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La nostra c on si g n a

Tot el poder per a la classe obrera!
Posada en la disjuntiva entre reacció o revolució» la classe obrera es
disposa a lluitar revolucionàriament per la conquista del poder»
Espanya, tan retardada en l'ordre econòmic com en l'ordre jespintual, acaba de clavar una punyalada a la il·lusió que en la República democràtica havien posat
Concordat amb la Santa Seu. amples sectors de la classe obrera
Amnistia de delictes polítics i so- i mitjana espanyola. Amb tot, caciais. Derogació de la legislació lia passar per aquesta fase per
social de la República. Devolució tal d'evidenciar que els postulats
dels béns incautats sense indem- del marxisme en proclamar l'exisnització pels fets del io d'agost. tència eterna de la lluita de clasReforma de la Reforma agrària ses a través de mil·lenis d'històi Foment de la riquesa nacional. ria, no eren una invenció arbitràAquests sis punts constitueixen ria de cap home ni de cap partit.
el programa mínim que els agraL'intent de posar en marxa un
ris sotmeten al traïdor Lerroux país com el nostre, tan castigat i
perquè els monàrquics puguin col- mediatitzat per la ronya religiosa,
laborar amb ell en el Govern de la més fidel aliada de la societat
transició a l'Era feixista en què capitalista espanyola, ha fracases vol fer desembocar el règim sat. La República democràtica ha
instaurat el 14 d'abril.
mort ostensiblement el 19 de noConcordat amb la Santa Seu, vembre i- no serà pas amb unes
perquè el fanatisme crostívol con- altres eleccions que podrà ésser
tinuï irabecil·litzant el país ;
subsanat el catastròfic résultat de
Derogació de la legislació so- la desfeta d'ara fa quinze dies.
cial, per tal que els patrons es- Els treballadors industrials i els
canyapobres paguin jornals de milions de camperols pobres, que
fam de sis rals diaris com es pa- s'estenen pel mapa cí^Espariya lio
gaven a Andalusia ;
en guanyaran cap més d'elecció
Devolució dels béns als traïdors per ara, j, tal vegada, mai més.
del ió d'agost, per f u i que en
preparin un altre ;
Reforma de la Reforma agrària, perquè milions de camperols
pobres continuïn en l'estat d'abjecció en què havien viscut fins
En aquest magne pastelelg que ban
ara;
estat les passades eleccions, hi han JuFoment de la riquesa nacional, ga
un important paper: el Poder exediuen, per tal de fer passar la cutiu
de la República, que s'ha ben
monstruositat que preparen con- cobert de glòria; la detecció de totes
tra el país. Esquer que, junt amb les autoritats governatives; la preval'amnistia que permetrà de liqui- ricado de les Judicials; la traïció o la
incompetència de la major part dels
dar els crims dels generals ene- republicans;
el saboteig deslleial d'amics de la República, encara que quest pòsit d'egoismes mesquins d'uvagi acompanyada de l'amnistia na bona part d'això que en diuen fundels extremistes de l'anarquisme, cionaris ; l'etern doble joc d'una premdiària servil que exceptuant-ne un
quedarà desvirtuada amb l'agafa- sa
nombre tan reduït que amb els dits
da general, a les vint-i-quatre ho- d'una mà en sobren per a tota Espares, si volen, de tots els amnis- nya, tota l'altra sempre disposada a
vendre's a qui millor la paga si prèviatiats que no siguin generals.
ja no respon als interessos parLes intencions del feixisme que ment
ticulars d'un senyor que fa servir els
avança són tot un programa per a periodistes
de manobres intellectuals
la salut de la classe obrera.
(demano perdó als companys mano-

Com governarà Lerroux

Les dretes agràries í la seva
traducció a les ciutats, marxen
unides i compactes* i amb objectius clars, precisos i d'una simplicitat enormement entenedora.
De la mateixa manera haurà de
marxar-hi la classi obrera per damunt de les seves diferències i de
les anècdotes que la separen. No
es pot badar. Abans que l'enemic
de tots consolidi lei posicions que
mai no havia perdut del tot, malgrat l'ensorrada de la monarquia,
cal que la classe obrera organitzi
el seu front de ferro per a oposarse a la reacció triomfant sense
que hi manqui ni. ufe sol home ni
un sol organisme proletari. Serà
un criminal de lesa humanitat
aquell que entrebanqui la unitat
de la classe obrera,' fora orgulls
' fora rancors i el front únic serà
un fet.
Ha acabat la fase burgesa de
la revolució i un rw$u món s'obre
davant de la, classî obrera, si la
classe objEer*.^'llA(mt%* **arm*
d'objectius clars t concrèta. Per a
nosaltres, militants de°la Unió
Socialista de Catalunya, els con-

cretem tots en un sol mot d'ordre : Tot el Poder a la classe
obrera.
Perquè això sigui un fet, cal
organitzar estretament els quadros polítics i sindicals dels treballadors d'un cap a l'altre de la
Península. Cal que, espontàniament, en viles i pobles, fàbriques
i mines, corporacions públiques
municipals i de l'Estat, en l'exèrcit i en la marina s'organitzin
juntes revolucionàries que assumeixin les funcions delegades del
Poder que controlarà una Junta
central composta per representants
de totes les organitzacions sindicals i dels partits polítics de la
classe treballadora espanyola.
Allò que a la Rússia tsarista
aconseguí el soviet, ho obtindrà la
Junta revolucionària entre nosaltres, per altra banda tan arrelada en la tradició dels moviments
insurreccionáis del nostre vuitcents revolucionari.
¡ Treballadors de, Catalunya i
d'Espanya, a treballar i à triomfar per la Revolució social I

Qui pega últim, pega millor
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bres) per explotar la credulitat pública, tot fent ell tantes vegades l'altruista, el demòcrata i la persona decent.
61 a tot això hi afegim la interessada 1 ben retribuïda acció incivil i
, antiobrera dels gàngsters que fan de
capitostos de la F. A. I. possibilitant,
amb llur actuació la reacció violenta
de la burgesia analfabeta de tot Espanya, es veurà com és evident, que
de tant que ha fallat tot, al final no
podia fallar res, i l'esfondrament de la
• República democràtica burgesa fatalment havia de produir-se.
Ara bé; fóra d'un candor Idiota suposar que aquests milions de vots socialistes que hi ha hagut a tot Espanya són altres tants hornet que es-

Davant del perill
Examinats atentament els perills provocats pel triomf de la reacció
arreu d'Espanya, el Comitè Executiu de la Unió Socialista de Catalunya s'ha fet seu el criteri exposat en la sessió conjunta de les Comissions
executives del Partit Socialista Obrer Espanyol 1 de la Unió General de
Treballadors, i expressat alxi en la nota facultada:
"Sotmesa a examen la situació política com a resultat de les elección» legislatives, hi hagué absoluta unanimitat de criteri, tant a apreciar les conseqüències d'aquest resultat com a considerar Imprescindible el viure alerta, davant el perill d'apoderar-se del Poder els elements reaccionara (ja exercint-lo directament o delegant-lo als qui els
facilitaren el triomf) el» serveixi per a rebassar els límit* constitucionals en el seu públic desig d'annUar tota Pobra de la República, proposot contra el qual hauran d'alxecar-se vigorosament les organitiaotons
obreres."

peroran que els altres habitants a la
Península s'enterneixin els uns davant
la seva explotació i la misèria dels
seus explotats i arribin a comprendre
els altres llur situació com a homes i
assalariats.
Serà interessant de veure com acaba
el période inaugurat el dia 19 de novembre; amb tot, una cosa podem assegurar, sigui quin sigui el final d'aquesta guerra social provocada per tota la tradició clerical i feudal de l'Espanya negra 1 és que la F. A. I. no
farà res més que nosa al proletariat
revolucionari.
En front de la decisió dels treballadors conscients de tot Espanya una
espècie tendenciosa s'ha fet circular
aquests dies : No sabeu perdre, diuen.
El que no sabem és guanyar. Si sabéssim guanyar, no s'hauria donat l'espectacle del dia 19. Bi sabéssim guanyar, totes les figures més destacades
de la fàuna criminal que la monarquia
nodria, no s'haurien aixecat desafiadores als setze mesos,de proclamada
la Republicai el clericalisme, aquest
pòsit d'odis Inhumans, no riuria una
altra vetada amb la seva rialla sarcàstica; la burgesia no es predisposaria
a anul·lar les minses millores socials
obtingudes per mitjà d'una legislació
social prudent, atenuada encara per
una aplicació feta amb preservatiu;
tota la cosa feudal i ultramontana no
pronunciaria el mot feixisme. Ja bo
veurem...
Aquestes eleccions han tingut la virtut de fer-nos veure bastant exactament de qui ens podem fiar. Han ensenyat encara a molts que en dubtaven, que la democrààcla política és
una fórmula que tot i essent molt complexa, no conté els factors necessaris
per a la solució del problema que el
proletariat té plantejat, puix en aquesta hora històrica hi ha plantejat per
a la classe treballadora aquest terrible 1 sol dilema : o en un esforç heroic
fem la nostra revolució, o tota la Ilopada feroç ens devorarà.
Qui no ho vegi abd, el poc que se
U pot demanar és que no destorbi, perquè en aquesta empresa sols podem
guanyar i mai nerdre, puix que res no
tenim per perdre.
En un moment en què tots els valors morals i àtics de la Humanitat
estan en fallida, en què l'egoisme Í la
violència son les úniques eine»'de tre-

