en general; i fins í tot, tenint
present el que Ha estat aquesta política per Alemanya, és realment d'estranyar que una anormalitat d'aquest or-

I el Socialisme I COMARCALS
dre no s'hagi produït més aviat.
Caldrà emprendre l'estudi de les
dictadures actuals J, com per a la
guerra europea, establir totes les responsabilitats.
Perquè les qüestions que han determinat una situació internacional
de crisi no han estat suscitades per
cap fet äe caràcter estrictament alemany. Problema dels sense feina,
isolament de Rússia, cursa als armaments, deutes de guerra, reparacions,
rivalitats colonials, inflació, desgavell
financier, dèficits pressupostuaris, i
d'altres problemes que cap dels Estats
capitalistes ha estat capaç de resoldre, i que aquell que n'ha sentit amb
més intensitat els efectes de caràcter
exterior ha buscat l'instrument. politic que li permetria fer-hi Iront' amb
més eficàcia, sempre tenint en compte quasi exclusivament les circumstàncies exteriors, posant en joc els
ressorts més primaris de les reaccions col·lectives.
Ara bé : si pel que fa referència al
capitalisme no calia esperar cap actitud de desinterès i de solidaritat
internacional, no hi ha dubte que pel
socialisme l'eficàcia de la seva acció
havia d'ésser una cosa de vida o
mort; o en tot cas, aquesta situació
de crisi havia de servir per a marcar posicions, per a conquistar-ne entre les masses obreres amb prou volum i extensió per a fer sentir la
seva força.
I concretant el cas en les dues nacions on s'exerceixen amb més brutalitat les dictadures, Itàlia i Alemanya, el socialisme ha estat arrossegat en el remolí de la crisi, en el
sentit que el socialisme ha estat la

victima propiciatòria, l'objecte Immolat a la dictadura i, per tant, el
partit que ha ,perdut íoíes les posicions.
Una eliminació tan considerable de
la vida social s'ha produït també a
Anglaterra, encara que no en virtut
uc la instauració d'una dictadura,
de
Deixant de banda el cas d'Itàlia, on "
el partit socialista no va arribar .a
- • ••
-- Govern,
parttcipar efectivament
en- el
però tenint en compte que això sols
fou un fet accidental, ja que, quant
a força, va representar el mateix que
representaven a Alemanya i a Anglaterra els altrfis partits socialistes,
pot, deduir-se que l'experiència del
poder no ha fet conquistar posicions
al socialisme i que ha desencadenat
una reacció de la burgesia que li priva tot accés al govern per a molt de
temps.
La crisi Internacional que ha adquirit tota la seva amplitud per l'ttdvenlment de la dictadura alemanya
posa en grau perill el que queda de
democràcia burgesa. En aquesta hora
greu cal assenyalar el fet que els
únics que havien respectat aquesta
democràcia han estat els partits socialistes i que aquest respecte no els
ha servit de res. Caldrà pensar en la
necessitat per al socialisme de disposar d'uns mitjans que no impedeixin
el ritme normal de la seva evolució,
i que no deixin caure el poder en
mans dels enemics de ía democràcia.
El socialisme potser haurà d'esperar
més temps a governar, però l'experiència demostra que quan ho faci
ha de fer-ho per a no deixar més el
poder.
RAMON JOVÉ BUFAU

El çlnqtt»nt«narl d« Karl
Marx a Girona.

El passat dUluus dia 27 de març,
tingué lloc a la Biblioteca municipal,
la conferència a càrrec del company
"treinta".
M. Serra i Moret, el qual ¿ disserta
,.,...
Company : Segurament que vós i
sobre el tema de màxima actualitat:
molts lectors de les presents ratlles
«Vida
i
obra
de
Karl
Marx».
recordareu «encara» aquella lliçó del
La sala d'actes de la Biblioteca ofecatecisme catòlic segons la qual, malria. un bell aspecte, resultant insuíigrat el Pare, el Fill i l'Esperit Sant
cteÂt p'el nombrós púWíc que acudi a
siguin tres persones distintes, no hi
escoltar la paraula del nostre comha més que una sola naturalesa divipany.
na. Això exactament s'esdevé, al nosEl aecretarl de la Secció de Oirona
tre albir, amb la C. N. T., ia P. A. I.
de la U. S. C., company Roset 1 Sala,
i el grup dels «treinta», car malgrat
féu remarcar el mßtiu de Tacte, que
ésser tres noms diferents, al fons del
no era altre que el de commenioa»r
fons, tot és una mateixa cosa. Per
dignament a Girona el einquaatenari
això ens estranya que escriptors vade la mort de K«rl Marx, per tal de
luosos que constantment s'ocupen des
posar-se en ralaoió amb. la correada
de la premsa i d'altres llocs d'estudiar
d'admiració uaiu*£s»í envers el gran
els moviments socials, els seus errors
filòsof i economista.
i les seves conseqüències, caiguin en
Acte seguit íéu ús de la paraula M.
Ut confusió de voler situar aquests tres
Serra i Moret, descrivint a grans trets
noms coni si res no tinguessin a veula vida de Marx, amb la modèstia que
re l'un amb l'altre. Perquè sembla que
el caracteritzava, les seves privacions,
t's vol donar a entendre que quan els
els seus exilis continuais, i finalment
«treinta» dominaven les organitzacions
la seva mort en < terra estrangera.
de la C. N. T., tot rutllava a la perfecLa vida de Marx — digué el confeció; que aleshores l'arbitrarietat i el
renciant — no es destaca pas de la
confusionisme no es coneixien dintre
d'un home qualsevol, a no ésser per
les organitzacions sindicals... Això no
la seva modèstia i bondat. No podem
és cert,. Quan els '«treinta» tenien el
parlar així en el que respecta a la seva
control absolut de la ,C. N. T., Impeobra. En estudiar-se la seva obra, cal
rava igualment que ara el matonismo
mesurar les paraules, i sobretot tenir
i la inconsciència; aleshores, també,
grans coneixements filosòfics i econòels obrers que voluntàriament no vomics. Serra i Moret, per a fonamenlien cotitzar eren coaccionats 1 persetar l'obra de Marx, féu un estudi proguits, com en el bon temps d e , w P.
fund i aciençat dels filòsofs del ReA. I.; les violències sense solta eren
naixement ; parlà de Kant, Hegel, Leibcomeses a desdir ; a les assemblees imnitz, etc. Després, en un breu incís,
perava sols el despotisme i la imposiparlà de les diverses escoles del soció.
cialisme utòpic, a través dels seus
una estadística publicada darreraimaginadors Owen, Fourier, Cabet.
ment en la premsa, demostra que en el
Oemostrà, amb exemples de íets acbon temps dels «treinta» gairebé la
tuals, el compliment de les predictotalitat dels obrers de Barcelona cocions de Marx, el qual, quasi un segle
titzaven a la central sindical de la
Ara que les dones tenim reconegut Sense córrer, poc a poc, però avan- namenta la companyonia i intervenint enrera, ja profetitza els estats de barC. N. T., fet que significa una recapel seu funcionament ens instrueix bàrie representats pel feixisme italià
tació fabulosa. Jo pregunto: ¿què en el dret a actuar en la vida poltíca çant sempre pel camí recte del deure en
resta d'aquella gestió, quina obra ma- del nostre pals, és hora que, d'una ma,i i de la democràcia, arribarem al nos- i ens fa aptes per a resoldre, sense i alemany. Respecte a Alemanya i de
terial es bastí que donés viSió perdu- nera seriosa i ferma', pensem a edu- tre destí, lliures,v sense cadenes de cap apassionaments, bona part de les com- la raça germànica féu un estudi
admirable. Afirmà que en aquest pais
rable d'aquella riuada de diners que es car-nos en l'aspecte polític i social, a mena, i orgulloses del complimsnt del plicacions que la vida 'ens reporta.
Moltes més raons podríem, encara, el socialisme aviat serà una cosa defirecaptaven? No crec que es podés de- fi de poder complir tan dignament nostre deure, i si no arribéssim nosal- adduir,
per a demostrar que la donn nitiva, puix que el socialisme ha quemostrar com ni la més mínima quan- com sigui possible, amb els deures que tres, per ésser massa llarg el camí i
d'ésser socialista, però les resumi- dat indemne de la sotragada hitleriatitat fou invertida en cap cosa d'uti- l'exercici de l'esmentat dret ens im- ens quedéssim al bell mig, no hi ía ha
res : elf. nostres fills hi arribaran i en rem remarcant que el principal anhel na, que no és res més que la unto
litat. I si de les coses materials passem posa.
No basta exercir simplement, maqui- les consciències llurs sabran compren- de la dona és el de procurar la pau dels partits burgesos d'ahir, com són
a les valors morals i educatives, els
e] nostre esforç d'haver avançat universal, que els homes, tan sovint i el populista, el nacionalista i el crisseus resultats seran més punyents car nalment, el nostre dret de ciutadania, dre
îer
a
ells la meitat del cam. Aquesta tan fàcilment malmeten, i per això tià-soeifü per a retardar la seva un»
cal
copsar-ne
tots
els
avantatges
que
tota la barroeria actual, tota - l'actuatia d'ésser la nostra compensació mi- no cal cercar extremismes ni de dretes plantació. Demostra la gran tasca del
al millorament <ie la humanitat,
ció «faista» present és fruit exclusi- per
nostra' glòria més autèntica,
ni d'esquerres. D'aquestes darreres, socialisme ' alemany, que si bé no ha
vament de l'orientació i ensenyances aquest dret pot reportar-nos. CAl pres- lior 1 laaltra
de les raons per les quals perquè ja hem vist que les impacièn- aconseguit la seva culminació, en can• d'aquells homes que en aquelles hores sentir la magnitud d'influència social la Una
dona ha d'éser socialista, és per- cies incontrolades no reporten més que vi ha apartat mig poble alemany de
que això representarà, si sabem actuar
prenyades de possibilitats—perquè eren d'acord
aínb la nostra vertadera con- què el socialisme és, en essència, l'ex- a un desgast excessiu i malaguanyat : la barbàrie que significa el nacionales més propicies per marcar orienta- dició femenina,
és i ha d'ésser ponent més vigorós d'aquest desig de i ía dona, més que per ella mateixa, lisme.
cions, futures—no saberen o no volgue- indiscutiblement que
pau universal qu«, a -desgrat de laípres- per la seva condició de mare, que li
socialista.
La crisi mundial — continuà dient
ren donar l'orientació eficaç, i no sahomes, per temperament, gaire- sió imperialista' i burgesa, que manté atorga lá facultat de fer homes lliu- Serra i Moret — havia d'esdevenir-se
beren imprimir a la C. N. !T. una ac- béEls
sempre i moltes vegades per ne- artificialment llavors d'odis i patriò- res i dones lliures des de que neixen, inevitablement, tal com Ja apuntà
tuació moral ; conscient, d acord amb cessitat,
fons té l'obligació que els seus infants no Marx en el seu «Manifest», després
sóri impacients : i encara més tiques destruccions, batega en el
els principis democràtics. Aleshores en l'aspecte
social, veiem que una gran del cor de totes aquelles dones1, que, malgastin les energies, lliurant-los de
els «treinta», com ara la F. A. !.. por- part, naturalment, mancats com estan per damunt de tot, són senzillament, sectarismes i ensenyant-los a ésser d'aconseguit per part del capitalisme
el seu perfeccionament total. Pronuntaren els obrers a la fallida i al des- d'una preparació sòlida, fan i desfan i magníficament humanes.
conscients dels seus actes, i aixi sa- cià paraules de gran optimisme, dient
engany. I si examinem la posició ac- el camí infinitat de vegades, cansantPerquè, en veritat, no hi ha ningú bran éser lliures, en'el vertader sentit
tual dels «treinta», no podem pas se inútilment i exhaurint les forces que desitgi tant la pau, com la, desit- de la paraula, que vol dir, ésser fidel que és endebades que s'impedeixi l'avenç de la civilització conectiva, puix
mostrar-nos tampoc gens ni gaire sa- per
arribar a la mateixa fita on arn- gem les dones i per aconseguir-la; és complidor del deure í sever observador
tisfets, car és evident que no els guia ben aquells que, dotats de les condi- necessari que posem totes les nostres de la; justícia I de l'equitat, que això que com més es retardarà més doloroaltre neguit que reconquerir la tìirec- cions necessàries, saben conservar forces í totes les nostres energies, tn és la vertadera llibertat. D'aquelles, sa serà la seva Implantació. Féu seguició dels organismes sindicals d'on han l'empenta i l'alè que requereixen les servir el socialisme. No importa que lliurant-los de dogmatismes que im- dament una breu aUocució perquè totestat suplantais pels d'aistes». Sä conquestes definitives. Amb aquest siguin poques, car totes juntes, al dic- posen consciències estandarditzades, 1 hom es convenci que sí bé el socialisaquest cas arribés, la realitat ens de- exemple real i palpable, nosaltres, les tat d'un mateix ideal, algun dia po- abocanMos de ple a la gran llum de me no pretén estructurar una societat
mostrarà que el que afirmàvem en dones, hem d'educar-nos e nel sen- drem abastar allò que no abastaríem la ciència, perquè no esperin res que perfecta, si en canvi serà immensacomençar això, és que la F. A. I., la tit de no voler córrer massa, per a mai si no ens uníssim en la' gran obra plogui del cel, i s'alliberin.del pesombre ment millor que la que vivim avui,
qu« sols es caracteritza per les seves
C. N. T. i els «treinta» no són res de quedar-nos després ä mig camí defa- de la democràcia socialista.
de rieu, dels miracles i de les glòries falles greus i inhumanes.
diferent, sinó una pertorbació cons- llides, o en el pitjor dels casos, haver de
Una altra raó, encara, és que el so- celestials, i creguin només en la' veEn acabar la' seva documentadíssitant a la marxa ascendent del prole- tornar enrera. E$ necessari, per això, cialisme s'aferma en la base fona^nen- ntat immortal de l'amor, que resideix
ma conferència, el nostre conipany fou
tariat català i peninsular.
escampar entre totes les dones la lla- tal del cooperativisme i aquesta moda- en cada una de nosaltres i el company aplaudit i felicitat ped molts concurvor del socialisme ; procurar fer com- litat econòmica de ía vida és una prln- que ens convertirà en mares, i que en rents a l'acte.
M. BANCHS FELIU
prendre que el vertader camí de la lli- cipalíssima i magnífica escola per a un pla més elevat, regula la marxa asAmb unes paraules d'agraïment enbertat, és el socialisme í no extremis- nosaltres, una escola experimental, cendent i perenne de la humanitat, vers l'auditori, que tan. atentament
mes de cap mena, que no condueixen pràctica, que quotidianament ens re- vers un ideal definitivament venturós. havia escoltat el conferenciant, i esa res, com no sigui a perdre el temps. sol el problema de la vida i a més foANGELA OASTILLA
timulant la gent jove per tal que es
decideixi a prendre part en les disciplines socialistes, el company Roset
t Sala, qu« presidi, clogué l'acte.
• *»
Durant la conferèncl» estigué exposat un magnífic rettat de Marx, deLlegim en un recent fascicle de BuDe tot això pot deduir-se tan simplegut a l'illustre artista gironí, company
siness (Nov. 1932) que una casa angle- ment la poca consistència que tenen
nostre, J. Aguilera.
sa, de fabricació de vernissos, empren- les raons burgeses contra la reducció
No és per dir que meresqué ¡els «loLa «Companyia Arrendataria del
gué
l'aplicació,
a
títol
d'assaig,
de
la
de
les
hores
setmanals
de
treball,
que
illllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiliiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwi ¡p
de Fòsfors, S. A.» — la ma- gis de tothom í la felicitació més ensetmana de cinc dies. Durant quatre no creiem necessari afegir-hi cap pa- Monopoli
teixa que va estar un any servint les tusiasta del company Serra i Moret.
setmanes la direcció havia recollit les raula més. Els fets ja parlen abasta- capses
Aquest quadre serà tramès a l'esde deu cèntims amb els colors
dades per traçar uns gràfics de rendi- ment.
inonàrquics —, té en circulació unes tatge central de la U. 8. C., cedit
SOCIETAT COOPERATIVA j|j ments diaris i de despeses aproximades,
noves capses de llumins del mateix galán tment pel nostre estimat amic
que acusaven un augment de
preu il·lustrades amb vistes de vai- J. Aguilera, com a prova, del seu enCorti, 678, i," - Tel. 16871 ¡Í gràfics
despeses amb respecte el rendiment
tusiasme i admtractó «nvers aquell
cap a la fi de la setmana. Hom con- Obres en venda a l'adminis- xell's de guerra i retrats d'herois — home que es digué Karl Marx.
vocà una assemblea de personal, i la tració de JUSTÍCIA SOCIAL més o menys autèntics — de l'Armada de la Monarquia. ,
direcció explicà ei seu desig d'assajar la setmana de cinc dies, insistint La Revolució Russa de 1805, per
En aquestes hores d'intensificació
ELS TREBALLABOÄS NO ESPEMiquel Matveev
4'— de propagandes pacifistes I amb un
sobre els aventatges que un tal règim
reportaria als treballadors: millora- Manifest del Partit Comunista,
socialista al Ministeri d'Instrucció RAVEN MIRACLES DE LA COMment de la salut, augment del temps
per Carl Marx i P. Engels ... 2'— Publica i Belles Arts, sembla impos- MUNE NI TENIEN UTOPIES A
L'objecte de la Societat
d'esplai sense reducció de salari, etc.
sible que puguin passar aquestes PUNT D'ÉSSER INTRODUÏDES PER
¿Què és socialisme?, per RecaDECRET DEL POBLE. ELS THEAcceptat l'assaig sense reserves, s'ha
es practicar la coopesens i Mercadé
3"— coses.
BALLADOaS SABEN PROU QUE
pogut deduir dels gràfics dreçats el Als joves, per R. Campalans ... 'd'50
Si
no
es
volen
reproduir
monuments
PER REALITZAR LLUR PRÒPIA
ració en el crèdit,
primer mes, un creixement efectiu del
histories
o
bé
obres
d'art,
que
puguin
EMANCIPACIÓ, ALHORA QUE ÍA
rendiment setmanal en més d'un tres El socialisme i el problema de
l'estalvi i la previsió
Catalunya, per R. Campalans 0'50 afavorir la cultura del poble i digni- FORMA MES NOBLE VERS ÍA
per cent, cap disminució apreciable de
ficar
la
República
als
ulls
dels
esQUAL LA SOCIETAT ES DIRIGEIX
suprimint el lucre en
rendiment durant els últims dies de Hacia la España de todos, per
trangers, val més que tornin a repela setmana i supressió de les despeses
B. Campalans ...
6'— tir les sèries d'estels cinematogràfics PER LES SEVE» PRÒPIES FORCES
aquestes a c t i v i t a t s
ECONÒMIQUES, HAURAN DE TRAoorents del dissabte (il·luminació, ca- Política voi dir Pedagogia, per
i escenes, de pel·lícula carrinclona. VESSAR LLARGUES LLUITES I TOlefacció, posta en marxa, funciona- .
R. Campalans
5'— Tot abans de fomentar el palrlote- TA UNA SERIE DE PROGRESSOS
ment de les màquines, etc.) que pujarísme- bèl·lic.
HISTÒRICS QUE TRANSFORMAven a 6 lliures setmanals, aproxima- Constitució de la República Espanyola
0'50
Sabem que alguns diputats de la BAN LES CIRCUMSTANCIES I ELS
dament, o sigui unes 300 lliures a l'any.
l'- U. 8. O. han fet arribar llur protesta HOMES. NO ES PAS UN IDEAL QUE
millorament de l'estat de salut Distintiu de la U. S. C
Perruqueria a domicili delElpersonal
al ministre d'Hisenda. Fóra bo, però, HAN DE REALITZAR, SINO DESha reduït les pèrdues proNota: Als subscriptors de JUSTÍCIA que aquella fos recolzada per tots els INTEGRAR ELS ELEMENTS DE LA
vinents d'absèiicia per malaltia, i les
SOCIETAT QUE LA VELLA
Tallar i ondular . i'50 Ptes. 4,000 hores de treball perdudes per SOCIAL s'envien francs de port i al pacifistes catalans. Cridem l'atenció NOVA
SOCIETAT BtTRGESA PORTA EN
any amb la setmana corrent han des- preu de quatre pessetes, els volumsj dels bons amics del «Polyteehnleum»,
Tallar
0*75 "
«Hacia la España de todos» i «Política de l'sAteneu Enciclopèdic Popular» i ELS SEUS FLANCS. :
Escriure a P. Iglesias* 32, 2-" 1." cendit en els primers nou mesos a 500 vol dir Pedagogia».
KARL MARX
del «C. A. D. C. I.»,
hores.
Ttlèfon 231 69 Barcelona
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Per què lá dona ha d'ésser socialista
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La reducció de les hores de treball augmenta El desarmament
ta productivitat
de les capses de

