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O r g a n de l a U n i ó S o c i a I i s t a de
El nostre
prog ra ma:
VOLEM una democràcia sodaHita, o signi amb intervenció
directa dels individus i nuclis
social» en el regiment de la
col·lectivitat; VOLEM la sòciaHttació de la riquesa; VOLEM
la supressió dels cossos armats;
VOLEM la supressió de les
fronteres fiscals i economi«
quês; VOLEM l'escola única, o
signi l'obligació de la colectivitat de donar a tots els ciutadans una integral educació
formativa i que tots tinguin
obert el camí als ensenyaments superiors mitjançant la
selecció d'aptitud; VOLEM
1
assegurar per a tothom el dret
ala vida; VOLEM lá desaparició de les classes socials. I
tot això ho aconseguirem, costi
el què costi, per tots els mitjans al nostre abast.

Un n i n o t

Dos fronts de lluita obrera
Considerem que tots els fets que van
produint-se, tant en la politica de Cataiuiiya com a ia pcmnsuia tota, l'eieiluun U olia inalici a coiiuui.iU.eut ia pOü-

letària. Deixenwws de llagrimejar sobre la fraternitat universal, car del
que es -tracta és d'arrenglerar forces
que existeixin. I en particular de no
deixar'enganyar-nos pel sentiment, i
Vaut* i.*u,vu**i aibbutCiu uc itt! itcpu»Ji*»-a.
negligir les f orees, positives i reals per
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a cercar forces ideals que només teLLU iiiOViüiCii« UC UlCwCd U.UÓ tClih*ClA ítl
nen • una existència hipotètica. El perill és tan imminent, que no podem
iWAUJiiiC t
¿*^1* l a l U l C C-VJUtUt ù lit» pi'UVUfv *». vata*tuijrtt ulla AituaCiO uc luail- entretenir-nos en fer entrar a la raó
les tendències desviades o en discutir,
tCiuli^eilt Üe la aCiiiOVlavicf
1¿UC Cotti
u acuta aiüo ai t¿ue uà, cau»t ia linea amb els que tenen una concepció simis.voititivi» uei auviaiiAiuc nitei'ilaUiunai. plista del moviment obrer, temes teò'lièi ittctoïa lian u inspirar ia ililtìd rics i de lirisme.; revolucionari. Pins
de .conducta uci pioietiUiat cabala- : tin ara el nostre partit ha encertat la líprôner noe, id. puntica, que pot ter ei ' nia d'actuació fent cas omís d'allò
KUÏCIU ae Main ¿a; en begun, ia soii- que el company Comorera va qualifiatiaa oei go v ti n ae ia Ueuisrantat ; i car de poesia revolucionària. I ha
ta darrer ternie, lorientac.o general fet bé.
u'n detall significatiu de l'exactitud
ae i'actùacio socialista pennisuiar. £is
ceri que per causea alienes a la seva d'activitats de la politica d'esquerra
voiiiiiiaa Ma uiuo Socialista es moa que nosaltres recoßsem a Cataiunya
debuigaua ae les directives organique« ens ei uona l'actitud de la Luga Her
dei eartit. äociausta J£i>pan>oi. wo pol gionaiista, mês regwnanfita que mai.
,oundar-se, pero, la identitat cie princi- L·& .unga esta caii*«ncuua que a Capis ae tots eis parues socialistes. Ei taïunja no ni ha les a fer a favor
que ni na, és que nosaltres tenim la dei leixisme. I abandona la politica
nostra concepció deis actuals esdeve- cdtaiana perqué n uuerttosa més sumarniments, amo la mateixa finalitat de se a laccio uè íes «retes espanyoles
comoatre per tots els mitjans el fei- — accio que no troo», ressò a Cataiuxisme i d'arribar a la Republicà socia- nya—, amo ia coiiiiança que ei tltonif
aei leixisme a Apanya n permetrà
lista.
..•••'...
a Catalunya eu pla oe triomf,
Aínb relació a la nostra manera d» entrar
ia gesta de ¿«up V, o paroveure l'actuai situació, exuaunem les répétait
ia iiwtts.o aei& C*mt nul lins de
darreres maniïestaeions politiquea. Sou oiaut
ijiuiü; i aiesnores destruir ia leaquestes: ei demarque va tenir noe ¿1 ¿.ant
giamcío atti fai'iamciu cataia que ara
JrWiíuaciis de Maona per a lei: mes stimma
que deixi aui'pvar auiD mdiieCQhertsu* el lliguin entre el Üoyeru i
'•*
.les aretes íeixiaies; la aelmicio del rancia.
ciem emprès la lluita pel manteniprograma ae nuita contra, el leiwsuic
per en J^neto ; i ia aeinniiacio clara i
categprica de ' dues zunes politiquea
pennisuiars: Madrid l Catalunya.
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Ha passat Carnestoltes, la festa que