ball, en què la misèria i la humiliació
són les úniques perspectives, no és
qüestió de caure en disquisicions sentimentals i filosòfiques. Ens passaria el
mateix que als conills de la faula.
La decisió eatà feta; no és qüestió
d'entretenir-nos a examinar encarà si
és possible estructurar una república
liberal democràtica en un pafs on no
hi ha republicans liberals i demòcrates. L'espectacle lamentable de molts
republicans que en moments difícils no
pensen „eri altra cosa que en fer prevaler els seus baixos egoismes, ens dirien, si és que no tinguéssim altres referències, quin cas podem fer del seu
republicanisme i fins a quin punt podem comptar-hi. Els bons republicans,
aquells que sincerament propugnen per
una convivència humana més justa i
més equitativa, estem segurs que vindran amb nosaltres, o ens trobarem
amb ell's en el moment oportú.
La sort, doncs, està entre marxistes
1 antimarxistes, socialistes i antisocialistas, dictadura burgesa o dictadura
del proletariat. No hi ha opció digna
entre aquests dos termes. Es així i no
pot ésser d'altra manera, Totes les simulacions que pels seus propòsits pos-,
teriors vulgui fer ara la reacció, no
han d'enganyar-nos.
En el nostre concepte ja no .té valor unes actes més o menys; això ja
éa, qüestió anecdòtica. El que cal és
comprendre el perill que representa per
al proletariat i en quin pla el situa la
possibilitat evident que la reacció, sem-

Les eleccions
municipals
El Comitè Executiu de la U.
S. C. fa avinent a totes les Seccions l'obligació d'anar a les properes eleccions municipals en totes les localitats. A aquest fi, i
tenint en compte la necessitat d'evitar per tot el triomf d'elements
reaccionaris, aconsella el Comitè
Executiu que es vagi a la lluita
coaligats amb partits de classe o
amb partits netament d'esquerra.
Les Seccions comunicaran en cada cas, a l'Executiu, les decisions
que prenguin i els noms de carrdidats que elegeixin.

ta persecució de la
premsa obrera
Sota. si Govern inefable i mai prou
lloat del radical Martínez Barrios—
suposant que quan surti aquest periòdic encara hi hagi el tal Govern—, i
en ple període electoral, cosa que bauria de representar una major Ulbertad de premsa, £2 Socialista ha estat
denunciat i recollit tretzè vegades en
vint dies. I això suposant, també, que
en el moment de sortir aquest periòdic
no l'hagin denunciat més vegades.
La setmana passada, no sabem' ben
bé per què ni ens inquieta gaire saber-ho, també ya ésser tornat a denunciar JUSTÍCIA SOCIAL. Una denúncia més a les moltes que hem acumulat en poc temps.
Mentrestant, els periòdics jesuítica i
feixistes poden anar corejant Royo VIllanova, Garcia Sànchiz, Sànjurjo ' 1
altres monàrquics estúpids sense por
que els molesti ningú. La persecució
va, naturalment, contra els periòdics
obrers. Només ens acompanyen raies
excepcions, com la de «Solidaridad
Obrera*.
No pensem fer cabal de les fúries
pseudo-légalistes de les autoritats sense Autoritat. Per això declarem ben
alt i ben clar que el Fiscal de Sa Majestat I altres elements poden aprofitar-se contra nosaltres ara que encara hi són & temps. Després potser no
els vagarà.
pre que vulgui, pot guanyar unes eleccions amb aparences démocratique« 1
que el poble hi prengui part de bon«
fe pensant-se que el que prevaldrà
serà la voluntat lliure i sobirana dels
ciutadans.
No té cap valor que la reacció un
cop hagi ensenyat les dents, vulgui
fer marxa enrera. Ja que ha començat a pegar, doncs peguem tots. No sabem qui pegarà últim, però si que sabem que nosaltres no estem disposats
a rebre.
.•
FRONJOSA

C a s a s Viejas
EU enemic« del Govern Azafta 1 sobretot dels socialistes, amb Lerroux 1 «Is falsies al davant, van creure arribada l'hora de desplegar
el gros de la seva ofensiva el dia que un oficial embriac i sàdic assassinava sense pietat t sense coneixement del Govern, els Infeliços camperols de Casas Viejas.
Sobre els cadàvers d'aquells dissortats es va muntar Impúdicament
una campanya sense precedents i contra tota norma de decència.
Doncs bé. Els que especularen d'aquella manera indigna sobre aquell»
Jragèdta, que es fiquin ben bé al cap aquestes xifres dels resultats de
les passades eleccions a Casas Viejas. Són vots dels parents, del» amie»
L dels eonveïns d'aquells assassinats per l'extralimitació i l'abús d'autoritat: De 400 electors que té el poble teatre de la tragèdia del 8 de gener, més de 350 han votat els socialistes!
'
Lerrouxistes i faistes, ¿gosareu parlar nat més del Casas Viejas Infamant com fins ara heu estat fent?
.
,

JUSTICIA SOCIAL
El coraptnr SERRA I MORET: Senyors àpat**»: m senyor Dünnt, i
Ventosa planteja un debat polític ¿e!
qual nosaltres no podem estar absents
I l'ha plantejat ea una forma realment
Um*» i dubtatlva. Semblava q«e e»
guwdxni per un altre moment atac«
d* irager cnvergadttra i que toni» proBfrrit* d* no voie» acomodar i »tarn«
(MM* el MudiBcun a una sèsia, de circumstàncies que potser no dominava
prou. No ens esU'anya la posició de
la Lliga Catalana en aquests moments,
perquè es una conseqüència de la trajectòria que ha seguit sempre aquest
Partit. Lliga Catalana és un partit
sene» definició clara. Ko es vol considerar de dretes ni es vol considerar
ü'eaquerra; no e» vol considerar de
classe ni defuig el fer moltes manifestacions claríssimos de parclalisme
de classe. Planteja les coses d'una manera sempre confusionària, àdhuc en
els moments presents, com en,.tota la
seva campanya electoral i en tots els
moment« que l'han precaäida. Sempre
hem vttt que «el seu guiatge, les seves
norme», aón la confusió. I ara vol
plantejar un debat politic com a resultat de- les eleccions 1 també el planteja d'una manera confusionarla. Perquè jo no he volgut extreu» d« let
paraules del senyor Duran i Ventosa
quins eren els seus proposita; ai ela.
seus propòsits eren que Esquerra Republicana de Cotalunya o la majoria
difunt Parlament es tones per -ven»
cuda o per derrotada en les eleccions
dnrrexes, o que admetés els resultats
de lofc elteoiom. oom uœ-moatm de
desconfiança del poble, o que, senzillament, era -una, admonició del poble
ps*què. respectant-se els seus poders,
rectifiqués les seves normes de conduct». El "senyor Duran 1 Ventosa ho
ens ho ha dit clar; 1 el senyor Conseller Primer ha donat la seva; interpretado del resultat de les eleccions
en un sentit afirmatiu de la política
que desenrotlla aquest Govern. I ha
dtt qt» HsemWava a ell el resultat
com una. ratificació de poders, i que si
alguna derivació havia de treure, era
que s'havia-d'accentuar la politica que
havia seguit l'Esquerra Republicana
des del Govern, accelerant el seu rumb
i ratificant-se en tot en la politica
seguida fins ara.
LES CAUSES DEL RESULTAT
ELECTORAL DEL DIA IB
Nosaltres naturalment, tenim el nostre punt de mira particular i coavé
que l'exposem. Les eleccions del dia 19
podem tenir un sens fi d'interpretacions.
Qualsevol que vulgui seguir la historia del nostre pals — i en dir el
«nostre pals», en aquest Instants, tractant-se d'u» problema d'ordre general,
hem de parlar d'Espanya—, qualsevol, repeteixo, que vulgui seguir la història d'Espanya contemporània que tots
coneixem, tararà d'admetre que el resultat de les eleccions del dia 19 no
és ana sorpresa per a ningú. Més aviat
podríem dir que la sorpresa fou el resultat de les eleccions del dia 12 d'abril d*l 1981.
• No voldria ésser dur en qualificar el
poble espanyol, perquè el poble espanyol no.té la culpa de la seva desgràcia. EI poble espanyol, tots sabem
en quina categoria hem de classiflcar-lo 1 el que hauríem de fer és tenir-li pietat, i des de qualsevol punt
de müra que ens col·loquem, tots nosfUtres. absolutament tots, hauríem de
fer un esforç per elevar-lo 1 perquè
pogués donar resultats diferents als
que acaba de donar quan expressés
la seva voluntat. Perquè jo no he d'amagar, 1 he seguit bastant d'aprop tot
el procés de la política des de la proclamació de la República, que he observat amb pena que moltes vegades
es. cometien equivocacions, que algunas vegades es vacillava, que altres vegades; quan s'arribava a la resolució,
no s'encertava, i que moltes altres,
havent arribat a resolucions, aleshores s'eternitzava l'execució d'allò que
s'havia acordat resoldre o posar en
pràctica o en marxa.
Es impossible parlar del resultat d'aquestes eleccions sense referir-se a problemes generals d'Espanya; i encara
que no sigui de la nostra Incumbencia
el resoldre'ls, hem de fer-li referenda,
perquè de tots aquests problemes s'han
derivat causes. Oe la política que. s'ha
seguit n'han sorgit conseqüències; ; i
les conseqüències, ara, en apreciar-les,
no podem deixar de compte la política general del nostre país, perquè
en realitat les conseqüències no són
més..que el resultat d'aquesta política
general d'Kspanya.
Tenim, doncs, que el resultat de les
eleccions del dia 19 ens ha estat advers.
Per quines causes? Els senyors representants de Lliga Catalana ens diran
que perquè s'ha amenaçat la* propietat,
perquè s'ha perseguit l'Església, perquè s'han dictât Lleis que perjudicaven
els interessos generals del pals, perquè
en l'ordre de la legislació social s'ha
anat massa,enllà. Per aquestes causes
i fine per altres, segons ells, la reacció
popular stia manifestat en contra de
les normes de govern seguides durant
als dos anys i mig de República.
UNES PREGUNTES QUE NECESSITEN RESPOSTA