llumins

JUSTICIA SOCIAL

II Congrès de la F. C. de Barcelona
Important
FEB MANCA D'ESPAI DEIXEM PEL
NUMERO VINENT LA PUBLICACIÓ
DK LA RESSENYA DEI» II OONGRfcS
COMARCAL DK BARCELONA

Acords adoptats*
CREACIÓ D'UNA BIBLIOTECA SOCIALISTA CENTRAL
El Congrés acordà la creació d'una
Biblioteca socialista centïal per a ús
de tots els afiliats,a la Federació Comarcal de Barcelona.
Per tal d'arbitrar els ingressos necessaris per portar »questi acord a la
pràctica, la Fedaració Comarcal editarà uns segells prò-Biblioteca Socialista,
de valor vint-i-cinc cèntims, d'adquisició voluntària.
Com a complement d'aquesta Biblioteca i en compliment d'acords de Congressos anteriors, la Federació portarà
ràpidament a cap la creació d'un arxiu
de referències bibliogràfiques a base de
lea obres propietats dels militants de
la ,U. S. C., que aquests estiguin dispoasts a prestar, mitjançant les degudes garanties.
LA REORGANITACIO DE LA COOPERACIÓ DE CONSUM .DE .BARCELONA.
El Congrés acorda encarregar a la
Ponència assessora cooperativa l'estudi d'un ample pla de reorganització de
la cooperació de consum'de Barcelona,
posant-se a tal fi amb relació els elements necessaris i facultant-la perquè
iniciï les gestions pertinents per a portar-lo a cap i es posi amb relació amb
els organismes i nuclis obrers que consideri susceptibles .d'interessar.
LA CREACIÓ D'UNA ESCOLA SOCIALISTA.
El Congrés acorda la creació d'una
Escola de formació socialista en la qual
els afiliats al amteix temps que adquiriran una cultura política, s'ensinistraran en la polèmica. Aquesta Escola serà dirigida pels afiliats al partit que
tinguin reconeguda fama de doctrina
i d'oratòria. Podran també prendre
part en els seus actes com a ensenyant^, persones alienes al partit, de
reconeguda1., (Sultura l que combreguin
en. ïes idees, socialistes, un reglament
especial fixarà les nonnes de l'Escola.
(Per acord del Congrés, aquest acord
passà a la «Joventut Socialista de Catalunya» per a la seva realització).
INCOMPATIBILITATS
El Congrés'acorda que els càrrecs de
delegats de les Seccions al Congrés de
la. Federació Comarcal de Barcelona
seran incompatibles amb els càrrecs de
delegats al Consell Central de la Comarcal i Junta Executiva, i amb altres càrrecs la gestió dels quals hagi
de'fiscalitzar el Congrés.
AA.AA.

Cooperativa Obrera
d'Arts Gràfiques
Impreso» comerciáis
I de Fantasía
Edicions - Relligatge»
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Cartonata«* per a fotograflas
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FuIIetf de "Jusfícia Social"

Estatuts de la Federació Comarcal
aprovats pel Congrés
Article primer. — Constitueixen la
Federació Comarcal de Barcelona les
Seccions reconegudes actualment i les
que es vagin creant en el futur, d'acord amb el que s'indica a continuació.
lia Federació Comarcal de Barcelona constarà de les següents Secions :
Barceloneta, Poble Nou, Can Tunis,
Barcelona centre, Poble Sec, Sans-Hostafrancs, Les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, Poblet, Guinardó-Santa
Eulàlia, Horta, Sant Andreu, Sant
Marli, Clot.
Aquestes Seccions s'aniran constituent a mesura que el nombre d'afiliats de cada una de les demarcacions
indicades ascendeixen a cent. Mentre
això no sigui possible, els afiliats cotitzaran a la Secció constituïda i més
propera al propi districte.
En les demarcacions en les quals no
sigui possible, de moment, constituir
Secció, es crearan Comitès de barriada integrats per 1res afiliats que actuaran a les ordres del Comitè Comarcal, i la missió del qual serà la
d'organtoar i intensificar la propaganda en les respectives demarcacions.
Art. 2.on.—La Federació Comarcal
de Barcelona, com a organisme estatutari de la U. S. C., tindrà cura de
l'organització i de la propaganda del
Socialisme — d'acord amb la tàctica
i principis generals del Partit — en el
term ede la seva jurisdicció.
Art. 3.er.—La Federació Comarcal de
Barcelona serà dirigida per una Junta
Central i una Junta Executiva.
La Junta Central la constituiran els
delegats que-nomenin les Seccions, en
assemblees generals i per majoria absoluta de vots, a raó d'un delegat per
dret propi i un per cada fracció completa de vinH-cinc associats al corrent de la cotització mensual, mentre
el nombre to'bl de delegats no sigui
superior a cinquanta; en aquest cas,
s'augmentarà la base a fi que el nombre total de delegats no sigui mai superior a cinquanta.
La Junta Executiva serà elegida pqr
la Junta Central, entre els seus membres, i es compondrà de 7 companys,
que seran responsables davant la pròpia Junta Central i el Congrés Comarcal.
La Junta Executiva estarà integrada
pels seguen1 s membres :
Secretari General.
Secretari d'actes.
Caixer.
Comptador.
Tres vocals.
El Secretari General presidirà el Comitè i ostentarà la representació legal del mateix.
El Secretari d'actes tindrà cura d'aixecar acta de totes les sessions i assemblees *que es celebrin, comunicar
els acords, tenir cura de la\ propaganda de premsa, signar tots els comunicats, les convocatòries i redactar l'informe anual del Comitè.
El Caixer serà el guardador dels cabals del Comitè.
El Comptador serà l'administrador
dels interessos econòmics de la Federació Comarcal.
Els Vocals substituiran, per ordre de
número, al Secretari General Secretari d'actes i Caixer.
La Junta Central es reunirà ordinàriament una vegada cada mes, i extraordinàriament quan ho demani un
terç dels seus membres o ho cregui
convenient la Junta Executiva.
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La "Commune44 de París
(Continuació]
una'Assemblea parlant, sinó una Assemblea actuant ; posseïa alhora el poder executiu i el poder legislatiu. La
policia, ejrlloc de continuar essent Tagt nt del govern central, fou immediatament desenfilada dels seus atributs polilics i esdevingué l'agent responsable
i-tothora revocable de la .«Commune».
FIÍ mateix principi fou aplicat a tots
els altres funcionaris de l'administració. Des dels membres de la « Commune» fins a baix, la remuneració del servei púbt'ic no podia ésser superior a un
salari normal de treballador. Els drets
adquirits i els drets de representació
dels, grans dignataris de l'Estat'desaparegueren amb els propis dignataris.
Les funcions públiques cessaren d'ésser
la propietat particular de les criatures
del govern central. No sols l'administració nrunicipal, sinó àdhuc tota la