per uns quants dies despulla la c.utat
encarcarada i la presenta tal com és:
un conjunt de gent que es creu seriosa, enmig d'unes quantes grapades de
poéà-soltes i de ballga-balagues.
Â lUauliU, ulti ^u¿u tua» MU 414' h* Alguns d'aquests, però, ben gracio- aitlA Cu»>a a¿ bite UiUtiU COÜIfia Cl IViAidsos.
H4C U.UÜ ¿ UteWiU ViUVj pvi na a trl*¿> Cl r*tti'Diumenge, al Passeig de Pi 1 Mar- ut £>ocia.iata. A- vatu¿un> a ejuateix un
nali, Vam veure un grup de disfresses govcm ueuu>ieiia cuiil av¿ucu nue V»
.ben reeixit.
pui tiCipaj; ci r'altit auuiauata u 1VU4Un individu, amb una carota de bar- ÜliU feUail* UB píutltlu'-ac la SltuaclO
bamec i una corona reial al cap; un actual. J-i accio cuntí'», ei leixisüie na
altre, amb un nas estrafolari, una a eaaef einocuua, u MauíiO, outa 1 ailpanxa molt voluminosa i un barret de gie uè i accio uei soCiauame excitlolVocapellà; i un altre amb una carota de nient; a outuiuii>a, suta laiigie ue la
ferotgia, un sabre al costat i al cap • uniuencia ue íes loicea socialices aauna boina vermella. Darrera d'ells un muiit un govern d esquerra, bou doa
tipus amb una carassa tota pelada 1 instruments de lluita que porten a la
una bombeta elèctrica al -cap ; aquest mateixa lnialitat,,pero, queoi clar, dues
vigilava els tres del davant i tenia cu- situacions i dues accions oiatintes.
ra d'un barquet amb rodes que feia
Mentre a Madrid es produeix una
rodar als seus peus estirant-lo amb un situació agitada i insegura, a Catalucordill: talment la caricatura, ja tipi- nya les posicions contra el feixisme
ca, d'En Pic i t'on.
són diàfanes i poden considerar-se deEls tres del davant arrossegaven un finitives. En les posicions contra el
ninot que es passaven de mà en mà. feixisme, a Catalunya hi participa
El cap era gros amb un nas de bola, tothom. Les darreres eleccions mosvermell i irritat, i als ulls unes ulle- traren en les masses populars una abres rodones; un ventre hidiòpic i les soluta identificació sobre els factors
cames desencolares Era un ninot que han d'oposar-se al feixisme i la
trist, llastimós, ridícul. Feia l'efecte manera com pot ésser combatut. ¿Es
d'una cosa llepissosa, pretensiós, llas- que algú gosaria anar contra l'únic
timós, grotesc, menyspreable, repug- instrument de lluita antifeixista que
nant com un llimac.
constitueix el Govern de la GeneraliLes tres disfresses es divertien pre- tat? Això, tothom pot estar-ne connent-se el ninot i anant-li donant pun- vençut, és un front únic espontani de
tades de peu.
les masses que cal anar en compte à
La gent, en veure el grup esclafia a combatre amb entelèquies i amo juxriure 1, referint-se al ninot, tothom taposicions de fronts únics.
feia la mateixa exclamació:
Queda un aspecte al marge de les
—Es en Lerroux! Es en Lerroux I
possibilitats, pel futur, de l'acció del
govern de la Generalitat, subordinada
als esdeveniments d'Espanya. Ho dèiem
en un altre editorial: Catalunya arribarà .allà on Espanya la porti. ¿Es
que algú del camp socialista peninsular pot creure que si a Espanya es
produis una situació socialista, Catalunya hi seria un destorb? Ni és licit
creure això per la conducta de l'esquerrisme català, ni, encara molt
menys, per la consciència que té la
Unió Socialista-dels seus deures de
classe.
Partint d'aquestes dues situacions
de la politica peninsular, procurem les
forces socialistes establir el front de
lluita. I, sobre tot, no ens invadim el
terreny respectiu mútuament, a Catalunya i a Espanya. Caracteritzada la
situació d'Espanya per les condicions
generals de la política que té lloc a
Madrid.
El Partit Socialista Espanyol cerca
.actualment, l'equivalència de les posicions fortes que s'han creat a Catalunya contra el feixisme. Procura fer el
«seu» front únic, que no té res a veure
amb el nostre. Diferenciem en el que
significa la lluita en un moment determinat i portada amb factors positius, del que són postulats generals, i
gairebé sentimentals, d'allò que és comú a totes les tendències obreres : el
principi de treballar per la unitat pro-