L'apreciació nostra es completament
diferent. Nosaltres creiem que el poble
ao s'ha desvetllat perquè no ha trobat
¡a realitiacló dele seus ideals en aquests
dos anys t mig de República; perquè

A! Parlament d* Catalunya

L'Esquerra ha de rectificar...
Diu el senyor Duran i Ventosa en la seva
interpel·lació del dimarts

en un sentit més radicat
Declara el company Serra i Moret en la seva
magnífica intervenció
Té raó el senyor Duran i Ventosa. Els resultats electorals proclamen que cal rectificar la política del partit governant. Les
eleccions han demostrat aitrer copgada que Catalunya és sempre
republicana, liberal i democràtica, laica, socialitzant—i que es.
prepara a ésser socialista. Han
donat majories aclaparadores als
partits d'aquesta significació,
malgrat llur divisió i llurs errors,
contra la reacció exterior desfermada i les maniobres de dintre.
Si un augment hi ha hagut de
vots conservadors, sabem que no
els aprofiten i que són aconseguits
amb arts il·lícites. Res no hi fa
que aquests vots hagin alterat la
representació legal parlamentària.
Eïs que es senten atuïts sota llur
pes són els mateixos que els compraven, sorpresos del seu èxit poc
envejable, efímer i pintoresc. No
han tingut altre efecte que aglutinar les esquerres confiades i disperses, i posar en peu de guerra
altre cop les multituds ciutadanes.
El partit governant ha de rectificar. Ha d'extreure lliçó dels
fets novells i interpretar aquest
anhel de la massa. No pot tornar
a decebre amb dilacions. la vi.brant tensió revolucionària. Acatant el veredicte democràtic, ha
de rectificar anant més a l'esquerra.

S'ha refet al conjur de la provocació el front democràtic república . i obrer. Les pasaules imprudents i ¡. inadequades
defc««poE< Durro i Venta^-aignes només d'un* partit que hagués
obtingut una victòria efectiva —
han. pœeipiist l'efecte. Eues «an.
fer agafar relleu memorable a la
sesaió dte ditararts al ! P¿1«« -deïParc. La dignitat amb què van
recollir-les tots els sectors democràtics dóna «al govern l'àval i
l'autoritat que el més exigent podrà demanar-li.
No sabem què volia el senyor
Duran, perquè no va explicar-ho.
No volia el Poder ni presentava
ua programa per als altres. Però
no importa. Sabem què vol la democràcia catalana, contra el senyor Duran i els seus : un Govern
de combat, d'esquerra, que trenqui molts ressorts de que disposa
encara la reacció ; urgent, serè,
inflexible, lacinie i expeditiu. Un
Govern que deturi, a ,Catalunya,
la reacció.
Cal accelerar el ritme revolucionari, donar, al Parlament de Catalunya el màxim prestigi i augmentar al seu voltant l'escalf popular ; legislar i governar amb el
nostre programa—no el de les dretes -r-, sense fer concessions en
molt temps. I, si cal, no ens faci
res tirawgs ,,enirecap j collia llei
de referlgffun* i $, d'elecció del

Parlament de Catalunya. Que demanin, si volen, «i referèndum. I
• si- tenen els vots et lit nmjomi— >
poiqué han de temi els wts de &
majoria—dei paí* p« aL seu sot
partit contra tots els altres, llavors tindran rad. Pesò, mentrestant, like «JUMÓ» é* *Í£3il«nci, tacats i acusats com es troben per
lAtr -tíontade" tèrb* ttaib-«h -Ro»yos. I que no amenacin amb el
vot del poble, perquè si rio fos
que això molestaria un cens electoral que ja té prou feina, el demanaríem nosaltres, el referèndum, ni que fos pel sol gust de
tornar a desmentir-los en llur pretesa representació de la majoria.
Però no caldxà. Ni ells demanaran cap referèndum perquè saben que el perdrien, ni nosaltres
haurem de permetre que parlin
massa si no es sotmeten a aquesta
prova. O simplement—com ppdem fer entre tots—si ni tan sols
ens poden disputar les majories
municipals de Barcelona, cosa que
veurem dintre de dos diumenges.
I si volen donar cops d'efecte
anant-se'n del Parlament, que
tinguin la porta ben esbatanada.
Ja tornaran amb la cua. entre cames tard o dejorn.
/
EI Govern de l'Esquerra ha de
rectificar contra la Lliga. El vot
del poble dirà fins a quin punt
haurà sabut fer-ho en els dies que
queden. GRANIER-BARRERA

amb tes. vostres manipulación«, acabaríeu amb el predomini de la gent
d'esquerra a Catalunya, i us haveu
equivocat Perquè el resultat no ha
estot com esperàveu vosaltres^ «no
que la majoria de vot« emeao*, de»i«tts
computat», h* resultat e»HW»-..*-.-;?avor dels Partît» d'esquerra.
Però sobretot a Baroetana, els taniltate que ha obtingut la Llig« CatHtena hauran d'ésser més per a callats
que. no pa» per ésser exposats com una
victòria .No solament resulta i anomalia i l'estranyesa que els -que surten per minoria surten amb més vous
que els de Lliga Catalana, sinó que a
me»' vosaltres sabeu com s'han captat '
els vots & la ciutat de Barcelona que
des del fons de les-cavernes —peí torno en un terme que és una mica üe
moda— fins a tota la població —nue
no sé com qualificar-la— del districte quint, us ha vingut a donar aquesta victòria passatgera, aquests victòria comprada, aquesta falaaicació y» '.a
voluntat del- poble de Barcelona (»tolt
bel, ea la Majoria i Minoria so-.ialis-