La Junte Executiva es reunirà almenys una vegada cada setmana.
Art. 4.art,—La Junta Central, en iniciar el seu mandat, es donarà un pla
d'acció a realitzar per la Junta Executiva.Cada membre de la Junta Central
té el deure de controlar les activitats
de la Junta Executiva, a que del conjunt de l'acció a desenrotllar, seran responsables col·lectivament els dos òrgans directius davant el Congre* Comarcal i el Comitè Central -de la U.
S. C.
5.è—La Junta Central nomenarà les
següents Comissions assessores : Sin- '
dical, Política, Cultural, Cooperativa,
Higiene, Assistència Social, Govern
Municipal i Jurídica.
Aquestes comissions es reuniran cada quinze dies i totes les vegades que
les circumstàncies h'o exlgeixän. La
Junta Executiva procurarà sempre assessorar-se d'aquestes Comissions, les
quals seran, al mateix temps, consultives per a tots els afiliats a la Federació. A tal efecte cada Comissió nomenarà un vocal de torn per atendre
totes les consultes, dels militants.
Art. 6.è—Els Delegats de les Seccions
a la Comarcal han de servir d'agents
d'enllaç entre la Secció que els delegats i la Comarcal, portant a aquesta
la veu. d'aquella i comunicant a llur
Secció les decisions de la Comarcal.
• Els Delegats nomenats per la Junta
Executiva queden dispensats d'aquests
requisit. Si es dóna el cas que els Delegats d'una Secció formin part del
Comitè Executiu, nomenarà un altre
Delegat que el representi a la Comarcal.
El Delegat que deixi d'assistir a dos
Plens consecutius de la Comarcal sense al·legar un motiu Justificat serà
considerat dimissionari 1 rellevat de
les seves funcions. Aquesta decisió serà comunicada a la Secció corresponent perquè nomeni un nou Delegat.
Aiximateix, els membres del Comitè
Executiu que deixin d'assistir a, igual
nombre de sessions del Comitè, se'ls
considerarà eliminats d'acord amb el
que indica el paràgraf anterior.
Art. 7 è—Les Seccions podran anul·lar
els mandats dels delegats elegits quan
la majoria absoluta dels assistents a
les assemblees ho decideixi.
No podrà proposar-se l'anul·lació
d'un mandat sinó en una reunió convocada a 'l'efecte.
Art. 8è,—Cada any la Junta Central
es renovarà per meitat 1 la Junta Executiva totalment. Tots els càrrecs són
reelegibles.
Art. 9.è—El Congrés ordinari es realitzarà en la primera quinzena del mes
de gener, 1 l'extraordinari quan la
Junta Central, a proposta de la Junta Executiva, o una tercera part de
les Seccions, ho cregui necessari.
Art. 10.—Tant els Congressos ordinaris com els extraordinaris, sols podran
tractar de les matèries especificades
en l'ordre del dia.
Els Informes a tractar en cada Con• grés hauran d'ésser tramesos un mes,
com a mínimum, abans de la celebració del Congrés.
Art. 11.—Els regidora de Barcelona
són responsables davant el Congrés, i
tenen l'obligació de presentear a cada
Congrés ordinari un informe de llur
gestió.
Els companys elegits regidors pel
Partit, vénen obligats:
Primer : A assistir a tots els Plens

diiecció fins aleshores exercida per
l'Estat, foren assumides per la «Commune».
Desembarassada de l'exèrcit permanent i de la policia, elements de la f orça
material del vell govern, la «Commune»
resolgué acabar amb la força espiritual
de repressió, el poder de la clerecia, suprimint no sols les rendes de totes les
esglésies, sinó llurs ingressos. Els clergues foren postergats a la vida privada,
on viurien, de les almoines dels fidels,
com els seus predecessors, els apòstols.
Tots els establiments d'instrucció foren oberts gratuïtament al poble i al
mateix temps afranquits de tota intervenció de l'Església i de l'Estat. D'aquesta manera la instrucció esdevingué
accessible a tots i la ciència fou deslliurada dels obstacles que els prejudicis
de classe i la f orça, del govern li havien
imposat.
Els magistrats havien d'ésser despuliats de llur falsia independència ¡ que
no servia per altra cosa que per disfressar llur vil complascència amb tots
elf; governs que es succeïen, i als quals,
l'un darrera l'altre, havien prestat jur
raments de fidelitat successivament
violats. Com els altres servidors del púbíic, els magistrats i els jutges havien

Unió Socialista de Catalunya
Mítings i Conferències
DEMÀ
Conferència del company Campalans
a la Secció local d'Almacelles, a dos
quarts de do'Be.
Tema : «Socialisme i Revolució.»
ABRIL, 14
Conferència del company Forment
a Anglès. Tema : : «República i Socialisme».
* * *
Míting al Cinema «Unió» (Plaça
Eivissa), Horta. Oradors : Coloma,
Forment, Fronjosà, Serrano, Comorera,

Convocatòries

SECCIÓ DISTRICTE IV.—Dilluns,
dia 10, a les deu del vespre. Objecte :
Ordre del dia del II Congrés general i nomenament de delegats.
SECCIÓ DISTRICTE VIII.—Dissabte, dia 8, a les deu del vespre. Objecte :
Ordre del dia del II Congrés general i nomenament de delegats.

SECCIONS i DELS DISTRICTES

IX i X. — Diumenge, dia 9, a les deu
del matí. Objecte : Ordre del día del
II Congrés general i nomenament de
delegats.
FEDERACIÓ COMARCAL DE BARCELONA.—Dilluns, dia 10, a les deu
del vespre, reunió del Ple de la Comarcal. Objecte : Renovació de la J. E.
i,de la J. C.; II Congrés Comarcal.

Secció Districte VIII

dissabtes, de dos quarts de vuit a dos
quarts de nou, a càrrec1 de Martínez
Geli.
Aritmètica i Geometria. — Dilluns,
dimecres i divendres, de dos quarts
de vuit a dos quarts de nou, a càrrec de Joan Rull.
Francès,—{Dimarts, dijous i dissabtes, de dos quarts de vuit a dos quarts
do nou, a càrrec de Pau Planas.
Tall i Confecció. — Dilluns i dijous, de les set a les nou, obert tot
l'any, a càrrec de Francesc d'Aso.
Queda oberta la matrícula fins el 15
d'abril, de les 7 a les 9 de la vetlla, a
l'estatge social de l'esmentada Secció, Montmany, 24, baixos.

Cervera
NOVA SECCIÓ DE LA U. S. C.
Gràcies a les gestions del company
Comorera en la seva darrera estada a
Cervera, ha estat un fet la constitució de la Secció local de la U'. S. C.,
que ja des del seu començament aplega un gran nombre d'obrers entusiastes de l'ideari socialista.
El Comitè Directiu de la nova Secció ha quedat integrat com wegueix :
Secretari general : Laurea Vilalta.
Secretari d'actes: Josep Casanelles.
Tresorer : Llúcia Busquets.
Vocals : Joan Pont i Francesc
Pereta.
Benvinguts companys de Cervera!
La U. S. C. espera de vosaltres granscoses !

La Secció del Districte VlII.è de
la U. S. C. ha organitzat els següents
Cursets de Primavera, oberts des del
3 d'abril al 30 de juny :
Català.—Dilluns, dimecres i divendres, de dos quarts "de vuit a dos
quarts de nou, a càrrec de R. Folch
i Capdevila.
Comptabilitat.—Dimarts, dijous i

El Comitè Polític del Casal Socialista recenüment ingressat a la U. S.
C., ha quedat integrat pels següents
companys : Joan Palau, Josep Perpinyà, Lluís Padrosa, Joan Terrades,
Joan Canaleta, Josep Pradera i Gaspar Bosch.

Comarcals i a les reunions per a les
quals la Junta Executiva els convoqui.
.Sols el cas de força major, degudament
justificada, podrà ésser atès.
Segon: A donar coneixement a la
Junta Executiva dels problemes que
es plantegin al Consistori, sempre i
quan aquests reclamin l'exposició del
punt de vista del Partit.
Art. 12.—Els candidats a regidor per
Barcelona sejan elegits pel conjunt de
les Seccions reunides en Assemblea.
' Les Seccions elegiran en llurs assemblees els candidats a candidats i l'Assemblea general de la Federació elegirà de la llista que resultí de les votacions seccionais, els candidats a regidor.
L'elecció de candidats a regidors es
realitzarà amb dos mesos d'anticipació a la data legal de les eleccions.
Les avant-votacions seccionais es celebraran totes al mateix dia i a la
mateixa hora.
Art. 13.—Es nomenarà una Junta Municipal del Cens Electoral composta
d'un delegat de cada una de les Seccions, nomenat especialment per aquest
íi.
Aquests delegats organitzaran, en
les respectives Seccions, tots els treballs electorals d'acord amb la Comissió política de la Junta Centra.1.
El delegat; que no compleixi llurs
deures degudament o 'deixi d'assistir,
durant el període electoral, a dues reunions consecutives, se'l considerarà
dimissionari. Aquesta decisió serà comunicada a la Secció corresponent perquè eï substitueixi per un nou delegat.

La Junta Municipal de Cens Electoral tindrà, a més, un Secretari permanent. Aquest Secretari, podrà assistir
amb veu, però sense vot, a les reunions
de la Junta Executiva i de la Junta
Central, sempre que s'hagi de tractar
algun afer relacionat amb les seves
activitats o sempre que ell ho cregui
necessari.
i
Art. 14.—La Federació Comarcal de
Barcelona col·laborarà amb el Consell
Central del Partit en les eleccions generals.
Art. 15.—Per a ésser candidat a regidor es requereix una antiguitat mínima d'un any.
Art. 16. -Els candidats a regidor signaran, prèviament a l'elecció, la renúncia de llurs càrrecs. Aques'a renúncia
serà lliurada a la Junta Central, i
serà presentada per aquesta a l'Ajuntament, cas d'éser expulsat de la U.
S. C. el regidor.
Art. 17,—Els regidors lliuraran a la
Junta Central el 10 per cent de totes
les dietes que puguin percebre en l'exercici del càrrec.
Art. 18. La caixa de la Federació
tindrà els següents ingressos:
Les quotes dels regidors.
25 per cent dels segells federals.
25 per cent de les quotes dels diputiats al Parlament de Catalunya i a
les Corts federals, per Barcelona.
10 per cent de totes les dietes que
s'obtinguin en càrrecs de representació
del partit.
Art. 19.—Per a les matèries no legislades en aquest Estatut, regiran les
normes de l'Estatut general de la TI.
S. C.

d'ésser nomenats per elecció, responsables i revocables.
Com és natural, la ((Commune» de
París havia de servir de model a tots
els grans centres industrials de França. Un cop establert el règim municipal a París i a les ciutats principals, el
vel] govern centralitzat hauria hagut
de cedir en les províncies el lloc al lliure
govern dels productors. En un esquema d'organització nacional que l'Assemblea nacional, lliurada en cos ii
ànima a les necessitats de la lluita, no
tingué temps de desenrotllar (i), s'indica que la ((Commune» havia d'ésser la
forma política de totes les poblacions,
àdhuc les més petites, i que en els cantons rurals l'exèrcit permanent havia
d'ésser substituït per una milícia nacional, amb un temps de servei extre(1) Es tracta de la Declaració al poble
francès del 19 d'abril, redactada en gran part
pel periodista proudhonlà Pierre Denis.
Aquest programa d'autonomia municipal
gairebé absoluta i que demostra com la
«Commune» fou incapaç de donar-se una
definició, ha tingut almenys el mèrit d'haver inspirat a Marx algunes de les magnifiques consideracions d'aquest capítol. Es en
Marx
i no en la Declaració del 19 d'abril on
ca1 cercar el «secret» de la «Commune». (Nota de l'editor de la versió francesa.)