Als companys
d'Àustria, salut!
Els socialistes catalans us acompanyen en esperit,
fervorosament, en
la vostra lluita
contra els assassins de Dollfuss.
¡Visca la Schutsbundl
¡Visca el Socialisme internacional!

Catalunya

ment de les conquistes del canvi de
règim i per aixecar contra la classe
burgesa en pla de feixisme, tota la classe obrera, i anar a la instauració,
davant del feixisme, d'una República
socialista. I aquesta lluita la mantenim en dos fronts, però amb un mateix programa: que, per part nostra,
no pot ésser d'altre que l'únic programa del Socialisme. A Catalunya, tenint en compie el fet que hi hagi
un Govern que no afavoreixi ei feixisme, ia nuïta oorera aconseua una tacuca; i a Mauna, aa«ant aun uovern feixiatit^àm., iu situació u'aco.iteiuk uua ama. 0,1 yi'oiciai.ai, pciniuU104', Cvin üanuo, na uc i^Aida UAAÍU uiia
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i cutat ue nuuuAuaa, eiLi £'¿¿^1*0 caucve
tai UiOvuüctu aiticUiat i üuiiwew. •i^uiiuo,
que ca Ci cicli eia nuotici auvciaal'ia'i1
¿incili a Un /liovilliciit aun) uu puilt
do i>artiOa, Viaoie i compauuie aína
i'actuui VAjnotituciO a eiiouiv socianata.
üjb ia aoia nialicia que j^uóUiii teiin*
liou ei maxim ae cuiiiui^eu^ica i gaiuiitir 61 u'iuliil uei bütiaüauic.

C h i a p p e - Ma r s á

Als noms de personatges teneorosos
que van des ael Conde dâspanya fins
a Marimez Anido, haurem d ajuntarhi, aviat, el de Marsà. No hi ha memòria de cap íiscai monàrquic «.com si
aquest no no pugues ésser, am» tot i
an-oe «i que tu uiuj, que dunes la
sensació aunes uispu&icioues lines de
l'odi i de ia rancúnia com totes les
que han emanat des de i adveniment
aei leirouxisiiie al fouer ae la represciitacio jUiïoica de luütat.
i>a loitna monstruosa ue procedir en
l'ordre liscai, la quantitat de Daixesa
que in na en la pei&ecuvio ue la piemSit ourei'u, lUiUuic ueiö luctói's psicologiua que inici veneu en ics nioqauiaCiuiia antiui'uietai'ies, d una IniuciO
ternoienient maiaana, ens na suscitat la uiea de truuar-hi parauelianies.
Paranensmes que tgguin i anticipació
de la trajectòria que segueixen certes
moroositats mdiviauals quan es projecten en els anions de la vida civü,
i que de moment no ofereixen als uns
de la majoria de la gent totes les possibilitats de depravació i d'envüiment
que enclouen en potencia.
Chiappe, que suara acaba d'ésser
destituït, i la destitució del qual ha
tingut les mateixes característiques
emotives que va tenir ací la destitució del botxí de Martínez Anido, era
un d'aquests homes de designis vessànics 1 de predisposicions criminals;
d'aquests homes que tenen la' virtut
del contagi neocaotic, 1 que cal extirpar, de soca arreí on els inicis de
les seves criminals activitats, és a dir,
així que es té consciència del que poden ésser. Car, del contrari, adquireix
llur acció repercussions de caràcter
civil i poden produir veritables catàstrofes;
Chiappe, com aquí Marsà, va trobar
un recolzament |u»pecte en les seves
primeres hores 4M" funcionari. I malgrat que les esguerres foren advertides de la significació i del perill d'aquell home, per aquells escrúpols d'una
disposició precipitada, van deixar-lo
arribar al punt en què podia provocar
un règim "de terror.
Chiappe havia arribat a ésser l'home
totpoderós, que influïa en les decisions
de Govern amb el seu respir, que influenciava l'aplicació de les lleis, que
determinava la marxa de l'administració. Quan a ell 11 convenia una cosa,
l'obtenia. No hi havia voluntat superior a la seva. I no hi havia altre legalitat que la de la seva intervenció
policiaca. Era ell Favert o Scarpia, cl
dèspota i l'inquisidor; en una paraula,
el criminal nat.
Bo serà que per acabar reproduïm
el que de Chiappe deia un comentari
periodístic en una revista francesa,
prévient el que apava a succeir:

«U'aquest regim aüjecie portat ai
maAini ucapiCiaii^i P(*Í* uUiiùfei Uiüvei'-

atti, un nuüie luuiMii iiiüiiuwaüie, nitailgiuie ; vsiiiappc, aufOi uc ciuus ae
Uieb comú, piuvtibS, tai Cuüi eia iicni
expoattt noaaiiles.
»í ciiKUüi u en, la munió dels abúlÍCa 1 UCiS UOvUiUa, UCia UUugata 1 UclS
COiiiprunicaoa, uCiä nicHliuCieä l deis
ai'aiugauors, loiina la Jve^uüncü acts
caiiiunniKS, uiùpcsaua a io „es íes indulgencies per manara i per lioujor, i
acceptant totes les cuiiiuittea iniaines
per por. I por oe qui? uè quei nj'aquesi, peut aventui'er ooscur, que sha
cregut un moment totpoderós per ia
voiuntat dela complices cínics que tenen el poder i, com veiem, acaoa la
seva carrera audaç i plena de misteri
com autor d un crim de dret comú.»
¿No ens servirà de res i'experiència
de Chiappe?

Rectificació del Cens
Electoral
Des del passat dia 28, la
Secció d'ü»:aút.j,ra di l'Ajuntament de Uaníeíona ha obort
període de rectificado i'iïïc.üsió al Cens Electoral.
Cal vigilar-hò. Tots,, els
companys^són pregar d'.riformar-se a la Cusa del Poble,
Ir.mcr de Maig, número 7,
o f. cines electorals.

Lie n güa
f a ras
Gil Robles, l'home funest de l'Espanya a uv ui, cap dels monàrquics i
ãeis cavernícoles munarquitzaniis, es
veu les orelles i fa el valent.
Sabíem que era un gösset dels jesuïtes i que davant • dels balandrams de
la clerecia la boca se li tornava aigua.
SaD.em que s'navia posat ei Uo.e.n
a la butxaca i que eis putxmcWlt ael
Ministeri mouen cames i uracos a les
seves orares. ouOiem que en un n.poui·itd cum no sun tots eis que n^n-e^tat eaucata peía capenans i tenen ei
cervell estovat amo aisua »cacito.
í'clu ilo sauicuï que us 0.1 icVolu-

ciunari.
AI» s'ha destapat.
tu un u^cuio pi Anunciat no sabem
on itot £it>pu.->a tta uuna i a t„t »i»eu
ni lu cs^o^í^üí pi'ju oauijs'ae fc-sUe per d, euwwü,ai-i^y üa U-w «¿uè 'Li üJ
n uuiieil ei ou t ei u, ai yU-i Ci,, u >,ciu
Ull Ulct iliUi<^Cuuiktie Cil Vilwut^Uc la

Suiita lAeuiuci'uc^, que ai nu il pjv.eu a
les tiiaixs ica leguea ae u Juià*.usinent
ae lüoiUL, que M no u revune^en el
ai'et que e* ui'cu iBiiir a gjver.iai... en,
j use ividi·ia on Hüoies, saoia ila.-çorse ai Coirei' i sau.a pi eiiui'c-^c i.
AiAi, tai coui sona.
L·, aii.ciic.ca no iid fet gaire efecte
perquè id majur part ue gent que ei
segueix sun ueates, monges i capeuans.
Però no s'na üe'Daaar, perquè tiS cavei'iucoies cumplen, taiuoe, amo cuntiiigenta uc cimmiaia'dkipoaatS' a tot.
liO OUùialU, a ica . uruvdtk.0 ue Oli
RuUiCa lloaaitl'ea ilt-ill Uc co.iicù^dl' i
Jjieil&Ua laloal