m>,

L'ÚNICA RECTIFICACIÓ QUE
S'IMPOSA

Anem, doncs, a examinar les conclusions. No sé en, realitat i d'una manera concreta què és el que pretenia el
senyor Duran i Ventosa en nom de
Lliga Catalana; nomee nem entès d'u>na" manera* cJara^a'fe^J·sta'^itie lis Sonat el senyor Conseller Primer a les
manifjttaaion» dal 4»qjor ,,|?ìfan l
Ventosa, i ens plau de dir que nosaltres, .estem d'acord en interpretar el
fet del diumenge dia 19 en el sonlt
que el Govern de la Generalitat .le catahmya, si alguna modificació o re"tiíicació ha de fer en els seus- prou -d*,
ments de Govern, ha d'ésser la dïncelerar l'obra legislativa que té plau^ejada i al .mateix temps la d'accentuar
el sentit d'Esquerra del seu govern per
a donar-li una expressió, que és 1 > xpressió que el poble va voler don~r el
dia 19 i que, a pesar de les cohibicions
i a pesar de tots els atropells de què
fou víctima, va aconseguir donar, perquè- aquest és el resultat de les eleccions a Catalunya.
I amb respecte a Espanya? No'·al·
tres voldríem, naturalment, que tot
Govern, fos el que fos, deixant de banda la nostra ideologia politica i 'social, que tot Govern que hi higues
aquí pogués sentar-s'hi amb prou, autoritat per a tractar, en nom de Catalunya, tots aquells problemes que a
Catalunya interessen, amb respecte
al traspàs de serveis i a l'apüe<uió
completa de l'Estatut que vàrem 'otar les Corts Constituents, i no rega- s
tejaríem autoritat a cap Govern que
. . .
\
es proposés aquesta- missió; no /clles poques realitzacions que se U han lana són catalanistes o amics de les manifestés .lliurement, i llavors veu? driem fer el que han fet els senyors
ofert han estat tan minses, tan inse- llibertats de Catalunya. (Molt bé, riem quin resultat obtindrien per tot deLligft Catalana: que 11 han regategures i tan precàries, que no han po- molt bé i, en la Majoria i Minoria so- arreu, perquè on s'hagin comès equi- jat en tot moment i que sita entretingut posar confiança, i, per consegüent, cialista.)
vocacions, i aquestes en l'ordre gene- gut durant mesos i mesos en denigrar
el poble, més o menys decebut, ha perral si se n'han comès algunes, ja reac- totes les persones del Govern de Ca"NO
TENIU
CA*
AUTORITAT
PER
dut aquella adhesió i aqueil entusiasme
' clonarla el poble 1 donaria aquelles lli- talunya, amb una tasca baix<*uma,
DEMANAR
RECTIFICACIOTf«
A
que en un començament havia posat ert
çons i aquelles admonición« al« diri- amb una tasca vil que de cap ».anuli
mwcwr • " • • •
els Governs d'esquerra. Creient que el»
gents per tal que tes entenguessin cla- podia servir, els interessos de Cia¡.iuresultats, si nosaltres haguéssim d'anaD'una banda, això; per l'altra hi ha rament...
nya. (Molt bé, en la Majoria.) Però
litzar-los, s'acostarien més en les seves un altre problema també d'ordre geneBl Sr. VALLS I TABERNBR : P^rò tinguem en compte que no solament
conseqüències a les nostres conclu- ral, perquè és d'ordre ètic .En temps no- les entenen, es veu.
és una conveniència d'ordre çenaral
sions que no* a les dels elements con- pasats, quan a Catalunya hi havia
Company SERRA I MORET : Pt.ro teòric, sinó que és una convet tonda*
servadors- Però, nosaltres, encaro que molt poc sentit de ciutadania. Lliga no podeu venir aquí, vosaltres, amb per al» moments actuals; perquè susiguin unes eleccions d'ordre «enera!, Catalana o, en aquell' temps, Lliga cap autoritat, a demanar rectiflcaci->ns posem que els termes es canviessk i
encara que nosaltres haguem d'exami- Regionalista, representava una avan- a- ningú, perquè els únics que tenim que en aquest Parlament hi pogués hanar el panorama espanyol en els seus çada en el sentit de la proclama eia dret a demanaries som nosaltres i us ver- una maioria de Lliga Cata'ai.a i
resultats en aquestes eleccions, aquí dels drets democràtics í de la seva les demanem- perquè vulgueu-Triaré- «n un Govern de Lliga Catalana, i m'ahem de concretar-nos als problemes-de defensa. S'anava a les lluites electo- un país civilitzat i vulgueu respectar gradria, i em plauria de veure —encaCatalunya i a les conseqüències que rals amb les armes pròpies d'aquella les llibertats. (Molt bel 1 aplaudiment« ra que seria molt dolorós ITaavai-noen la Majoria.)
per Cataunya puguin tenir aquestes època, però la Incorporació de les
d'experimentar—, a veure què acoaeleccions.
Això és tan evident, que sou -vocal- seguirien. d'aquests senyors amics -—sumasses populars.a les lluites electorals
tres
els
que
primer
ho
sabeu,
cerone
posem que ho són— que tenen a Vai tra
Es clar que no vivim aïllats i que va anar purificant a Catalunya l'e"què 'nosaltres poguéssim consta- banda de les. fronteres catalanes i <que
quan va una onada cap a una batida xerclcl del dret del sufragi i ja ro es abans
1
tar
lesvostresmaniobres,
vosaltres
ja
u cap a altra, sempre que es facin necessitaven maniobres per a conTí·n- sabíeu aproximadament el resultat que són els que han col·laborat amb ells eu
elecions generals, aquesta onada re- oerel poble. Es podia anar d'una ma- aquestes maniobres podien donar Però aquesta victòria de dretes que hi ha
percutirà a Catalunya, no solament per nera directa i oberta a parlar il d'i- aquest mateix -resultat' no- ha estat tan hagut a tot Arreu .d'Espanya ; em pliuria mòlt veure quins resultats ob"nla llei dels vasos comunicants, sinó deala i de principis, i els: vots i els superquè és perfectament explicable qw fragis es captaven d'una manera civi- fa-foratole com vosaltres ^speràvett. Te- ctria, quins, resultats pràctics podrien
níeudret
a
esperar
més;
Tenieuaret
mentre no hi hagi fronteres politiques litzada i moderna, com es fa a tots a creure qwe -les nostres equivocacions, obtenir per Catalunya. I aquí em sembla que cal posar-hi uns termes ^ <eentre Catalunya 1 la resta d'Espanda, els països que s'estimen. N emit res,
el moviment general d'Espanya d'n«* tots, teníem el dret de creure que Ca- que-les-equivocacions dels governa';.3 i
(Passo a la pay. 4)
manera o d'una altra haurà d* *e- talunya' havia entrat en tuia etapa de ajudats amb -tes vostres- maniobres i
flectar-se a Catalunya. Però Jo "desit- civilització superior, majorment desjaria preguntar als senyors de Lliça prés d'haver visi dues o tres eleccions,
Catalana 1 desitjaria que, ja que i Us en les quals el poble havia pogut mahan plantejat el debat, volguessin res- nifestar-se lliurement. Si hi havien
' pondre d'una manera concrets el que hagut, algunes coaccions, eren tan ama^^j»
,
^^B^^ ^I^^BB mm- •'^^^' mm. ' — • ^m^
l'opinió demana d'ells. ¿Es que cite, gades i tan' dissimulades tjue nosaltres
ao
les
havíem
percebut
o
volm.tàen apreciar els resultats més o menys
favorables per ells obtingut« a Cata- riament s'batien . ignorat perquè no
lunya, es desprenen per complet i en tenien importància. Però, etr unes
absolut dels resultata obtinguts a ia eleccions preparades amb mesi« i
resta d'Espanya? ¿ES que ells man- mesos d'anticipació, en uñes elections
tenen alguna solidaritat amb aquells en que s'han adoptat tots els recurque han produït els resultate a la res- so« vils per- a sostreure al poble la
ta d'Espanya? ¿Es que hi han llaços manifestació de la seva voluntat, i
de simpatia o llaços de partit o ->é que, naturalment, com a reacció s'han
compromisos polítics o relacions d'al- produït al carrer alguns fets lamentagun ordre íntim i cordial entre elsi. bles, però que ea realitat aquests 'etc
que ens han derrotat a nosaltres d'una estaven gobrarament Justificats, en què
manera- particular * Catalunya 1 en per procediment» que contínuament,
la rest* d'KspanjB, i aquests senyors durant mesos i mesos, s'havien sesurt,
que estan al Parlament de Catalunya de persona en persona coaccioaannes,
manifestant-se catalanistes i 'amo un valent-se de tots ele mitjans que nosideal català favorable a l'Estatut t a altres, per omissió.—i aquest és «1 nosles llibertats de Catalunya? Perquè si, tre, pecat«— havíem respectat a les ¡seells es solidaritzen amb tot» els oe la. ves mans, si després d'això uns seresta d'Espanya que abans de.;'tnora- nyors poden venir aquí amb un résulfar a les eleccions i després d'haver tat: que encara no, és una victóm- a
triomfat manifesten la seva adversió exigir per virtut d'aquest resultat sue
contra Catalunya i el seu Estatuí i nosaltres,, o vosaltres, (Assenyala la
aixequen com a bandera i «om a sig- Majoria.) canvieu la vostra politica, llane de propaganda, i de propaganda vor» no se pas de quina manera ans
eficaç de captació de voluntats—a la podrem entendre, perquè jo desitjaria,
resta d'Espanya—, l'odi a l'Estatut de solament que els senyors de -Lliga CaCatalunya i l'anuUacíó de les lliber- talana adoptessin procediments norUNA
tats de Catalunya, llavors no sé fias mals» res més que procediments nora quin punt nosaltres podem consi- mals, emprats a gairebé tots els països,
PESSETA
derar com els senyors de Lliga Cata- civiliuats, i diguesln al poble que es
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LA JOBNADA EI.KCHNUU. DC
CALELLA
(XJNFABULACIO LUGA-BADICAL
El dia 18, dJa de les eleccions de dipútate a les Corts de la República, de
bon mati aparegueren a Calella les
urnes trencades. Qui les va • trencar?
Efa pot dir la Lliga o potser el partit
Radical.
Qui dels dos ha estat? No ho sabem. El que si sabem és que els dos
portin acceptaren ela fets consumate
i oonvingueren que er podia fee la votació, encaca que fos amb un cove de
palla!
Eri! o no una combinació? Ells ho
saben. Ells donaran-la culpa a la coalició U. 8. a-Esquerra, però en realitat els que s'han aprofitat de l'ocasió han estat ells.
ES evident que es preparava una
emboscada per produir un dia de dol
a Calella. Sortosament, a nosaltres
no ens agafà distreta llur intenció í
no els vàrem proporcionar aquest gust
perquè sabíem sobradament que tenien
comprada la forca pública i preparat
el Sometent.
Uk socialistes i esquerrans, amb molt
d'encert vas retirar-se de 1» lluita, no
per por com han dit alguns, sinó perquè tenien una visió més clara dels
esdeveniments. Quan sigui hora-ja sabrem donar-ne prova segura, mes profitosa que en aquells moments.
Ens retiràrem fent constar la nostra
protesta per l'inadequat del material
electoral i per l'hora inoportuna de
les eleccions.
La nostra-retirada honrosa, i la nostra protetta energica fou secundada
per tots els socialistes i esquerrans del
poble a excepció d'una, vintena de votants que ignoraven la. nostra decisió.
El triomf d* la Uiga no é» tal
triomf, perquè de 4.800 votants que
té el poble, aconseguiren només 1.800
vots. Queden, per tant, 3.000 electors
sense votar, prova evident que no tenen tota la simpatia del poble, tot i
tenint en compte que feren votar els
morts, invàlids i hospitalitzats.
Ara sols ens resta dir, que cal que
els-homes que fins ahir tingueren el
govern a les seves mans, aprenguin a
no deixar que les Juntes del Cens, estiguin en mans poc escrupuloses com
fins ara.
M. VILLARET