Sta. Coloma de Farnes

madament curt. Els municipis rurals
de cada districte havien -d'administrar
llurs afers d'iriterès comú, per mitjà
d'una assemblea de delegats reunits al
cap del districte, i aquestes assemblees
de districte havien de trametre llurs
mandataris, revocables i sotmesos al
mandat imperatiu dels seus electors
a la delegació nacional de París.
Les funcions, en petit nombre, però
importantíssirnes, que quedaven encara per al govern central, no foren
suprimides, com s'ha volgut fer creure, sinó exercides per agents municipals, i, per tant, estrictament responsables.
La unitat de la nació no havia d'ésser rompuda, sinó, al contrari, organitzada segons la constitució municipal, i e-sdevenir una realitat per la destrucció del poder central, el qual pretenia ésser el propi cos d'aquesta 1 unitat,
independent de la nació — de la qual
no era més que una excrescencia parásita —• i superior a ella. Alhora que s'amputava el vell poder governamental
dels seus òrgans purament repressius,
s'arrencaven a una autoritat que usurpava la preeminència i es situava al
d a m u n t de la societat, les seves fun(Confinuarà.)

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
Trimestre. . . 2'50 ptes.
Semestre . . . 4'5O „

„

8'00

Any

II Congrés General de
la U. 9. C.
(Ve de la pàgina 1)
Esterri d'Aneu
2
Figueres
S
Fogàs de Montclús
2
4
Girona
Granollers
a
Hospitalet
2
Igualada
2
Lavern
2
Lleida
S
La Riva
3
Llorens del Penedès
a
Manresa
3
Mataró
a
Molins de Rei
a
4
Montgat
Monistrol
2
2'
Olot
3
Palautordera
3
Pineda
Pla de Cabra
2
Pont d'Armentera
2
2
Puigcerdà
Ripoll
2
2
Roda
Sabadell
3
Sant Carles de la Ràpita ...
4
Sant Celoni
2
2
Santa Coloma de Gramanet.
4
Santa Coloma de Farnès ...
Sant Iscle
2
Santa Maria de Corcó
6
2
Sant Pul de Mar
Sudanell
2
2
Sort
Tarragona
•.
2
2
Tortosa
2
Tordera
2
Torregrossa
2
Jesús i Maria
Valls
3

JUSTKIASOCIAL
Un magnífic «xarnple par a la joventut socialista catalana

a. o. T.

Joventut Socialista
de Catalunya
Convocatòria
Els militants de la U. S. C. no majors de 30 anys són convocats a l'Assemblea constitutiva que tindrà lloc
el dia 19, a dos quarts de deu del
vespre.

Curs d'Alemany
Dimecres donà començament amb un
bon nombre d'inscrits, el curs d'alemany a càrrec del camarada Dr. Rudolf Stress, que continuarà donant-se
tots els dilluns, dimecres i divendres,
de dos quarts de vuit a dos quarts de
nou. Quota mensual : 3 pessetes.

Txecoslovàquia és un dels països on
la idea de l'educació fisica ha trobat
en la massa del poble el terreny més
fecund. Segons les estadístiques, per
cada deu habitants hi ha un membre
de societats esportives o gimnàstiques.
En els medis obrers, sis federacions
gimnàstiques Í esportives propaguen
aquesta idea. Entre aquestes organitzacions la Unió de Gimnastes Obrers
Txecoslovacs ocupa el primer lloc.. En
les seves gegantines rengleres reuneix
el proletariat de les regions txeques,
eslovaques i d'una part de la Rússia
subcarpàtica.
£1 moviment dels Gimnastes Obrers
Txecoslovacs (D. T. J.), remunta vers
1897. Fou en aquesta època que foren fundades nombroses organitzacions
obreres que guanyaren el poble al socialisme internacional. Aquests esforços foren ajudats pel fet que els obrers
txecoslovacs havien obtingut, per pri- ,
mera vegada, alguns llocs en el Parlament austríac.
El senyal per 'a la fundació de societats gimnàstiques obreres fou la provocació de la societat de gimnàstica
burgesa «Sòkols», en decidir l'expulsió
dels socis que havien votat les candidatures socialistes.
La primera societat gimnàstica obrera fou fundada a Praga, en 1897, alhora que nombroses organitzacions politiques i professionals i que l'Acadèmia
Obrera. Â Moravia ja existien des de
1894 alguns agrupaments gimnàstics
obrers, creats sobre una base molt
lliure, però llur activitat no anava més
enllà dels encontorns més immediats.
No cal dir que un moviment que ensenya els seus adherents a combatre
totes les opressions ha hagut de lluitar, en els seus començaments, contra
nombroses persecucions de la classe
governant; però això sols li serví per
sortir-ne engrandit i enrobustit.
En 1903 les societats dels Gimnastes
Obrers Txecoslovacs, reunits per pri-.
mera vegada en Congrés federal, constituïren la Unió de Gimnastes Obrers
Txecoslovacs. En aquesta època el moviment comptava amb trenta grups i
2.000 adherits. En 1905, aparegué el
primer número del butlletí oficial de
la Unió «Telocvicny ruch» (Moviment
gimnàstic). Mensual al començament,
de 1908 ençà apareix quinzenalment,
actualment amb un tiratge de 18.000

Cartell de la UI Olimpiada Obrera
Txeca, a Praga, 1930
exemplars. La Unió edita mensualment per als seus instructors, de 1908
ençà, la «Revista dels instructors» ; per
als adolescents un butlletí : «La nostra
joventut»; i per als educadors «L'Educador». Aquests dos darrers periòdics sols començaren a aparèixer després del cop d'Estat de 1918. En conjunt, la Unió publica cinc butlletins
departamentals, amb un tiratge total
mensual de 100.000 exemplars.
L'organització de la Unió està dividida en 12 departaments i 45 districtes,
ultra un,departament en la República
austríaca que comprèn 16 grups 1 més
de 2.000 adherits. A Alemanya, als Estats Units (Cleveland) i a Franca,
existeixen també importants grups
gimnàstics obrers txecs.
La Unió està dirigida per un Comitè
Central de IS membres, amb dos Comitès, un per als afers tècnics — Comitè tècnic, dividit en' Secció d'homes
1 secció de dones — 1 l'altre, encarregat de l'educació moral — Comitè
d'Educadors —. Un comitè especial s'ocupa de l'educació per escultjgme (boys
scouts) segons les directives de Thompson-Delton.
La Unió .dels G. O. T. havia adoptat
per a la gimnàstica el* mètodas de
Miroslau Tyrs, fundadora«4*ls «Sòkols».
El sistema Tyrs, tot deixant als individus la possibilitat de concórrer, posa
l'educació fisica de les masses ben per
damunt de les exigències individuals,
persegueix principalment finalitats higièniques i estètiques. Així, en la Unió
G. O. T., la gimnàstica i els esports,
aquests darrers introduïts en la Unió
en els darrers anys 1 comprenent, ultra el futbol i la boxa, totes les formes
d'exercici físic, representen de,s del
punt de vista socialista, una direcció
absolutament justa.
En 1913 la Unió G. O. T. comptava
640 grups amb prop de 30.000 membres. Després del cop d'Estat de 1918
la Unió reunia, segons les estadístiques de 1919, 1.088 grups amb 150.000
adherits. En 1920, els 1.560 grups
comptaven 220.000 adherits, dels quals
100.000 adults dels dos sexes, 30.000
adolescents í 90.000 infants.
En 1921, els partidaris del bolxevisme començaren llur obra de destrucció 1 aconseguiren arrossegar una

aa^^iiiiami^aiAiSiaaiaaiai^wmai^iVA:
Trameteu el vostre butlletí d'adhesió a

"LES LLETRES SOCIALISTES"
(NOM PROVISIONAL)
Cooperativa popular da llibreria, papereria
I material eaeolar I científic

amb docarrer de
núm
pis
de professió
s'adhereix en principi a la "Cooperativa de
llibreria, papereria i material científic i escolar LES LLETRES SOCIALISTES i declara estar disposat a subscriure
( i ) parts individuals de io pessetes cada una.
,

B A R C E L O N A

,

de
(signatura)

(1) Indiqueu el nombre de parts que voleu subscriure.

part dels gimnastes per a llurs finalitats polítiques i es produí una escissió. Aquest fou el primer cas a Europa d'una ruptura semblant en el moviment esportiu obrer, que causà al
proletariat pèrdues de les quals U ha
costat molt de temps a refer-se.
" Però la Unió G. O. T. es refeu ràpidament; a fi de 1921 agrupava ja
a l'entorn del seu vell programa 750
societats amb 95.000 adherits. A fi de
1922, 850 societats; en 1925, ja 100
societats amb 100.000, dels quals
51.000 adults, 16.000 adolescents i
33.000 infants, i en 1930, 1.220 societats amb 136.977 socis.
L'activitat gimnàstica ha aconseguit registrar una assistència mitjana
diària de 41.000 persones. Les estadístiques anuals registren per terme
mig, per any: 250 exhibicions públiques, 1.700 excursions, 280 vetllades
públiques de gimnasia. Els grups
d'instructors compten 4.285 homes i
1.764 dones. Cal constatar que els
grups de dones són dirigim per dones instructores i per comitès d'instructors independents. La Unió organitza cada any nombrosos cursos
d'instructors en els districtes, 1 els
departaments i cursos superiors a
l'estatge central de la Unió, que duren d'una a quatre setmanes.
Les seccions dels Boys-scouts tenen
per missió endur-se'n la joventut, els
dies de festa, lluny de l'aire corromput de la ciutat, a« l'atmosfera pura
dels boscos i d'actuar sobre ella per
mitjà d'exercicis físics i d'una educació moral conscient, en el sentit de
les idees socialistes.
L'educació fisica en els grups és
completada per una educació Intellectual 1 moral sistemàtica, per tal
de desvetllar en l'ànim del Jove esportiu la consciència de la seva classe i fer germinar en ell un concepte
socialiste, del món.
La I Olimpíada Obrera Txeca, en
1921, a Praga, fou la més gran manifestació de l'educació física que mal
s'havia registrat en el món obrer.
35.000 gimnastes 1 100.000 espectadors
hi prengueren part.
En els anys següents, la Unió
G. O. T. registra, entre els seus fets
més importants, diverses expedicions
a l'estranger: Bèlgica (1921 a Seraing; 1924 a Gant), Paris, 1922;
Leipzig, 1922; Zurich, 1923; Viena,
1926; Brusel·les, Lilla, Nuremberg,
Aaran, Helsingfors, Riga, etc. Als primers Jocs Olímpics Obrers Internacionals de Francfort-sobre-el-Main, la
Unió G. O. T. envià 550 participant».
Ultra això, a demanda dels obrers
esportius letons, la Unió G: O. T. ha
delegat a Riga un instructor per a
organitzar dos cursos de gimnasia
per a homes i dones.
L'any 1027, que marcava el trentenari de la funció dels G. O. T., se
celebrà a Praga la II Olimpada obrera texca, que tingué lloc a l'estadi
que els G. O. T. hagueren de construir-se expressament, en una de les
belles colines que dominen Praga, no
lluny del camp de futbol del «Slàvia». Aquesta segona Olimpíada reuní
més de 32.000 gimnastes obrers, sense comptar les delegacions estrangeres, i més de 120.000 espectadors.
La Unió G. O. T. és membre de la
Unió Internacional Socialista per a
l'Educació Física i l'Esport Obrer
(Internacional de Luzerna).
t d« 'um«p
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S'ocupa dels problemes del progrés
de la Cooperació a la nostra terra i als
altres països i en general de tots els
sistemes econòmics que tendeixen a la
col·lectivització de la riquesa nacional.
És, doncs, un document indispensable d'estudi i informació per a tots
aquella que s'interessen pels problemes
del Socialisme.
SUBSCRIVIU-VOS A

Acción
Cooper atista
Redacció i Administració:
Aurora, 11 bis - BARCELONA
K;íiK»:;tH«iA:-«!ÍH«S::«it:mK:«!íí¡í:ai!íl!ffi:í:K;«

Subscripció prò
engrandiment de
JUSTICIA SOCIAL
Company !
El nostre periòdic necessita e)
teu ajut constant per tal d'esdevenir el gran periòdic de combat
i d'estudi que neccMita I» classe
abrera.
Imcriu-te ràpidament per la
quota, que abaltiu «b teus mitjans
a la SUBSCRIPCIÓ PRO ENGRANDIMENT DE «JUSTÍCIA
SOCIAL», que han inidat un
grup d'amici del nostre diari
Un periòdic rebel i eincer, com
«JUSTÍCIA SOCIAL», sol» pot
viure de l'ajut dels seus amics;
és imprescindible, doncs, que TU,
COMPANY, et converteixis en
un incansable propagador de
«JUSTÍCIA SOCIAL» i que contribueixis a le» seves creixents
despeses i al seu millorament a
mesura de les teve» (orees.
COMPANYS, TOTS PER «JUSTICIA
SOCIAL»!
• »•
NOVES QUOTES MENSUALS

Ptes.
Viladomat
Díaz ... ...
Vilalta ...