Gil Bables va declarar-se republicà a
Seviïia.
Auuus s'hi havia declarat el penat
Saujuijo

La plaga lerrouxista
L'espectacle lamentable de la política republicana ha suscitat
una polèmica sobre la democràcia i els seus homes representatius.
Oradors i periodistes disserten i especulen sobre la seva eíicàua
en aquests moments. Limitant-nos a la Femnsula — tota vegadaque la crisi de la democràcia s'estén arreu del món —, hem de confessar que, excepte el senyor Azaña, no veiem a penes cap demòcrata veritable en l'àrea de l'acció política burgesa. Tenim, això sí.
demòcrates angelicals, com el senyor Domingo ; demòcrates panxacontents, com el senyor Gordon Ordax ; demòcrates inconscients,
com el senyor Botella ; demòcrates acadèmics, com el senyor Sánchez Roman ; demòcrates impulsius, com el senyor Maura, i altres
demòcrates, d'altres diverses espècies i menes, al voltant d'ells, que 1
papallonegen, salten, grimpen i corren per objectius n,o massa democràtics precisament, però que, àrab tot, formen part del .seguici
democràtic.
Intencionadament hem deixat a part el senyor Lerroux; perquè el senyor Lerroux, ai las!, també és demòcrata. La categoria
de la seva democràcia prou que ens la dóna fa dps mesos, està illa vista, la sentim en el nostre cos i en el nostre esperit i és obvi,
per tant, que ens aventurem a qualificar-la, puix que es qualifica"
ella sola. Després de les plagues d'Egipte, Egipte es va' salvar. Però, ¿hauria estat així d'haver caigut damunt del país de les pirài.
mides la plaga lerrouxista?
La democràcia burgesa no és, evidentment, la nostra democràcia. Però entre ella i el feixisme, tota societat constituïda per homes
honrats ha de preferir un règim on el crim no sigui una norma de
govern. El feixisme és un règim d'idiotes, de degenerats, de lladres, d'assassins. Contra el feixisme tot és liciti
¿Podem dir que Espanya sigui un país democràtic? Democràtica ho és Catalunya ; i ho és, perquè ens hem purgat saludablement
del lerrouxisme, encara que arrosseguem tots. els mals dels quaU
pot patir un poble.
A. A.
'