Juneda
En el mateix moment que llegia
en un diari socialista l'elogi del republicanisme de Manuel Azana, pensava en el republicanisme de Joan
Arqués, de Juneda. Encara que com a
socialistes no pensem com aquest home, que ens dictà les primeres normes
per l'emancipació social des del camp
republicà, no podem deixar de reconèixer que -el republicanisme de Joan Arqués ha contribuït d'una manera eficaç en et sentiment esquerrista del
nustre poble.. Es per això que ens dol
oevevM que si la Joventut esquerrista
de Juneda hagués vist i compras l'es*
querrtíme humà d» Jean Arqués, avui
tquesta joventut desorientada i portada per quatre demagogs inconscients,
la veuríem al camp del socialisme Internacional "
I és de doldre encara més en veure
que- aquest home que no ha volgut ostentar cap eàrrec (com la seva capacitat l dignitat es mereixen) es vegi
fora de 1« direcció política per uns falbos republicans que, pel sol fet de menjar carn el dijous «sant», es creguin

Cai fugir de confusionismes i
que les coses quedin clares.
A propòsit de la darrera campanya electoral i de, les seveä
conseqüències, tota la prems«* fsptnyola parla dels socialistes
com d'un partit republicà més
que ha de recolzar els altres partits republicans per a oposar-se
a l'avenç de les forces conservadores. 1 hem d'aclarir els termes.
EI socialisme no és un partit
republicà. Es un partit de classe
que va més enllà sempre de t-itcs
las formes de govern i de tots els
postulats dels partits polities.
El que ha passat és que trobantt.'os en el nostre camí davant l'alternativa entre monarquia i república, ens hem decjdit per la
república perquè aquesta oh una
ferma de govern que ens apropa
més que l'altra al punt de partidu de la consecució dels nostres
ideals. Però.res més. Entre una
rtpública conservadora i una república liberal escolliríem també
la república liberal, però sempre
d.'una manera interina. Allà on
anem és, de moment, a una república social i amb aquests mots
entenem una organització política en la qual la direcció estigui a
fea mans del proletariat.
Xotes les actuacions que porti
a cap el partit socialista per a
aconseguir la seva intervenció en
11? organismes de l'Estat són tan
interines que acaben en el precís
moment que ba estat aconseguida la finalitat proposada. I la
lluita ha de recomençar per a
anar més enllà. Per tant, els mitjans i els procediments per a oposar-se a l'avenç de les forces conservadores, és el partit social Sta
sul i sense aliances ni contuberni*, de cap mena que els ha d'escoílir ; la lluita l'hem de lliurar
nosaltres i la,direcció de la lluita ha d'estar a les nostres mans.
Més;enllà sempre que tots els
partits, i àdhuc més enllà xjue la
pròpia situació nostra de cada
els definidors de les bones lleis socials. No, amics esquerristes de Juneda, els homes que no tenen altra responsabilitat que l'orgull d'ostentar un
càrrec per vanitat i desmerèixer la
classe obrera, aquests hone» han d'ésser foragita*» deia llocs on ela treballadors van a cercar-hi un règim de
llibertat i justícia. Es per això que
veient l'alt exemple de dignitat de
Joan Arqués, uns quants abnegats joves esquerristes de Juneda, hem emprès la tasca de constituir .una secció
de la Unió Socialista de Catalunya on
l'obrer conscient hi trobi l'apol dels
seus companys de classe, perquè un
dia no molt llunyà pugui aixecar-se la
bander* roja de la. llibertat humana.
Per la comissió organitzadora.
JOAN 8ASPLUOAS

(Continuació)
L'I » C I N A M I
L'edifici gegantí del Tribunal Suprem aei
Reich a Leipeig. és l'escenari d'aquest dirama. Un escanari ben tràgic. El procés de -l'incendi a Leipzig es troba al centre de l'actuaHUt mundial.
El drama que tenim davant dels ulls no
és complet. Ningú sap com acabarà. Ningú
sap el què vindrà després. Les seves conseqüències no es poden preveure, sigui, quina
sigui la sentència.
Vist -des de fora, Leipelg dóna la sensació
d'una ciutat conquistada per tropes enemigues Campaments, columnes i columnes de
policia regular, guàrdies d'assalt hitlerianes,
destacaments especials de força auxiliars. El
propi edifici del tribunal e* troba cercat per
diversos cordons de policia. Tots armats fins
a les dents. Cap avió no pot volar sobre la
ciutat;, cap persona pot circular pel barri
del Tribunal sense haver estat escorcollat i
examinat almetty« sis vegades i haver exhibit el permís especial que U ho faculta. L'intetíüt de l'edifici vessa d'homes armat*,
igual que si es tractés d'una fortalesa conquistada. Mes ¿què justifica tot aquest aparell formidable? Tota la por que això revela, a qui és deguda? ¿Potser als marxistes,
dels quals el general Goering, et President
del Consell de Ministres prussià, pretén que
han estat escombrat» del sòl alemany! Q,ue
ea coe» de deu «nys el tnot marxiane no
serà conegut mes que com un • vestigi històric?
I a la vetlla del procés, els pretesos «morts*
marxistes demostren que viuen encara : Mal-
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e n ||à
ma. i de cada moment polític i
social.
Precisament en la necessitat de
fer sempre marxa avant rau la
tragèdia del Socialisme que no
arribarà mai a la consecució íntegra dels seus ideals perquè hem
d'ésser la f orja-d'do surtin eoßtinuament formes noves, més perfectes i més pures de la justícia
suciai que perseguim.
Pins avui, en la seva marxa
avant, la humanitat no ha fet altra cosa que posar, en pràctica
principis socialistes. Però tot seguit que un millorament socialsocialista pestant—ha estat aconseguit, passa a la categoria de
punt de partida nou per a nous
avenços i nous milloraments. Cada minut que passa en el rellotge del temps ós una fracció de
temps que acaba de morir ; cada
pas avant en el camí del Socialisme és un pas que cal deixar enrera per anar seguint la ruta més
enllà.
No ens entenen, no ens comprenen els que parlen del partit socialista com d'ima cosa estàtica,
perquè el Socialisme, essencialment, és dinamisme, és inquietud, és un sempre més endavant,
és un somniar de cada instant en
noves reivindicacions i noves conquistes socials. I ai ! del dia que
el Socialisme s'aturés en el «ami
dol seu ideari eternament renovable en sentit progressiu! Serà

Cinc d& barreja*
SEMPRE TROBEN PÃES

ei m una àliga engabiada que ha
11. renunciar .a la immensitat de
l'espai feta perquè hi bateguin
lliurement les seves ales. Aturarse seria morir.
Tenim uns programes mínims
qut representen l'aspiració del
moment en cada moment del nostre camí i és per això que a mida que una fracció del programa
mínim és aconseguida és substituïda per una aspiració nova. El
nostre ideal té horror a tota situació estàtica com la naturalesa
tu horror al buit. I tenim un programa final, que tampoc no pot
ésser definitiu, que ens diu que
anem vers la socialització de la
riquesa i vers una democràcia socialista en el regiment de la còlic ctivitat. Però quan arribarem a
la socialització i ü la democràcia
nostra ens caldrà una nova ideali tat perquè la socialització afini
oh seus caires de justícia i perquè la democràcia aconseguida
perdi totea les coaccions que, en
el concepte d'avui, porta aparellades.
Sempre més enllà, i com que
la finalitat del nostre ideari serà
sempre més enllà,' rió s'e»u;retitjguin els plumífera de la premsa espanyola a voler-nos assen^ alar posicions per a defensar coses
caduques com els partits politice,
encara que siguin, o s'anomenin,
republicans.

R. FOLCH i CAPDEVILA

F r a n c e s c La i r e t

A 2a Junta del Cem, el notoire cam»
pany Sánchez Marín, que. represento*
va A Conseil de Treball, sostenia una
conversa animada amb el president wnyor Anguera de Sajo. Sánchez Marín
U va dir, amicalment, que el» «odio«,
listei tindríem molts diputats a la segona volta electoral.
—No em sap greu — respongui el
senyor Anguera,—Els socialistes Unen
moltes figures capacitades.
I com si ho medités, va afegir:
—Només em molesta una casa, del
socialisme. Les barbes de Marx, Tot»
ei« que porten barba, són ximplet.
No va riure ningú, i, quttn tí-senyor
Anguera va girar-se, es va trobar amb
les «barbes venerable«» del senyor Abadai, president de la Lliga.
EL TRET PES LA CULATA
Els radicals d'Alacant, batuts -motí
brillantment pels nostres companys
socialistes, que disposen d'orpaaííaacions joves i entusiastes enquadrades
per antics nuclis convençuts, han sojer t un error de càlcul encara més
gros que el del senyor Cambó amb la
famosa maniobra del «quòrum*—que a
Barcelona hauria fracassat a no ésser
els vots de divisió republicana provocats i cobrats per «El Diluvio».
Els xarucs radicalots es van pensar
que encara eren els cacics d'aquelles
comarques, i van decidir votar el reac. cionqiri Chapaprieta—ex ^correligionário» del acaudillo» — perqué *ortí* eli
amb worum i assegurar-se actes lerrouxistes. Però va resultar'que va sortir Chapaprieta amb quòrum, després
les dretes i per minories els nostres
companys, l a sota, molt avall, sense
cap lloc, el rebuig radicalot.
Ara son els mateixos lerrouxiates
que ho voldrien arreglar. Però ni els
reaccionaris de la majoria ni els. nostres companys no escolten aquests
pltínys dels maniobren.
Vejam com resoldrà el Parlament la
protesta tardana que formulen els lerrouxiítes. Cal no oblidar que això serà
precedent per al cas de Barcelona.