5—
j*
O'SO

DONATIUS
Folch (F.)
Farré (B.)
X. X
«Zeus»
Societat Obrera de Torroja del
Priorat
Barjau
Total

5'—
0'50
0'40
2'
3—

5"—

15'90

JÜSTKlAiSOOAL
.CORREU ADMINISTRATIU
Pessetes
Josep Canadell, de lleida, Rebut gir
Gil Vidal, d'Olot. Idem id. ...
Magí Vidal. d'Almacelles. Rebut gir
Gregori Vallbona, de Corcó.
Rebuda remesa
Secció de Calella
Josep M. Cirera

192'40
14'40
15'—

38'40
76'60
8'—

Penya U. S. C. d'escacs
Demà tindran lloc les següents partides :
MonpelrCapdevila.
Rull-Blanquer.
Ferrés-Virgili.
Essent final de concurs i donat que
les partides seran del més gran Interès, ' invitem tots els companys que
hi vulguin assistir. Les partides començaran a les quatre en punt de la
tarda.
Apropant-se el començament del
segon Concurs, advertim tots els
companys que vulguin prendre-hi
part que poden donar llur nom al
company Puig tots els dies de set a
dos quarts de nou del vespre, 1 els
diumenges de quatre a vuit de la
tarda.

Per a guarir 1» TOS preneu

L'AIXAROP
POLIBALSAMIC "GIOL"

Acción
Cooper atista
Organ ât U Federació de
Cooperatives de Catalunya

En
micili a

,

Portaf er risse, 30, pral.

Els gimnastes obrers txecs
Els «Sòkols» txeca, xovinista
i reaccionaris, que sols esperen
la mort de Masaryk per convertir-se en un franc instrument de
domini de la burgesia txeca, tenen sortosament una contrapartida gairebé equivalent en la
magnifica Unió dels Gimnastes
Obrers txecs, fundada i creada
per tal de donar al socialisme
un instrumen poderós de cultura
i de lluita. Inspirada en els
principis universals de Miroslau
Tyrs, els O. O. T. han aconseguit reunir durant els trenta sis
anys de la seva existència la
part més considerable i més sana de l'obrerisme txec i avui són,
a la Txecoslovàquia voltada de
dictadures, la més ferma defensa
dels principis republicans i socialistes. La informació que segueix ens ha estat facilitada pel
camarada i amic V a v e r k a
de Praga, activíssim dirigent dels
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tema de pagament dels deutes de guerra per
Alemanya, primer en espècies i després en
or? ¿Tot això ho hem fet nosaltres, els socialistes? Del desequilibri fantàstic dels pressupostos de tots els països capitalistes del
món que estan carregats de deutes, no ja
per la guerra passada, sinó de deutes per a
te nova guerra que s'està preparant, per a
sostenir la maquinària militar en tots els
països, en tenim també nosaltres la culpa?
Quan és evident que a tot arreu, allà on hi
ha un home que es diu i es sent socialista,
justament és aquest home el que s'oposa
d'una manera franca i valenta a aquesta
bogeria dels armaments que ens ha de portar fatalment a una nova guerra...
El senyor VALLS I TAVEKNER : I el militarisme soviètic?
Company COMORERA: Val més aquell
que el vostre. El fet evident és, doncs, que
a tot arreu allà on surt un socialista, un
home que se sent socialista, allà s'escolta
l'única i autèntica veu de pau, no tan sols
centra els armaments, sinó donant també
les solucions positives per a resoldre totes
les enormes dificultats que. ens ha deixat la
guerra, aquell crim capitalista, i la postguerra, que és una sèrie també de crims capitalistes.
¿Com parlar, doncs, sincerament i honestament, i amb coneixement de causa del fracàs del socialisme? Evidentment, senyors
diputats, alguna cosa ha fracassat; ha fracassat, no la ideologia, no el sistema, han
fracassat uns homes, de vegades ha fracassat una tàctica; han fracassat els homes
c, esperit filantròpic que creien que al cor
de la burgesia hi havia sentiments humans,
i ha fracassat la tàctica — conseqüència natural d'aquesta apreciació dels sentiments
aliens —, de col·laboració. Això sí que ha
fracassat completament, però ¿vol dir que
ha fracassat el socialisme, que ha fracassat
la ideologia? Absolutament no, no vol dir
això; vol dir que els îiomes que militen en
el moviment internacional socialista i proletari tindran l'obligació de no oblidar les lliçons de'la "història i de no creure mai més
que en el cor de la burgesia hi hagin sentiments humans, i que la lluita ha de seguir
cVuna manera implacable fins l'extermini
total de la burgesia. Es aquesta la lliçó històrica dels fets; no és el fracàs de la ideologia, és el fracàs d'una tàctica filantròpica,
ineluctable, perquè, evidentment, el capitalisme no pot tenir al cor sentiments humans,
cai és la cosa més inhumana que ha creat
la civilització.
Han fracassat els homes — deia el senyor
Ventosa i Calvall parlant ahir de MacDonalti —, i què vol dir això? Abans de Mac
Donald n'hi ha hagut d'altres. Hi ha hagut
Mussolini, que ha estat socialista; hi ha
hagut En Briand, que fou socialista, i Millerp.nd, que ha estat socialista. No hem de parlar, doncs, de MacDonald, que era socialista
i ara no ho és. ¿Es que les idees estan
vinculades a la conseqüència d'uns quants
homes? ¿Es que les idees no són superiors
sempre i sobreviuen a les misèries í a les debiiitats dels propis homes?
Si fos així, què seria avui de Catalunya?
¿On estaria la idea catalana de reintegració
tíe la personalitat de Catalunya, del recobrament històric de Catalunya que avui nosaltres tenim entre les mans i estem estructurant? ¿On seria tot això? Perquè vosaltres
ió. sabeu que la idea catalana ha estat traïda
moltes vegades, i no per un home, ni per
dos. homes, sinó per tota una organització
colitica que volia ésser la monopolitzadora,
justament, del sentiment de catalanitat.
I, malgrat d'aquestes traïcions, la idea catalane s'ha mantingut perquè era una cosa
consubstancial. I hem arribat a la conclusió
d'avui, a desgrat d'aquelles traïcions. ¿Què
té que veure tot això amb la fermesa de la
idea i amb la justícia del sistema socialista?
¿Què hi té a veure el fet que alguns homes,
en el llarg camí de la seva vida, es venguin?
Això no prova res més que la misèria de
certs homes, i prova, pel contrari, la bondat
extraordinària d'una ideologia que, malgrat
els fracassos d'uns dels seus líders, segueix
endavant amb més empenta que mai.
El socialisme tant no ha fracassat, que
avui tot el món està saturat d'ideologia socialista. Si vosaltres veieu, no ja els Governs

que han respectat les formes democràtiques lisme quan davant dels ulls de tots nosalburgeses, si vosaltres examineu els països tres hi ha l'exemple nord-america, és d'una
sotmesos a una dictadura de classe burgesa, audàcia que jo no m'atreveixo a qualificar.
Gurr Itàlia i com Alemanya i com Hongria i Recordeu que fa dos anys o tres, abans que
com Polònia o qualsevol altra de la mateixa 'a crisi actual fos tan forta, tothom deia:
eípècie, veureu com allí mateix, fins on hi «Règim socialista, mireu Rússia», i «Règim
ha tirania capitalista, els tirans al servei del capitalista, mireu Nord-America». Ho repecapitalisme han de venir a cercar en el camp tien sempre, perquè creien que Nord-America
socialista idees i sentiments per a tenir al era el paradís del capitalisme, aquella famoseu entorn una massa. Vegeu a Itàlia, què sa terra de les societats anònimes que, al
fa Mussolini? ¿Es que Mussolini a Itàlia ha llarg dels anys, tindrien la virtut de transretornar als principis i a les lleis clàssiques formar en capitalistes tots els obrers. I l'únidel capitalisme? N'està més lluny que mai. ca virtut que ha quedat evidenciada és que,
I veieu com a Itàlia, Mussolini, malgrat pot- en un moment donat, tots els obrers que
ser d'ell mateix, i malgrat dels interessos de tenien títols d'unes fàbriques han quedat "
Is gent que el segueix, està construint coses arruïnats, perquè una de les lleis més clàssique no tindrien explicació possible si no es ques del capitalisme nacional i internacional
besessin en els principis socialistes. Veieu el es apropiar-se d'una manera sistemàtica dels
que ha fet darrerament amb les empreses estalvis de la gent que li confia els seus
d» navegació. Hi havia a Itàlia, com a tot diners. Quelcom en sabeu d'això vosaltres
arreu, una quantitat extraordinària de grans (adreçant-se als senyors de la Lliga Catalai de petites empreses navileres que perdien na), que teniu sobre la consciència el Banc
llurs diners i s'arruïnaven totes simultània- de Barcelona, el Banc de Terrassa i el Banc
ment, i fou Mussolini, per Decret d'Estat, de Catalunya, si voleu. (Protestes de la Llidictatorialment, que obligà a la fusió de ga Catalana.)
totes aquestes empreses, fent-ne una sola,
El senyor TRIES DE BES : Aquí no hi ha
«Itàlia», que avui recorre les mars del món. méí- bancs que el banc roig.
Fs això el capitalisme clàssic? ¿Es que això
Company COMORERA : rens estranya molt
seria possible si no fos una conseqüència que es vingui ara aquí a parlar dels fracasobligada de les teorías socialistes que stan sos del socialisme, quan tot justament tenim
recorrent tot el món i que encara que no es davant dels ulls l'exemple catastròfic de
vulgui pertorben la mentalitat dels homes Nord-America. Això és d'una audàcia que jo
que estan al servei de la classe capitalista? no vull qualificar. ¿Què passa a Nord-AmeI vegeu Alemanya; malgrat Hitler i les rica, en el paradís capitalista que abans era
camises que el segueixin, Alemanya tomarà l'espill del món capitalista?
s', capitalisme clàssic? Ni volent-ho, ho aconEl senyor VALLS I TAVERNER : I comuseguiria, car el socialisme és per a tots la nista.
vide que s'imposa i el capitalisme el cos mort
Company COMORERA : Del món capitaea procés de desintegració total!...
lista.
¿Oon són els principis clàssics del capitalisEl senyor VALLS I TAVERNER : I comun_e? ¿Què queda ja de les lleis naturals i nista.
immutables del capitalisme? Contra la llei
Company FRONJOSA : S'haurà de confesd'oferta i demanda, tenim els trusts i els sar d'això! (Rialles.)
cartels. Contra la llei de lliure competència,
Company COMORERA : A Nord-America,
hí> sorgit el nacionalisme econòmic que ha 1,: bancarrota del sistema capitalista és intransformat tota la terra en una cosa anti- tegral. D'allà no pot dir-se. com a vegades
econòmica de compartiments estancs. I del es vol dir parlant d'Europa, que la responfamós «laissez faire, laissez passer», ¿què sabilitat mediata del desastre financer i ecoen queda avui ja? Perquè avui ja hi ha con- nòmic d'un pais és la conseqüència de l'actra això l'economia dirigida. Del capita- ci ó. de la influència política i governamenlisme clàssic, no en queda res. ¿Es que s'hi tal del socialisme, per la raó que a Nordpot tornar? Tampoc. Perquè jo estic ben se- America no hi ha hagut moviment polític
gur que si els senyors de la Lliga Regiona- socialista encara; perquè a Nord-America,
lista poguessin tornar a llur dominr" d'abans, país d'anticristians, com vosaltres (diu això
no farien pas cap esforç per a valoritzar adreçant-se als escons de la Lliga Catalana)
aquí les lleis i els principis del capitalisme alii a Nord-America no s'ha permès l'acció
tradicional, perquè mai no hi han estat fi- política de classes fins al punt que en el
dels, mai no els han escoltat.
mateix Estat de Nova Yoril, quan el poble
Ei senyor TRIES DE BES : Però si fa tren- elegeix representants socialistes, el Parlata anys que està passat de moda, senyor ment no admet aquests com a diputats al·leComorera. Es tracta d'economia política de gant que no poden jurar la Constitució d'una
fa trenta anys! (Protestes diverses que du- nianera sincera. A Nord-America no hi ha
ren llarga estona, impossibles de registrar.) hagut acció intensa, ni directa ni indirecta
Company COMORERA: Senyor President, del moviment polític socialista internacional :
ju crec que estic correcte. Jo accepto qual- i. en canvi, Nord-America és en l'actualitat
sevol interrupció, però el que no acceptaré ei país més enfonsat per la crisi capitalista
mai és una actitud de menyspreu, i això no internacional, i les seves finances es caracho admetré mai ni d'un savi ni d'un cate- teritzen pels grans cracs de les poderoses
dràtic.
oiganitzacions financeres i per la quantitat
E! senyor TRIES DE BES : Però si no sóc immensa de milions de persones que han
ni savi ni catedràtic.
estat estafades de la manera més iniqua pel
El senyor PRESIDENT : Segueix en l'ús de sistema capitalista nord-america.
la paraula el senyor Comorera.
¿Com parlar del fracàs del socialisme en
Company COMORERA : Diu el senyor aquests mateixos moments en què justament
Tries de Bes que jo estic parlant del segle les fórmules socialistes són les úniques que
passat, i, evidentment, ja ho he dit que es- obren una porta a possibles solucions en les
tova parlant del segle passat en començar. hores difícils que estem vivint? Si Europa ha
He parlat del segle passat per demostrar, <^e sortir del marasme actual, haurà d'ésser
justament, que el que ha fracassat en el nos- a base de les fórmules que la Internacional
tre temps, en el segle XX, és el capitalisme, Socialista ve aprovant cada vegada que es
perquè totes aquestes lleis que foren l'origen reuneix, com el retorn al patró or. com la
i base del seu progrés i del seu poder, totes moneda internacional, com la condonació
han quedat ja vençudes per les noves moda- universal dels deutes de guerra, com la relitats econòmiques i avançades, sobretot, per gulació i distribció de la producció a tot
l'empenta de la ideologia socialista arreu del arreu en forma que estigui més d'acord amb
món.
les capacitats del consum, revisió dels deutes
E' senyor SOL : La propietat privada, no. de- reconstrucció industrial i de les tarifes
Company COMORERA : La propietat pri- duaneres. ¿I com parlar del fracàs del sovada també us la prendrem.
cialisme, quan veiem com el capitalisme per
El senyor RIERA : Ara, ara és quan els a defensar-se està destruint immenses riqueheu tocat el voraviu. Estic amb vós amb això ses no certament ni precisament per amor
a la humanitat, sinó per l'egoisme dels seus
de la propietat privada.
El senyor TRIES DE BES : N'hi ha d'al- membres més qualificats? Quan hi ha trenta
tres que no ho diuen així. (Protestes diver- milions d'homes que passen una vida difícil,
mancats d'elements materials per sustentarses.)
El senyor PRESIDENT : Segueix en l'ús de se, què fa el capitalisme per a sortir en defensa d'aquesta part de la humanitat? Prou
la paraula el senyor Comorera.
Company COMORERA: Venir a parlar és sabut : a Nord-America, proposant-se i
a\ui, senyors diputats, del fracàs del socia- portant-se a la pràctica el que als camps

binders nord-americans se'ls inoculi una malaltia perquè no hi hagi collita de blat, al
Brasil, destruint milions i milions de sacs de
cafè, i el sucre a Cuba i a Filipines; a
l'Argentina, fent que el blat i el moresc
serveixin de combustible per a les locomotores del país. I en totes les parts del món,
practicant-se una destrucció sistemàtica crinjnal i monstruosa de la riquesa que el treball produeix, mentre que una part considerable de la humanitat pateix misèria i dolors, i mentre estem damunt de la gran catàstrofe de la gent que odia i no té altra
perspectiva que l'odi.
El senyor VALIA I TAVERNER : Així, els
• iankis som nosaltres.
Company COMORERA: Però vosaltres no
voleu veure ni reconèixer més que l'aspecte
polític del socialisme i voleu desconèixer
d'una manera sistemàtica el seu aspecte econpmic. I aquest aspecte econòmic del socialisme es veu a tot arreu del món, i especialment a Europa, tota vegada que davant del
fracàs del sistema i de les organitzacions capitalistes, tan sols es mantenen d'una manera ferma i sòlida les organitzacions autènticament econòmiques del proletariat. I així
veiem com a Anglaterra mentre s'arruïnen
h: gran industria i el comerç, es manté poderós el moviment cooperatiu de consum, de
producció i de crèdit. I a Alemanya igual.
I sobretot, tenim l'exemple d'aquests admirables països del nord d'Europa que estan
pràcticament organitzats en cooperatives i
out pràcticament estan realitzant el socialisme. Evidentment que aquest aspecte econòmic del moviment socialista internacional
no pot interessar amb gust als senyors que
defensen el capitalisme, perquè en aquest
terreny econòmic del socialisme ells trobarien la seva mort.
Tenim interès a parlar-vos d'un cas concret, que demostra el valor immens d'aquesta
acció cooperativa, que és la manifestació
pràctica del socialisme internacional. A
aquest efecte us volem parlar de la fàbrica
cooperativa de bombetes elèctriques que es
vu constituir en el nord d'Europa contra el
trust capitalista de bombetes elèctriques.
Tots vosaltres sabeu que hi ha un trust internacional, «Philips-Osram», que ha monopolitzat la producció i el consum de les bombetes elèctriques i que imposa la seva producció per tot arreu en la forma que li convé^ Aquesta acció negativa i pertorbadora va
arribar als països del nord d'Europa. Però
alla hi havien grans organitzacions cooperatives que sortiren en defensa dels treballadors, i davant d'aquest trust capitalista,
aquestes organitzacions cooperatives varen
organitzar les seves fàbriques cooperatives;
»1 moviment s'inicià a Suïssa i ràpidament
s'estengué a Noruega, Dinamarca i Finlàndia, i està corrent-se avui cap a Anglaterra.
Així és com els treballadors han sabut lluitar amb l'organització capitalista i eliminar
la seva acció pertorbadora.
Un Sr. Diputat : Adéu, Pich !
Company COMORERA : Això vol dir que
no tan sols no ha fracassat el socialisme
sinó que la nostra ideologia i la nostra tàctica en el terreny econòmic va fent la seva
vida, ensinistrant el proletariat a prescindir
de l'economia capitausta i preparando per
a un dia no molt llunyà, més immediat del
que sembla, en el qual s'ha d'estructurar una
economia internacional més justa i humana.
¿Es que pot dir-se que ací. a Catalunya,
ha fracassat el socialisme? A Catalunya, com
el M. Jourdain de Molière, que feia prosa
sense saber-ho, s'ha practicat i es practica
molt el socialisme, perquè en el fons, no hi
ha altra cosa que ideologìa i orientacions
i tàctica socialista en tot l'immens moviment
cooperatili de consum de Catalunya, en l'organització mutualista i en molts dels sindicats agraris. Aquestes orientacions socialistes de les organitzacions cooperatives van
fent el seu camí i desenrotllant la seva empresa. La lluita d'avui és clara i és concreta i serà cada dia més enèrgica. I la prova
de què el socialisme no ha fracassat al món
és que justament el capitalisme ha de recórrer a l'acció violenta, a l'acció criminal, per
a vèncer ei socialisme, per a aniquilar-lo per
procediments innobles i' baixos, com avui
tv fa a Alemanya. Si el socialisme no representés cap força, si el socialisme no fos *res

i el seu fracàs fos tan evident, ¿creieu vos- sa analfabeta i plena de supersticions realtres que el capitalisme renunciaria a les ligioses i alcoholitzats pels vicis del règim
seves formes democràtiques d'abans i tren- tsarista, no hi havia possibilitat moral ni
caria ell mateix l'instrument que va servir material de construir una civilització que és
per construir el seu edifici jurídic de privi- immensament superior en 'valors ètics i tèclegis de castes i de classe? Si el socialisme nics a la civilització capitalista. Avui, a Rúsr.o representés res i el seu fracàs fos tan sia hi ha un. capitalisme d'Estat, en mans del
evident, creieu vosaltres que Mussolini i Hit- proletariat rus, que podrà conduir, en una
ler apel·larien a aquesta acció feixista que evolució més o menys llarga, això ningú no
estan portant a cap a Itàlia i a Alemanya, pot saber-ho, a una autèntica civilització sorespectivament, no amb el propòsit de vèncer ' cialista.
noblement i lleialment, en lluita cara a cara,
Si justament això prova alguna cosa, és el
amb millors organitzacions i millors prin- que nosaltres hem dit i dóna raó d'éser a la
cipis, lluitant tan sols per a destruir física- nostra vida : el fracàs de la tàctica catastròment els homes? Els homes solament, car les fica. Es evident que les coses han de venir
idees, ni físicament ni d'altra manera es po- per una evolució lògica, sobretot per la suden destruir, La lluita, doncs, és clara i peració interior dels homes que volen (i ho
concreta; Catalunya no pot escapar a aques- volen ja avui molts milions) viure una vida
tes lluites contemporànies nostres i estem ben millor i més justa que la a què estan sotmesegurs que en la nostra Catalunya, en la de sos avui sota el règim capitalista.
vosaltres i nostra, es constituirà aquesta nova
Ens parla el senyor Ventosa del concepte
civilització que ens portarà a una nova or- de llibertat. Però és que, senyors Diputats,
ganització de la nostra economia.
en règim capitalista hi ha llibertat autèntiNosaltres estem ben segurs que si en el camí ca? ¿Es que en règim capitalista hi ha deque s'ha de recórrer hi ha d'haver vençut, mocràcia autèntica, que és la conseqüència
i vençut d'una manera total, per a no aixe- immediata de la llibertat? La llibertat de
car-se mai més, aquest vençut serà la Lliga poder anar de poble a poble, i de canviar
Catalana. La Lliga catalana és un gegant de tì'ofici, o d'arribar a les categories primeres
força aparent, que té els peiïs he llot; les de la vida social i econòmica del món!... Però
dues cames de la Lliga són l'Institut de Sant això és una ingenuïtat, senyors Diputats. Cal
Isidre i el Foment del Treball Nacional (Ria- recordar, per exemple, que en temps de la
lits. Rumors en la Minoria de la Lliga. Di- Revolució francesa, ja en període napoleònic,
versos diputats: Les «Lliga-cames»). Aques- Napoleó deia als seus soldats : «Aneu a la
tes dues cames són fàcils de segar: l'Institut guerra, perquè cada un de vosaltres porta el
de Sant Isidre, en aprovar aquest Parlament bastó de mariscal a la seva motxilla.» Durant
la Llei Agrària de Catalunya, i el Foment la guerra foren nomenats trenta mariscals,
del Treball Nacional, reorganitzant la indús- però, per a fer-los, moriren vint milions d'hotria catalana, perquè els catalans som supe- mes. Això succeeix en règim capitalista. Eviriors quan se'ns lliura la direcció dels nostres dentment que en el règim capitalista, l'home
afers. (Molt bé, i aplaudiments en els escons més humil pot arribar a ésser un capità d'insocialistes.)
dústria; però, per a ésser-ho, han de morir
miserablement milions d'homes a tot el món.
Rectificació
No hi ha llibertat autèntica sense llibertat
Company COMORERA : Senyors Diputats : econòmica. ¿Quina llibertat té, per exemple,
No pensava jo rectificar, perquè, en realitat, el petit arrendatari quan vol llogar un tros
el to del discurs del senyor Ventosa i Calvell de terra per viureu ell i els sçus? ¿Quina
avui és completament diferent del discurs llibertat té l'obrer que en un», ciutat va a
d'ahir. Jo no sé si serà això una conseqüèn- Hogar un pis qualsevol, i té necessitat de docia de les meves paraules, o conseqüència nar un eixopluc als seus?-¿Quina llibertat té
d'una madura reflexió, però el fet evident és l'home sense treball, que va a demanar-lo
que ahir assegurà el senyor Ventosa, d'una al comerciant o industrial? Llibertat nominal, la té tota, i llibertat de no acceptar les
manera rotunda que el fracàs del socialisme condicions
que li imposin ; però llibertat real,
era una evidència i que era un figuri passat no en té cap.
de moda, i avui el senyor Ventosa ve a daNo vull repetir la grolleria del senyor Vennos que la culpa no és de ningú, que la misèria del món és aquí perquè hi és, però que tosa, en parlar de l'enxufisme socialista. Això
és cosa jutjada per la Cambra, i rectifino se"n pot fer responsable ni al capitalisme, ja
per ell mateix.
ni, ara tampoc, al socialisme. Que de la cada
evoluciona, és cert ; però és que també
guerra, tampoc ningú no n'és responsable. ésTot
que els únics cervells que a Catalunya
Aleshores haurem d'anar a cercar una res- no cert
evolucionen, són justament els cervells
ponsabilitat máxima, que és la responsabili- de la
Catalana. Recordeu que el 12
tat del vostre Déu, perquè totes les coses te- d'abril Lliga
de l'any 1931, el vostre Pontífex mànen una causa i una responsabilitat. Es evi- xim escrivia
aquell famós article dient que
dent i és una veritat coneguda de tot el món, a Espanya, els
espanyols, ni en safata voque l'origen, la causa autèntica de la guerra lien la República;
i el 14 d'abril, hi havia
mundial, no fou pas la qüestió nacionalista, República. I en el cas
econòmic passa exacsinó qüestions profundament, jurídicament tament igual : ells veuen l'evolució del món,
econòmiques. ¿Qui no sap avui que la llui- veuen l'orientació del món; ells veuen que,
ta pels mercats internacionals, portà Alema- malgrat la dictadura i l'opressió, cada vegada
nya i Anglaterra a una situació insostenible, més marcada del règim capitalista, el món
a un estat impossible de sostenir, i que aques- camina vers una nova civilització. Saben potes raons econòmiques dels països aleshores sitivament que estem en el période de tranmés forte de l'economia internacional, pro- sició, que sempre és el més dolorós i més
vocaren la declaració de guerra? ¿Qui no sap difícil, en passar d'una civilització caduca,
això? Que la guerra fou justament una con- a la implantació d'una nova civilització ètiseqüència fatal, com ho serà dintre de poc, cament i econòmicament superior. Ho saben,
del règim capitalista. Ha parlat de la guerra, però no volen dir4io; no ho volen recoi jo només he de recordar al senyor Vento- nèixer, i dia vindrà que el senyor Cambó
sa, la figura excelsa de Jaurès, assassinat pels ens dirà que a Espanya no volem el règim
nacionalistes francesos.
socialista ni en safata, i al dia següent, viuDe Rússia he de dir-li solament que allí, rem ja en règim socialista.
ni els propis comunistes russos han pretès
mai organitzar avui una civilització socialista. Qualsevol Diputat que vulgui llegir les paSessió del dia 14 de març de 1933
raules reiterades de Lenin, Trotski, Kàmenev. Rikov. Zinòniev, i de tots els pionners
de la revolució de l'Estat soviètic, sabrà a
bastament que aquells grans homes, que
aquells grans pensadors, que aquelles grans
figures del moviment socialista internacional
sabien molt bé què era allò que estaven fent;
Pregunta del company Comorera
sabien que no feien altra cosa que netejar
Company COMORERA: Senyors Dipuel camí de la podridura burgesa i aristocràtica que hi havia a Rússia abans i durant tats: Vaig a adreçar una pregunta al Gola guerra, per construir una vida nova. Sa- vern respecte a un organisme de la Generabien molt bé aquests pensadors socialistes i litat, anomenat Comissariat de la Casa Obrehomes d'acció socialista, que amb una mas- ra. Aquest organisme fou creat en el curs