Abans d'ahir, dijous, va fer tretze
La classe capitalista, que si no ^s
anys que' els esbirros d'Artegul i Mar- capaç de saber Intuir on e» troba el
tínez Anido, pagate per la L·lig», enoe- desllorigador que redreci les finances
níen la testa pïeolara de Francasc Lai- i l'economia que sepulta milions i miret per tal de donar pas a da reacció lions d'homes en'la misèria, sap molt
que es desfermà sobre la, classe obrera be donar-se compte de qui són els seus
catalana, l'any 1921, vergonya per a més temibles enemies de l'altra banda
aquells que la van fa* possible i més ue barricada. I els elimina sense convergonya encara per a aquells que amb templacions, sense que hi valguin lea
e: seu silenci se'n feren còmplice«.
cpeUacions als drets de l'home i altres
Lairet desapareixia perquè ell era conceptes que ella ha elevat en el curs
l'aglutinant d'unas torcas que amb la de la història a la categoria de soseva protesta haurien abrandat tot Ca* lemnes falornies.
talunya i àdhuc tot Espanya conten
En ete' dies tràgics de finals d» 1930,
la burgesia terrorista que d'una mane- la burgesia catalán», aliada amb tot
ra tan salvatge s'oposava a cedir part el que sostenia el cràpula d'Alfons
dels seus enormes beneficis obtinguts XIII, es marcà un camí que seguí sen»
en els anys de la guerra que deshonrà se vacil·lacions. Assassinà Lairet el dia
per sempre més la classe capitalista i què es deportaven els capitostos del
ha empobrit el món en termes de tal sindicalisme, empaità i eliminà els mimagnitud que no hi haurà salvació ni llors o els què es creia els nrittoim deh
per a burgesos ni proletaris mentre né- nailtwnt*de ta C. -ÏC'T, ompWle* pr»
sons f ins a vessar, 1 en tres anys, amb
es bolqui l'economia capitalista.
La gasiveria, d'una burgesia raquíti- lo mort de Salvador Segui 1 la provoca de concepcions,, presa del pànic cer- cació de la vaga catastròfica del transbal de l'home que es veu acorralat, port de la primavera i estiu del 18*23,
aconsellà l'eliminació de la nosa que va arribar al cop d'Estat del 18 de seera per a ells l'actitud digna i agosa- tembre. ES una pàgina gloriosa de la
rada de Francesc Lairet en posar-se, Història que brindem al senyor Camgairebé sol, entre els homes de profes- bó i als treballadors catalana, perquè
sió liberal, al costat dels treballadors en treguin els alliçonaments dolorosos
catalana contra els quals es desferma- del cas, tan a propòsit aquests dies que
ven les furies de la reacció feudal es- els mateixos homes i els mateixos propanyola, tan ben servida a Catalunya cediments tornen a ressuscitarpels escanyapobres de la Lliga Reglo-; ia1 Amb més fervor que mal, recordem
,en aquests dies Francese Loiret.
' aMsta.

L'INCENDI DEL REICHSTAG
grat el terror increïble, Leipzig es veié inundat de fulls en els quals es llegia «Salveu
Torglerl»...
Si els feixistes haguessin sabut les derivacions que prendria el procés al.cap d'un dies,
segurament no haurien exagerat fins a un
tal punt l'escenari sensacional d'aquest procés. Ells mateixos s'ho han buscat. Malgrat
l'interès que havia desvetllat el contraprocés de Londres, ella han utilitzat tots els
mitjans per provocar de nou l'Interès mundial; han fet coincidir tots el reflectors sobre l'escena..
Projectors gegantins il·luminen la. sala.
Escampats per la sala hi ha un gran nom»
bre de micròfons per recollir les Intervencions d'acusats i acusadors. Entre-l'auditori,
integrat en gairebé la seva meitat per poli*,
cia i agento de vigilància, es troben prop
de cent vint periodistes, dels quals trenta
estrangers. Cada vespre, els altaveus de tota
Alemanya difondran fragments del procés.
Quin teatre ! L'entrada dels acusats, emmanillats i estretament vigilats, recorda a l'espectador que no es troba pas davant d'una
escena teatral sinó la realitat de la dictadura sanguinària feixistes.
Els directors d'escena aparenten una seguretat absoluta. Llur tàctica ¿a la de sempre : la del bloft Es refien, de les penses de
les guàrdies d'assalt, amb la qual penaa
suprimir tot el qu* els f a nosa.

• l * ACTORS
L'interès capital es concentra sobre els
cinc acusats. Quina diferència més gran. entre el: posat i el gest dels uns i de l'altre:
els/quatre comuniste^ Torgler, Tanev, Dímitrov i Popof estan erguits, tranquils. Van
der Lubbe, que el contraprocès de Londres
revela com .un provocador, té la barba enfonsada sobre el pit, est* recelós, passiu 1
gairebé idiota. Els comuntstea acusats havien
estât gairebé tots líders responsables dei moviment obrer: Torgler, de « any» d'edat, era
el cap deia minoria comunista al Reichstag;
Dlmltrov de 51 anys, era membre de l'EJtecutiu del Comintern pels països balcànics;
Popof i Tanev, eren, per te seva banda, alts
funcionaris del partit comunista.
I els altres actors, quins són? Anem a
veurels.
•
. . *
Ela jutges: o bé han estat o son natis de
sempre o bé són adaptats a la nova situació.
Prova d'aixfc el President del Tribunal, Dr
Hunger, saluda els assistents amb el salut
hitlerià, el braç enlaire amb la mà estesa.
El fiscal de l'Estat, .Herr Parisius, és un altre nazi. Els defensors: Teichert i Sack, són
nazis també. Cal recordar que Sack és l'advoeat qu« defensà. «Is aeuoats en el lan»ós
escàndol- de la fataincadó de rufcl« taervonets; Teichert fou designat pel tribunal
com a defensor d'ofici. Saofc h»vla intentat
de guanyar-se oautetesaawnfel» «nfianf» «e
Torgler, i d'aparentay daftaaür d«BarirH»tnifi-

1

dament Torgler, tot llevant-li la seva significació revolucionària i d'home de partit.
I, ¿qui són els testimonis? Gairebé tots
són naíis i els pocs que no ho són, han estat
Ufen escollit» a fi de no produir compromisos.
Ja en el primer dia veiem, com a testimonis, a tres policies feixistes o adaptats, temerosos de la situació ; un comissari de pollem nazi i un alcalde, abans socialista, conv
pletament terroritzat.
En darrer lloc vénen •el» perits: tots ette
també nazis ben coneguts, a excepció dfalguns que, com veurem, han guardat llur objectivitat i el seu coratge.
Afegim ença«, que la prawa alemany»
és tota naciénai »ocialista, i qpe n« pot divulgar altres; noticies qu« les que convinguin
al govern.
. Heus «ei, doncs, tot un tribunal cimpa*»
cuito lUjipÉf amb Jatges, fiacals, advocate,
testimoni»; perits i premsa, feixistes, al qual
es van * Immolar quatre ooiBunlstes:
Però no stia pogut evitar, qu,e; la- premsa
estrangera assisteixi al procés. Clavant; d'ella
hi haurà l'obligació, no sols -de' xiatnotrtrar
objectivitat, sinó també de ìwoutja» lek acusacions formulades pel tribunal desondres.
Però fina en aquest punt han escollit tant
com el« ha estat possible. Els representants
de* la premsa soviètica no foren admesos I
Fou sols prop dels representants dels països
capitalistes que s'intenta trotí» una wrt»
comprensió, lògica de pretendr»«uix en la
lluita contra els marxistes en : MÉcipi tote
flifrnn dtaoord.
:#?^>
Tanmateix, hern d'estar reconeguts a que
la, premsa hi hagi volgut assistir, puix qu*,,, ;.
(Continuara.)
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Firmin Gémier
A Paris amti diumenge un dels grans
mestres, de l'escena moderna 1 un dels
acuites que més llealment ha treballat
p«r a l'educació artística de les masses treballadores : Firmin Gémier.
.' El nom de Gémier i millor encara,
el seu tat, eren apreciats universalment, especialment a la U. R. 8. S.
on, arran del viatge que hi féu ara
(a quatre anys, se li dispensa un acolliment entusiasta.
Actor abans de la guerra, acabada aquesta esdevingué postor en escena. A França hom es recorda encara
els magnífics espectacles que munta,
fa uns quinze anys, al Teatre Antoine,
i posteriorment la seva direcció tan feconda del Teatre de l'Odeon i del Teatre Nacional Popular del qual en fou
«1 creador.
'Darrerament havia treballat en el
cinema.
La classe treballadora, a qui tant estimava i a la qual tan desinteressadaftient donava el seu art, ha perdut
ftmb Firmin Gémier un dels seus
guiador».