El problema de la
vivenda obrera

•¿e l'any passat, però no consta en el Pressupost aprovat pel Parlament; no obstant,
aquest organisme segueix funcionant exactement igual que en el seu principi, i per les
noticies de premsa, sembla que ha de tenir
una certa repercussió, sobretot en les finances de la Generalitat. Per això aquesta Minoria considera necessari que aquesta situaciú s'aclareixi. Creiem necessari que se sàpiga, primerament, quina és la composició
actual del Comissariat de la Casa Obrera.
Quin és el concepte o el criteri que s'ha
tingut en compte en donar representacions
en el si del Consell Directiu del Comissariat
de la Casa Obrera. Quina és la plantilla de
funcionaris que està al servei d'aquest organisme, i quina classe de funcionaris són,
si són permanents de la Generalitat o si són
funcionaris del servei exclusiu del Comissariat de la Casa Obrera, i en aquest cas darrer, com i de quina partida es paguen llurs
honoraris. Voldríem saber, també, quin és el
pressupost normal del Comissariat de la
Casa Obrera, és a dir, a quant ascendeix mensualment el cost burocràtic d'aquest organisme, i voldríem saber el pressupost extraordinari del Comissariat, és a dir, quantes
pessetes hi ha fins ara despeses en obres o
tu estudis, de realització immediata o per al
futur. Voldríem saber també quina és l'organització de treball que hi ha avui en les
obres realitzades fins ara pel Comissariat de
la Casa Obrera. Els senyors Diputats saben
que s'ha construït un grup de deu cases a la
barriada de Sant Andreu; seria molt interessant saber quin concepte tingué el Comissariat de la Casa Obrera en aquests moments d'atur forçós en el ram de la consti uccio, per a donar treball a la gent. Si
es tingué en compte els obrers parats, inscrits a la Borsa del Treball de la Generalitat ; si es tingueren en compte les possibles
ofertes de les Cooperatives obreres de construcció, o si, passant per sobre de la Borsa
del Treball de la Generalitat, i prescindint
de les Cooperatives obreres de construcció.
el Comissariat prengué els obrers que li plagueren. El cost total de les obres realitzades
fins avui i el cost aproximat de les obres
»n projecte o bé ja començades.
Una altra qüestió molt important, és saber també quin ha estat el criteri en matèria de compra de terrenys; quin concepte
ha imperat en la fixació del preu dels terrenys on s'ha edificat el bloc de cases lliurades ja als seus llogaters. Perquè fóra molt
convenient tenir una idea exacta de si el
Govern de la Generalitat, en aquesta matèria d'expropiació, s'ha inspirat en un criteri
social o purament en un criteri mercantil,
0 sigui, si s'ha inspirat en el sentit de considerar-se un comprador normal, un comptador individual com qualsevol altre ciutadà de Barcelona, o bé si tingué en compte
que comprava terrenys per a exercir-hi una
funció social.
I. finalment, agrairíem al Govern que ens
indiquer quins són els propòsits del Comissariat de ¡a Casa Obrera en relació als dos
problemes màxims en aquesta matèria : un.
respecte a l'atur forçós, i l'altre, respecte a
la higíenització de la vivenda a Barcelona.
Totes aquestes preguntes, jo penso que són
de fàcil contestació, i agrairé molt al Govern que tingui la gentilesa de contestar-les
un« a una. per a arribar a una conclusió i
saber positivament si estem en els començaments d'una obra social ulti o si estem en
e!s començament d'un tumor burocràtic
Rèplica
Company COMORERA : Senyors Diputats : Escoltant el senyor Conseller de Sanitat, les paraules del qual agraeixo com es
degut, m'he afermat més en el cnteri que
em va moure a provocar aquest petit debat.
Em semblaria, però. pel to de les paraules
finals del senyor Dencàs. que aquesta pregunta de la Minoria socialista tindria com a
primera finalitat, com a primer objecte,
combatre l'aspecte social de la llar obrera.
1 no és així. Si nosaltres hem provocat
aquest debat, és perquè teníem í tenim avui
•?1 ferm convenciment que el problema de la
llar obrera no ei resoldrà pas el Govern de
la Generalitat seguint pel camí que ha iniciat. Es d'això que nosaltres ena dotem, per-

què voldríem realment que el problema de
la llar obrera o llar higiènica — que per a
nosaltres és una expressió més exacta —
fos iniciat d'una manera racional i es resolgués en bloc.
La funció del Comissariat podria ésser una
cosa útil si no sortís del camp purament
tècnic; és a. dir, un organisme superior que
facilités als Ajuntaments i sobretot a les
organitzacions espontànies dels treballadors,
ela consells tècnics necessaris i que a la vegada aconsellés als organismes també superiors de Catalunya, tant Ajuntaments com
Generalitat, les possibilitats i les necessitats
tíe crèdit, quan aquests organismes espontani;-' de la massa popular ho demanessin. Però d'això a anar als petits assaigs materials,
U i ha una gran distància. Estem fermament
convençuts que el carni iniciat pel Govern
de la Generalitat no conduirà a res pràctic en quan es vulgui resoldre el problema
difícil i complexe de la llar obrera i higiènica, i en canvi s'exposa a la Generalitat a
perills greus. Aquest problema de la llar
higiènica no pot desvincular-se de cap de les
m&neres del problema general de ciutat, ni
es pot tampoc desvincular del concepte social que es tingui de la propietat. En lloc
dei mon, cap Govern, per sentiments enlairats que hagi tingut, ha pogut reeixir en
aquesta obra directa de construcció de vivendes. A tot arreu, l'única cosa que s"ha
aconseguit és forçar un procés d'especulació
c n terres i deixar totalment intacte el problema social de la vivenda, i a casa nostra,
en aquest moment, aquesta seguretat de fracàs del Govern de la Generalitat si segueix
pf-r aquest camí, és més evident encara.
Perquè, senyors Diputats, no és el problema
construir casetes a la periferie de Barcelona ; el problema, més greu i vast. és anar
a la reconstrucció de Barcelona, i tot el que
r.o sigui això, és senzillament peiWre el
tanps i els diners. Si no es té aquest concepte social realment revolucionari, ¿què es
podrà fer? El Govern de la Generalitat, de
l'honestedat del qual jo no he dubtat ni
he plantejat la qüestió en aquest terreny
—ha de reconèixer-ho el senyor ¡Dencàs —
va errat. ¿De què ens servirà que faci cent
cases, que en faci dues-centes, que siguin
exemples modèlics inclus per als propietaris normals individuals? ¿QÍúna solució haurà trobat? El problema seguirà en peu, perquè les arrels del problema no estan en
ao.uests assaigs de caràcter tècnic, en fer
un bloc que sigui modèlic, on hi hagi piscines i cooperatives de consum, on hi hagi
biblioteques i totes les altres coses necessários per a la vida social de la gent obrera.
L'arrel està en canviar el concepte que es
té de la propietat, perquè mentre — encara que el senyor Mies faci aquest gest
d'estranyesa —, perquè mentre no es tinguí aquest concepte, tot l'altre no serà res
mèi. que una transformació més o menys
vistosa del vell concepte caritatiu de la vic*a humana. No es tracta de la vida dels
humils, perquè d'humils no n'hi ha; hi ha
desheretats, hi ha explotats i explotadors.
Es tracta, doncs, del problema en tota la
seva vastitud; el problema no solament
d'higiene, sinó alhora d'ennobliment de la
viar humana.
Pregunto: ¿quina transcendència pot tenir el fet de construir un bloc de deu casetes, encara que sigui un assai», davant el
problema magne de tot Barcelona, on la
immensa majoria de la gent obrera està
obligada a viure de la manera més indigna? ¿Es que aquest assaig del Comissariat
de la Casa Obrera ataca a fons aquesf^probíema real de la vida autèntica 1 diària, no
d'un petit nucli, sinó de tota la gent que
treballa i pateix a Barcelona? ¿Es que amb
la compra de terrenys al volt de Barcelona
i la construcció de petits blocs de cases es
resoldrà el problema gravíssim dels barris
infectes de Barcelona? Parlava el senyor
Dencàs de! Barracõpolis antic. ¿Es que no
r*hi ha ara? Les barraques d'aleshores, encara que aquelles hagin desaparegut, no n'hi
híivia d'altres abans? I han estat tota aquest.-< sèrie inacabable de vivendes completament inhumanes que es respecten perquè
ningú zosa treure del camí aquesta nosa
enorme del dret de propietat. Tot el que no
sign: això. serà perdre el temps i f>ls diners.

E! Govern de la Generalitat te avui un
problema greu enfront d'ell, i és el problema de l'atur forçós. Es molt possible que en
el començament, la sensació d'aquest problema hagués incitat al Govern de la Generalitat a organitzar aquest Comissariat,
però tampoc des d'aquest punt de vista l'obra actual i l'obra futura del Comissariat
podrà influir gens ni mie» en la suavització del problema de l'atur forçós i potser
que contribueixi a agreujar-lo. Sobre aquest
aspecte jo voldria que el 'Govern s'hi fixés
una mica. Avui a Barcelona el problema
no és l'escassetat de vivendes; el problema
ós que no s'ha trobat encara la manera per
part dels poders públics de contribuir a
una reacció dels constructors de cases. A
Barcelona no es construeixen cases. Nosaltres no som partidaris de què el Govern de
Catalunya faci el joc a la Cambra de la
Propietat Urbana, concedint-li privilegis o
conservant-li els que tingui, a fi que els
piopíetaris de terrenys construeixin cases;
no som partidaris d'això ni és aquest el problema que ens preocupa. Ens preocupa, això
si, que si el Govern de la Generalitat té
una idea clara respecte a les condicions que
ht;ii de reunir les vivendes obreres, les llars
cbreres. tingui també un concepte clar de
com s'ha d'anar a la realització d'aquest
ideal. Perquè si es veu d'una manera unilateral, aleshores no sols no es resoldrà el problema de la llar higiènica, sinó que s'agreujarò el problema de l'atur forçós. Aquesta
política de construcció de cases o d'ajut
a In construcció de cases per organitzacions
autònomes dels treballadors, solament pot
tenir una conseqüència favorable a la col·lectivitat, si a la vegada els grans organismes
públics transformen la seva concepció respecte el règim de propietat, perquè si no,
IH més petita acció del Govern en sentit d'afavorir la llar obrera té com a repercussió
inmediata una paralització més o menys
accentuada de les activitats privades en el
ram de la construcció, i això, repeteixo, solament es pot neutralitzar quan el Govern
lo una concepció integral de la seva funció
envers la col·lectivitat, sobretot un Govern
integra* per homes autènticament d'esquerra.
Sabem que a Barcelona, desgraciadament,
treballen un 25 per cent d'obrers del ram de
construcció. Es el problema més viu que hi
hn avui a Barcelona, perquè la crisi de l'art
dp la construcció arrossega per si mateixa
a la indústria metal·lúrgica i a altres indústries anexes a. aquella. El Govern de la Generalitat ha de veure la manera de resoldre aquest problema, i jo asseguro que en les
condicions actuals en comptes de contribuir
a alleujar o a resoldre el problema de la
crisi de l'art de la construcció, l'agreuja perquè espanta sense motiu als propietaris. Als
propietaris se'Is ha d'espantar amb realitats,
no amb amenaces ni ombres que no siguin
realitats.
Acabaré mantenint ducs qüestions : primera, que el Comissariat de la Casa Obrera havia de tenir una situació legal quan es
va fer oi Pressupost aprovat per aquest Parlament. L'altra qüestió és que. .sí bé no hi
han funcionaris directes, perquè no n'hi
poden haver des del moment que no hi ha
partida especial de pressupostos per a aquest
cas. evidentment el servei del Patronat disp.föa de funcionaris de la Generalitat que no
compliran llur funció d'abans, si han de
complir aquesta del Comissariat. De manera
que, indirectament — i amb això no faig
retret a ningú, perquè conec alguns dels
empleats i els estimo força : no es tracta.
per tant. d'una qüestió personal —, indirectament la Generalitat paga plantilla Això
i'~ evident.
Una altra qüestió bàsica que jo encara
irantmc es aquesta : que nosaltres veiem.
esleír
preveient que ia conseqüència d'aquest;1, política desencertada del Govern de la
Generalitat en matèria de construccions de
case;- modèliques, serà esgotar ei crèdit cooperatiu que tants esforços ens va costar
çiianyar en el si de la Comissió, i fins en el
propi Parlament. Nosaltres voldríem que
aquest Comissariat. si s'ha de mantenir, fos.
senzillament, com una oficina tècnica per a
informar a aquells que" ho demanen, però

que s'acabi amb aquesta petita aventura de
la construcció de cases modèliques per part
de la Generalitat.

L'assistència social
Intervenció del company Serra i Morat
en la discussió de l'article 15 de l'Estatut
Interior
Company SERRA I MORET : Senyors Diputats : Intervine en aquest debat per a
defensar el text integre de l'article 15 del
Projecte d'Estatut Interior, perquè considero que és un dels articles més afortunats que
conté el Projecte i que per tant caldria deixar-lo íntegrament tal com està redactat,
tal com la Comissió l'ha sotmès a la Cambra.
La majoria dels Diputats d'aquest Parlament, la majoria del nostre poble i la majoria del món, tenen idees completament oposades a les que acaba d'exposar el senyor
Vallès i Pujais respecte a l'abast de les funcions d'assistència pública. Hem de fer constar, en primer terme, que aquesta assistència pública, que aquesta assistència social
és un deure de la Generalitat, un dels deures primordials de la Generalitat, una de les
obligacions ineHudibles que ha de complir
fint: el punt de què pot dir-se que fonamentalment no podria subsistir avui dia un Govern en cap país modern que no posés en
un líoc preeminent, en un lloc de preferència, tot el que es refereix a obligacions, a
funcions d'assistència social. I aquest criteri, pel motiu de què és un criteri universal,
gaiiebé no hauríem de defensar-lo. Però no
obstant, com que acabem de sentir quines
son les idees del senyor Vallès i Pujais i
aauestes idees són completament estantisses
sobre aquesta matèria...
El senyor VALLES I POTALS: No m'ha
escoltat bé, o no m'ha entès; perquè jo dic
el mateix que diu la V. S.
Company SERRA I MORET: Heu parlat
de beneficència en forma que insistiu en
sostenir aquest terme vexatori; aquest terme, aquesta paraula completament ofensiva
per tots aquells que es troben en el cas d'exigir de la societat el que la societat els hi
nega i no els hi vol donar.
Diversos senyors DIPUTATS de la Lliga :
¡Però si en l'Estatut es parla de «beneficència»!
Company SERRA I MDRET: Es digui el
que es vulgui, una cosa és beneficència i l'altra assistència social, i la Generalitat no
farà ni deu fer mai beneficència. La Generalitat podrà fer assistència social, però no
beneficència, perquè a ningú ha de beneficiar especialment, sinó en tot moment atendre allò que constitueix un dret dels ciutadans.
La Generalitat té obligació de complir
amb aquests deures d'assistència, i, en canvi,
el senyor Vailès i Pujais, sinó l'he entès malament, proposa que es suprimeixi aquest
apprtat de l'article.
Ei senyor VALLÈS I PUJALS : No, no ha
llegit la meva esmena, no m'ha entès. Jo
dir que la Generalitat té el deure d'exercir
aquestes funcions en tots els aspectes i abast
a què no arribi la iniciativa particular.
Company SERRA I MORET: El senyor
Vallès i Pujais ha dit que l'acció de govern
ea aquest aspecte havia d'ésser purament supletòria, complementària de l'acció privada.
"Per consegüent, tinc entès que segons el concepte del senyor Vallès i Pujais, que suposo
que és també dels seus companys de Minoria,
els necessitats s'han de reíiar de la beneficència particular, i quan l'acció de la beneficència privada no els atengui degudament,
l'Estat deu suplir les deficiències.
Diversos senyors DIPUTATS de la Miñona de la Lliga Catalana: Deurà...
El company SERRA I MORET: Deurà?
Però, senyors de la Lliga! Deurà fer-iio l'Estol, quan els particulars no ho facin. I jo
pregunto : ¿ quan els particulars han atès
ics necessitats de tots els desvalguts?
EÎ senyor TRIES DE BES : Vegi's l'Hospital de Sant Pau. H que no ha atès les necessitats dels desvajguts ha estat el Govern.
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EI senyor VALLÈS I PUJALS: Sempre
l'acció particular ha atès necessitats.
Company SERRA I MORET : Els senyors
de la LKga Catalana no coneixen el drama
constant, el drama permanent...
Diversos senyors DIPUTATS de la Lliga
Catalana: Sí, sí; el coneixem.
Company SERRA I MORET: ...que hi lia
a. les portes de cada establiment de beneficència, en el qual no poden ingressar, en
el qual no són admesos més que aquells que
estan bé amb un senyor de la Junta o tenen
recomanació d'algun personatge aue està
dintre les línies generals que marquen les
idees... TRumoraJ
El senyor PONTBERNAT : Dels que van
a confessar i combregar cada diumenge.
(EI senyor President imposa ordre amí) la
campaneta.)
Company SERRA I MORET: ¿Es que és
necessari que es digui que l'Estat complirà
aquests deures quan els particulars no els
compleixen? Aquest concepte que sustentava el senyor Vallès i Pujáis va modificant-se
a mesura que passa el temps. I en aquest
sentit, n'hi haurà prou que esmentem la llei
do pobres d'Anglaterra, que ha estat una llei
felicíssima i que marca el final d'una de les
evolucions naturals de la societat, que entra
de ple en el reconeixement dels drets dels
ciutadans i dels drets de menjar, d'ésser assistit en cas de malaltia o de desgracia. I
com que això és un dret, un dret indiscutible, nosaltres no podem esperar que la
beneficència privada vingui a reconèixer o
atendre aquest dret; no podem esperar que
algun senyor que tingui bons sentiments faci alguna deixa, sinó que proclamem que la
Generalitat té l'obligació ínelludible d'instituir tots aquells organismes, de crear tots
aquells establiments-per atendre aquests serveis 1 aquestes necessitats.
El senyor VENTOSA I CALVELL : I d'estar al corrent en el pagament de les consignacions.
Altres senyors DIPUTATS de la Lliga Catalana : I de pagar puntualment.
Company PRONJOSA: Senyor President,
que la caverna s'excita!
(El senyor President imposa ordre anió la
campaneta.)
Company SERRA I MORET: Convindria
senyors, que nosaltres -estiguéssim en el que
respecta a l'exercici de l'assistència pública
per part de l'Estat, al nivell d'Anglaterra, í
finf: podríem acceptar amb gust estar a un
nivell que representés alguna desavantatge.
El senyor VALLÈS I PUJALS : Sobre els
milions de parats que hi ha allí?
Company SERRA I MORET : I els milions
cie parats que hi ha aqui, qui els assisteix?
El senyor VALLES I PUJALS: ISThi ha
molts més a Anglaterra.
Company SERRA I MORET: es perquè
aqui no hi ha estadístiques; i a més per la
desproporció; però si nosaltres poguéssim
eslablir el percentatge amb estadístiques
clares i ben fetes com està establert a Anglaterra, sabríem que no és d'ara que hi ha
obrers en atur forçós a Espanya, sinó que
sempre hi ha hagut parats. Seguint ei criteri del senyor Vallès i Pujáis i desentenentse l'Estat, arribaríem a la conclusió de què
no existeiexn pobres ni existeixen parats,
perquè l'Estat no els hauria d'atendre, tota
%'egada que esperaria i fiaria la solució del
problema als bons sentiments i a la bona
voluntat dels ciutadans.
EI senyor VALLES I PUJALS : Nosaltres
velem que l'Estat no prengui la iniciativa privada.
Company SERRA I MORET : ¡Doncs nosaltres volem que es consigni l'obligació de què
cl que pugui assisteixi forçosament aínb tots
ela seus mitjans al necessitat i desvalgut.
Un senyor DIPUTAT de la Lliga Catalana : Però això no ho diu l'article.
Company SERRA I MORET: Però ja ho
diem nosaltres pràcticament. I per això diem
que és un deure de la Generalitat.
Un senyor DIPUTAT de la Lliga Catalana : I ha de figurar en els Pressupostos?
Company SERRA I MORET: Sí; d'una
manera taxativa ha de figurar aquest principi. Jo voldria posar-vos un exemple, ja que
el senyor Vallès i Pujáis ha parlat dels <jue
estan en situació d'atur forçós. A Anglaterra
hi ha tres milions de parats, segons les es-

tadístiques, i als Estats Units n'hi han tretze milions. Als Estats Units els parats reben
algun subsidi combinat amb la beneficència
i subvencions de l'Estat, però els sentiments
de la gent de diners són molt aleatoris i resulta que en l'any 1930 el 50 per 100 dels
subsidis que donava el Govern dels Estats
Units o institucions dels Estats Units, es
nodrien de fons particulars; que en 1831
va baixar al 32 per 100, i en l'any 1932 va
baixar al 12 per 100; i com que han augmentat els parats, resulta que si s'espera dels
bons sentiments dels ciutadans, tretze minons de persones que estan atur forçós, que
en llur immensa majoria són caps de casa,
representa que pateixen grans necessitats 30
n 40 milions de persones que estan esperant
que els bons sentiments dels ciutadans vinguin a alleujar la seva situació. Tanmateix,
Anglaterra ha donat un bon exemple, ja
que alií, senyor Vallès i Pujais, no es necessiten recomanacions de ningú per a entrar a
un hospital ni a una. casa de maternitat.
Entren per la porta gran i són ben rebuts i
assistits. Jo en tinc alguna experiència d'aquestes coses.
Un senyor DIPUTAT: Això és una Anglaterra pintada...
El senyor VALLS I TAVERNER: No sentim cap menyspreu per a Anglaterra, sinó
una gran admiració.
,
Company SERRA I MORET : Jo tracto de
posar de manifest únicament la comparació
entre els països en els quals l'Estat intervé
• aquells en què l'Estat no intervé en l'assistència pública, i Anglaterra és un model comparat amb els altres països i més encara si
es compara amb el nostre.
El senyor Vallès i Pujais diu que en un
decenni, si no m'equivoco, són 145,000,000
cle pessetes el que s'ha tributat per drets
reals, i jo pregunto si li sembla molt el que
la voluntat dels rics a Espanya dóna per la
beneficència.
Respecte a institucions d'assistència social
he de dir que no han estat degudament atesos per l'Estat i nosaltres hem de proposarnos a prendre-les d'una manera immediata
i eficaç. Estic completament d'acord — í
això ho recull ja l'article en la seva redacció — en què el primer que cal atendre és
'a previsió, atendre el règim d'assegurances,
perquè no hi hagi en el país persones desvalgudes i necessitades. Estem d'aeord, i l'article ho diu d'una manera clara i, per consegüent, en aquest aspecte no ha d'haver-hi
modificació i crec que aquesta és la part més
important del discurs del senyor Vallès i
Pujais, que jo subscric. Però en el que no
podem estar d'acord, com tampoc ho estem
en el que ha dit el senyor Tauler, és en
aquesta simple modificació de què podria
intervenir la Generalitat les institucions privades ¿'asistencia social. Nosaltres sostenim
el criteri que la Generalitat intervindrà d'una manera preceptiva totes les institucions
de beneficència social; primer, perquè
aquesta és ia pràctica i la regla al nostre
país. Aquí ho ha fet l'Estat espanyol i ens
traspassarà aquests serveis en la mateixa
forma; segon, perquè és precisament una
garantia que aquelles fundacions de caràcter
particular seguiran la voluntat dels seus fundadors, cosa que és l'Estat el qui ha de garantir; tercer, perquè és una garantia de
bona administració, de bona inversió de capitals. I íinalment, té un altre aspecte que
és molt important, perquè si la Generalitat
el dia de demà, en l'aspecte d'asisténcia social, arriba a tenir un pla orgànic" capaç de
concebre la xarxa de les institucions, que
pugui realment fer que les nostres classes
treballadores trobin resolt el que diu l'article
i previngudes les adversitats de la seva
vicia, aleshores convé que aquestes institucions privades d'assistència social es posin
dins d'aquest pla de coordinació i no vinguin a complicar el sistema en lloc de facilitar els fins primordials que ha de tenir el
nostre Govern.
H's precís que aquests casos i únicament en
aquests casos pugui la Generalitat modificar
la voluntat del fundador, però no en altres
que jo respecto d'una manera completa, però
que podrien portar com a conseqüència una
duplicitat de certs serveis, deixant-ne altres
desatesos. Però si hi ha un pla general re(Seguirà en ei número visent)