jisncifcsocuu.
CORBEU ADMINISTRATIU

Josep Farré Caralt, de Valls,
, ¿ir ...:...
.,
2-50
Joan Niubó, de Balaguer, gir 22'SO
Jacint Puig, de Tarragona, gir 10'—
í. Pagès, de Basel, gir
6'—
líldeí Ubach, gir
8'—
LA FEDERACIÓ COMARCAL DEL
' '
MARESME

Per la present es recorda a les Seccions, pertanyents a la U. S. G. de la
Comarca de la Maresme, que el Congres per la constitució de la Federació
Comarca del Maresme, que el Condia 3 de desembre, a les tres de la
tarda.
t'ei Comitè. Interí: El Secretari:
:
Francete Angla*.
<

Joventut Socialista
: de Catalunya
CURS D'ECONOMIA POLÍTICA
AVUI, LLIÇÓ QUARTA

Dissabte, 2 de desembre, a dos quarti
de vuit del vespre, el company Folch
1 -Capdevila donarà la quarta lliçó del
cars subtitulada «Karl Marx».
"Com les anteriors, es donarà a l'aula num. 4 en el primer pis. Preguem
puntualitat als companys.
EXCURSIONISME

Per a demà, diumenge, hi ha organitzada una excursió a Montmeló,
Vallromanes, Sant Mateu i Premià de
Mar, essent el punt i hora de sortida :
estació de França, a les 5'2S del mati.
Pressupost d'excursió: 2'50 pessetes.
CONVOCATÒRIES

SECCIÓ DISTRICTE IV. — Assçmblea per avui, a les deu vespre. A la
Casa del Poble. Objecte : Eleccions municipals.
SECCIÓ DISTRICTE VIII. — Assemblea per avui, a les deu del vespre. A l'estatge social. Objecte: Eleccions municipals.
SECCIÓ POBLE NOU, — Assemblea
per a demà, a les onze mati. A l'estatge social, S. Joan Malta, 113 Objecte :
Eleccions municipals.
^. Ai »um«,
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Butlletí internacional ^™^
VICTÒRIES SOCIALISTES A
SUÏSSA
. Després de les esclatants victòries
socialistes d'Anglaterra, Noruega, Àustria, Txecoslovàquia, Finlàndia, Dinamarca l altres països on s'han anat
celebrant successivament eleccions totals 1 parcials, i de l'enorme augment
de vots socialistes en les eleccions generals d'Espanya —vots purs, guanyats
pel Partit sol contra tothom, encara
que les dretes vulguin amagar-los—,
hem de • registrar tres noves victòries,
també encoratjadores i decisives, obtingudes a Suïssa: les aconseguides
pels nostres companys en les eleccions parcials de Ginebra l de Lausana, completades diumenge amb el gran
triomf del cantó de Zuric,
Es sabut que el cap 1 organitzador
del Partit Socialista del cantó de Ginebra i Lausana és el company León
Nicole, militant conscient, enèrgic, provat 1 íntegre. Perseguit sovint, ha fet
campanyes innombrables i Justísslmes,
que han interessat per l'acció del nostre Partit grans masses de ciutadans
que no el seguien. Una de les niés belles i populars va ésser menada contra directors de la policia que es lucraven dels fons de l'assistència pública. Res ni ningú no el va deturar
fins a obtenir l'aclariment dels fets
i la sanció .dels culpables,
Una altra campanya va ésser sobre l'afer dels defraudadors al Banc
de Ginebra, el qual va acabar en la
bancarrota. La indignació pública per
la corrupció que revelà aquesta bancarrota ha tingut una gran part en
el nostre èxit.
Tots els interessos tèrbols ferits per
l'acció del Partit Socialista van pensar
organitzar un partit feixista a Ginebra, 1 buscaren l'ajut de Mussolini. I
els incidents del 9 de novembre de
1932 —fa tot Just un any— foren conseqüència da la temptativa. Sis Organitzadors del feixisme es van reunir
en un acte públic per a fixar el seu
pla de campanya. Bis treballadors
també es van reunir a la sala de Plainpalais per a protestar. Bis socialistes
—com es va demostrar després— no
duien cap arma,, però així i , tot els
feixistes van demanar l'auxili de tes
autoritats contra nosaltres i van acudir soldats que, sata les ordres del
reaccionari Martin, van disparar contra la multitud 1 van causar tretze
victimes.
Martin, que havia cridat l'exèrcit
contra el poble i havia manat fer foc,
encara va fer detenir el nostre company. Per què? Martin manava, i els
reaccionaris no discuteixen quan ocupen el poder. Bis obrers van ésser acu-

sats de desordres públics i Nicole ha- salaris públics. Són expedients dignes
dels tècnics burgesos, que de vegades
via de pagar per ells.
Nicole ni tan sols es va defensar. confonen crear riquesa amb amunteAI contrari : era a franca, 1 va tornar gar or o paperam a les caves deia
a complir els sis mesos de presó que bancs.
(Davant de tot això, el Partit franU havia imposat la Justícia burgesa a
la «democràtica» Suïssa. Però ara el cès — orientat per la intel·ligència fiPartit ha guanyat 7.000 vots i en .té níssima del company Leon Blum, que
2.000 més que la coalició dels partits ha sabut imposar durant catorze anys
burgesos, i han sortit elegit» quatre la no col·laboració socialista en els gosocialistes —Nicole entre '«lis«- que verns d'esquerra burgesa, erigint el
formaran la majoria del Consell d'Es- partit nombrosíssim, en arbitre i centat de Zuric —la minpria són tres bur- sor d'un sistema en decadència—, ha
gesos—. Al Consell cantonal de Lausa- cregut arribat el seu moment. I ha
na, els socialistes tenim igualment la demanat per via constitucional l al
majoria absoluta d« llocs: SS .conse- mateix temps apel·lant davant el poble,
la Integritat del Poder.
llers de 100.
El partit sollicita el Poder perquè té
Nicole és també director del diari
«Le Travail» —com el nostre futur •solucions als problemes. Li diuen que
TEEBALL--, diari socialista molt lle- no governa perquè no collabora en els
pal·liatius, L que no deixa governar
git

perquè s'oposa a les maniobres. Té el
grup de diputats més nombrós després del radical-socialista, que ha estat sempre l'eix dels governs d'esquerEstem assistint a un procés evident ra 1 ha fracassat per l'oposició del
de radicalització de les mases obreres Senat i per impotència malgrat el nossocialistes. Redicalització en la doc- tre ajut parlamentari. A més, el P. S.
trina i en l'acció 'subversiva. A tot representa a França dos milions de ciuarreu es constata la insuficiència de ¡a tadans. Mal no li ha estat ofert el
democràcia politica sola per a obte- Poder — en contradicció amb el joc
nir objectius finals, i des dels laboris- democràtic — i demana que el deixin
tes anglesos —sempre considerats com governar amb plenitud d'acció i de
una ala dreta dintre la Internacional dignitat.
Socialista— fins als austro-marxistes
El manifest, extens, digne, irrebatii nosaltres, tots els Partits van pre- ble, ha produït enorme expectació. Les
nent actituds enèrgiques a les quals solucions que proposa, sense arribar a
no és estranya segurament la doloro- radicalismes excessius, són un inici ser
sa experiència d'Alemanya. Ara ha to- riós de socialisme en defensa de l'incat el torn a un partit tan fort i ex- terès democràtic dels obrers i dels camperimentat com el Partit Socialista perols, t per a barrar el pas a la reacFrancès. •
ció qua à França també amenaça. DesDesprés de la caiguda del Govern prés del manifest, el Partit ha emSarraut, resulta .evident als més opti- près immediatament una propaganda
mistes que tote« les temptatives per a vigorosa 1 greu. El company Paul Pauresoldre les dificultats econòmiques de re, secretari del Partit, ha dit en un
França es troben condemnades al fra- acte públic que «per molt menys que
càs si respecten el règim social vigent. la situació d'ara s'havia fet la RevoNo hi», ha hagut manera de manteplr, lució de 1789».
en el parlawjmtartBme estèril t podrit
La recent divisió del socialisme frande la tercera República, un Govern que cès, dolorosament provocada pels colanivellés el pressupost i descongestio- laboracioniste« — rebutjats també per
nés la situació econòmica general en- l'esquerra burgejta —, no té major imcara que fos en forma relativa.
portañola davan.t,aquesta agitació. Com
Totes les dificultats del rigira capi- sempre que figures ensuperbides han
talista, ¿n aquestes hores d'agonia, U volgut «cindir el Partit, s'han quevénen precisament en «ran part del dat sols. 1 te« masses continuen fidels
fet que, ^h'4ens capitostos pretenen a la Olsgpllna. A méjs, la Intervenció
governar-ignoratit ela principis més in- de la Internacional — sol·licitada com
fantils d'una economia racional. Que a mitjancera — 1 la demanda del Poels ignorin |> ocfcçciència o no. éa der, Uirtaswn moltes asprors i escurigual. Tot' el ine wtte acuditfilssuc- çaran les distàncies.
Gom qua el govern Chautemps — un
cessius governs de centre-esquerra conJuminats en mesos i mesos — governs de tants — fracsMarà com els antecesque s'assemblaven l'un a l'altre com sors, esperem dels companys de Franuna gota d'aigua á una altra—tia' es- ça que sabran reter la unitat del Partat posar nou»'impostos, fer unes eco- tit 1 servir d'instrument revolucionari
nomies sobre el paper i rebaixar els a la classe obrera de França.
EL PARTIT SOCIALISTA
FRANCÈS DEMANA EL PODER

A l'hora de tancar aquesta
edició, ens arriba la dolorosa nova de la mort, a Madrid, del
company Comaposada, nova' que
omplirà de dol tots els nostres
companys entre els quals era tan
estimat i venerat l'«avi» /del
Socialisme català i fundador de
la U. S. Ç.
Mancats de temps i espai, ens
hem de limitar en aquest numero
a expressar tot el nostre sentiment per aquesta pèrdua, sentiment en el qual acompanyem d'una manera particular als seus familiars, Í a anunciar per al número vinent d'una àmplia biografia
d'aquesta gran figura heroica del
Socialisme espanyol que ara ens
, deixa per sempre després d.'una
llarga vida de treballs i sacrificis
que ara comencen a donar els seus
fruits.
qualsevol equivocació o de qualsevol
truc; però vosaltres no teniu coawcclóns per als problemes que es plategen en la vida; sou una 'gent conservadora que no us atreviu a dlr-vos
conservadors, sou una gent dreiista
que no ús atreviu a dir-vos dretutta i
que no teniu mal un programa clef urttlu- i que només aneu a totes le' « qrporaclons. públiques a Intervenir Ui en
forma negativa, de critica i gairebé
sempre pertorbadora, (Molt bé!, eu 'a
Majoria i Minoria socialista.)
Cal, doncs, dir que en aquests moments en què es planteja per a tot
Espanya 1 d'una manera particular ver
a Catalunya un* problema de moll: piofunda gravetat, vosaltres hauríeu ae
rectificar la vostra conducta, i no lié
de fer cap apellado al vostre parlottane, en el qual no crec gaire, sinó,
senzillament, al vostre sentit de oc.nservació, que amb aquest si què hi crec,
perquè adoptéssiu una altra poaew 1
us poséssiu davant d'aquest problema,
no en una situació expectant, alaben
una situació de recolzament a teli
aquells que poden defensar obertami-nt,
clarament i a voltes heroicament, oi»
Interessos de Catalunya .(Molt be 1
aplaudiments en la Majoria i Min'»t m
d'Unió Socialista de Catalunya.)
COM CONTESTA EL SENYOR t>URAN I VENTOSA A LES PRE.JUNTES DEL COMPANY SERRÀ i MORET

L'Esquerra ha de rectificar...
(Vé de la pàgina Z)
flexió, que no per ésser dits per mi
ha de tenir menys valor.
Nosaltres, apart de totes les nôtres
particulars ideologies, hem de tenir
prou claredat de visió per a examinar
el procés històric que tots nosaltres
hem viscut. Sabem, per experiencia lotorosa, que eh temps de la monarquia
era impossible esperar que Catalunya
no triï és obtenir ni una autonomia petita ni gran, que pogués obtenir cap mica de llibertat, que pogués tenir ni
esperances de poder-la defensa.- H'urement. Sabem tornile per expei lentia
—cerqué nosaltres ho hem vtseut 1
això no ens ho pot negar nintrtt— qae
les dretes espanyoles han estat s--mnre. en tots moments, amb una t'.nsenfièncla amb una conseaüènc » tan
evident com vulgueu, contràries a *ot
*l one reorientes Autonomia l Estatut. I si l'Estatut de Catalunvu va
ísser Ttossfblft fou perone va haver-hl
un canvi de règim, I si l'Estatut de Catalunya ha estat més o menys desenvnlunat neraue hem tinsrat en la governacló del pals homes d'Esquerri, governants favorables a les nostre* ic'* a11 tat s catalanes, que han afavorit 1 que
han ajudat a l'aplicació d'aquest Estatut 1 al seu desenvolupament; ri tot
això és Innegable, si tot això és més
eme evident, si tots ho hem viscut ' si
tots ho hem sofert, ¿com pot éss»r eme
hi hagi ningú que dient-se catalanista
—i no necessita dlr-ae catalanista—
que dient-se català, pugui propugnar
per solucions de dretes, que sabem per
endavant, sense cap mena de dubtes,
que són enemigues de Catalunya t oue
seran enemiguees resoltes 1 Inexorables de les nostres llibertats? Nosaltres,

Es interessant de veure de quina manera el senyor Duran i Ventosa respongué a les preguntes del company Serra
des d'aquí, tenim molts problemas a ment més mèrit, té infinitament més i Moret. Les paraules infelices del seresoldre, però no ignorem que aquest excutòrla, té infinitament més tlttls nyor Duran són la contesto més eloés el principal i «1 cabdal do tots. per a poguer dir a tots els calaUns qüent i més afirmativa que es podia
Nosaltres hem 4e sortir d'aquest. Par- que ningú com nosaltres d'un» ma- esperar : lament tenint, tota l'autonomia qae nera eficient no l'hem servit, que
«... i em permetrà el senyor Serra i
venia promulgada i creada per '.'E&ta- ningú com nosaltres no ha tingut Moret
que no contesti unes pre¿ ¡i.tes
tut de Catalunya; i no crec —i vos- l'encert «n les solucions que havien insidioses
la par uis-altres (adreçant-se a la Minoria de de preparar l'adveniment d'aque t Es- que ens ha —permeti'm
fet. Aqui no discutim actatut;
'
aleshores,
¿per
què
venlj
a
reLliga Catalana) participeu intimement
titud dels nostres Partits; aquí discudel meu pensament— no crec qu3 umb gatejar l'autoritat de ningú, si vosal- tim l'actitud del Govern de la Genviatres
hauríeu
de
confessar-vos
nec
'en, solucions de dreta nosaltr.es pogué'm telitat de Catalunya. Jo no admeto Ue
nri l'esperança d'obtenir-la. I, a «sho- davant derrotats, si vosaltres sabeu que cap manera,:per la dignitat amb què
no
trobareu
col·laboració
allà,
si
T
i
és
res ¿per què veniu a regatejar Tau'osento el meu càrrec, 1 per la • uniritat a ningú, a ningú que pugui de- per solucions contràries als anhela del tat amb auè milito en lea renglera de
poble
i
si
no
és
per
solucions
contrafensar obertamént aquest Estatut i
L·liga Catalana, Jo ho admetré alia
aquestes llibertats i, a més, a aquells ries als anhels de Catalunya? Molt pregunta Inquisitorial d'aquesta natubé!,
«n
la
Majoria.)
Jo
crec
que
el
pioque tenen l'autoritat <thavér-la ooiiseralesa...
gult, i haver ajudat a' què es pród jis blema és prou greu perquè vcwaU/cs
El fir. CANTURRI : Us podria cosla vostra passió; al cap dauna solució favorable a què això es, deposeu
pogués aconseguir? ¿Es que vosuli-es vall, no sou homes de grans, convic- tar una'cartera de Ministre .
El Sr. VALLÈS I PUJAL8: O* nua
no recordeu que no heu'votat la Cons- cions —permeteu-me que ho digui—.
titució de la República Espanyj a i Adopteu una posició critica; sabeu escopeta de sometent. (Rumors. XI seque, per consegüent, haveu manifestat aprofitar-vos de qualsevol ressort, de nyor President imposa l'ordre.)»
obertamént que d'una manera sincera 1 ostensible que no éreu partidaris de lies solución); que nosal»»»»»»»»O»«»»»«*»»»»««»»»»»»»»»»»»»'»»»»»»»»»»»«»«
tres propugnàvem 1 que havte :et
possible el que nosaltres obtlngursâim
un mínim de llibertat 1 un ihínini
d'Estatut? ¿Es que vosaltres nu Re<* /t
' /"\ • '- • .n \ \
cordeu també que no haveu votat i Estatut Interior de Catalunya, eu el
qual, dintre d'un vas, d'una au; fora
Heñían cuoiai» esplèndidament
de llibertats, nosaltres U donàvem i-.iaservits a prens snmament econòmic*
nifestaciono de sentit modern i airsnExcel·lent degustació de cervesa
HONDA
çat, en les quals vosaltres no combreamb les teves corresponents tape«
UNIVERSITAT,
•
gàveu —cosa que se us ha de "-¿poe. ESMBRAT servei cu tòta mena
tar—-, però que amb reserves l'múLaTtl_ HTM
4'apcrithu, llcortt cate, xocolata, etc.
dísslmes havíeu d'haver acceptat perBrado i iaia d'espera de la linea
qué allò representava el principi el i . NOTAi Al« ifUtatl dt ta U. S, C
4'Autocars de Martorell
M'Ü
lut
«a
ítKompte
dd
10
'I.
germen, de les vostres llibertats 1 del
—~ ta RTCHBttKU
r., tei
--j^^gg
"U Polsagnere"
•ttinçrat
seu desenrotllament? SÍ vosaltres recordeu tota la vostra actuació iiccr^««»«»»»»»•»••»»«•••»»•»»•+»»»»••»»«•»••»»••••1»
deu l'actuació nostra, que davant de
Catalunya ï per Catalunya té inlinitaEditorial Cooperativa Popular - Rosselló, 84 - Telèfon 35490 • BARCELONA

ar Cerveseria "La Polsaguera" i
Casa (¿uimet

Ara més que mai la nostra consigna única ha d'ésser
TOT EL PODER A LA CLASSE OBRERA!