ÍUSTICIA SOCIAL

La dictadura del proletariat
En el terreny de les idees estem vi- blanques ni dictadures roges, perquè
vim una novu guerra munaiai. L·a hu- no voien tiranies ae cap mena, i semmanitat esta oiviOida eu aos grana bla que hagin dit una frase lapidària
campii : areies i esquerres, o marxis««» i no nan du més que una solemne toni aui,unarxu>i.eâ, o leixisme i aiuueuus- tería.
me. Kn aefmiuva, un episodi de gran
tis mots «dictadura del proletariat»
envergaaura ae la. iiuita de ciasses.
són ben clars. Volen dir el govern a
La muta té, com coïes, uns capda- mans del proletariat i com que el
vanters en caaa camp i, darrera u ells, proletariat està constituït per les nou
les masses que soa íes que han de ter oeccnes parts de la població, volen
üeciair ¿a Daiançaaa a lavor a un camp dir : el Govern a les mans del noranta
0 de l'altre.
per cent dels habitants. ¿On és la ti¿yui guanyarà la batalla formida- rania?
£n canvi, avui, el Govern està a les
ble que uà ae aeciuir dei aesw öe la
hunicuinaiV LA guanyarem iiosatires, mans del capitalisme o de la burgeeis umfAibies, eia auncuiui.es, luui&cuu- sia, és a dir, que està a mans d'una
bieineni, peio es jxtoaiuie que aoaus desena part de la població. AÍAÒ si que
ae ¿'hora ae la victoria passem hores és una tirania.
La tirania d'avui—del govern a mans
amargues i aquestes nores amargues
son les que hem ae tractar d amelar, d'una part infima de la població—va
fent comprendre a les masses la sig- disfressada amb els oripells de la denificació ciara i contundent dels nos- mocràcia. La democràcia a l'ús consistres postulais en la Imita. Les masses teix en un període d'agitació que lan eis
que han de donar la victòria han es- vots necessaris per al triomf d'uns cantat sempre les mateixes en totes les didats; i un cop han triomfat, aquests
lluites dels homes : són els que amb candidats fan. el que bé els sembla
des de llurs llocs de comandament. La
llur treball produeixen les riqueses;
són els que en el torrent circulatori massa, l'elector, el poble, només serde l'economia hi aboquen llurs esfor- veix una vegada de tant en quant per
ços o llurs serveis i no en retiren un . a votar i per a res més. I d'això, que
equivalent; són els obrers, el proleta- és una pesca de vots, els partits polítics en diuen democràcia. I sobre el
riat.
EU postulat per al qual lluiten els suport d'aquesta falsa democràcia s'encapitalistes, els conservadors, els anti- lairen els cabdills, i les figures de primarxistes, les dretes, és el feixisme. El mer rengle, que un cop posats al lloc
postulat per al qual lluitem nosaltres, que envejaven es mofen de les masel proletariat, els rebels, els marxis- ses que els han enlairat.
En canvi, la dictadura del proletartes, els socialistes, és la dictadura del
iat és una veritable democràcia. Ens
proletariat.
El feixisme surt a la palestra amb fa riure i ens fa pena la democràcia a
la bandera de: guerra a la democrà- l'ús, però creiem i acatem la democràcia, a baix la democràcia : és una ban- cia nostra, que és la que regula la
vida interna dels partits socialistes.
dera de tirania.
Dictadura del proletariat, govern del
El socialisme aguanta la lluita amb proletariat, és el govern de la mas,la bandera de : una nova democràcia. sa, i, per tant, no serà un polític, ni
La frase «dictadura del proletariat» cabdill, ni un grup de cabdills que govol dir govern del proletariat, democrà- vernarà, sinó la massa, la totalitat
cia de la massa del proletariat.
proletaris. L'home o els homes
Cal que els obrers sàpiguen i tinguin dels
elegits per als llocs de comandament
una idea clara de la vàlua í de la sig- hauran d'obeir, constantment, els
nificació dels termes sota l'ensenya acords dels electors, que no han de
dels quals caminen cap a la victòria. servir exclusivament per a donar llur
Ocorre que els enemics del proleta- vot, sinó per a donar llur opinió i inriat es valen del mot «dictadura» per tervenir en l'actuació dels elegits.
a blasmar la marxa avant del SociaAixò és la dictadura del proletariat
lisme; i això és una tergiversació de i cal
que els proletaris ho comprenguin
mala fe, en els dirigents de les mas- bé per no deixar-se enganyar per les
ses enemigues, per a produir efecte frases fetes dels dictadors de la buren els rengles de llurs pròpies masses gesia, que són els governants d'avui.
1 àdhuc en els rengles de les masses
nostres. Diuen que no volen dictadures
R. FOLCH I CAPDEVILA

Un article de Lerroux
En el número anterior oferíem
de publicar-ne un dedicat al gran
governant que es diu Alejandro
Lerroux y García. Però pensanthi amb calma hem deduït que
seria massa honor per a ell 1 ens
limitarem, avui, a reproduir íntegre un dels seus f arnosos articles que el feren cèlebre.
Com veuran els nostres lectors o era hipòcrita abans o ho
fe ara. No s'hi amoïnin. Nosaltres sabem que ho te ara i ho
era abans.
Allà va.

«¡REBELDES, REBELDES I»
«Si habéis de Ingresar en una disciplina rutinaria y atàvica, de jerarquias
y de pontífices, de adhesión «incondicional» y de respeto sin límites, si venís a continuar la obra del pasado...
jóvenes, plegad la roja bandera, dejad
vírgenes las cuartillas, poneos los manguitos y volved al escritorio, vestios la
blusa y volved al mostrador, coged los
libros y volved a la escuela, donde se
fabrican hombres de provecho sobre
los,textos da. la tradición.
Pero si en verdad se ha encendido en
vuestro corazón el fuego de la santa
rebeldía, andad, seguid, seguid adelante sui parar, hasta que caigáis reventados en el camino o hasta que os salgan las barbas malditas de los hombres, donde hizo presa Dalila para rendir la fortaleza humana.
Rebelaos contra todo : no hay nada
o casi nada bueno.
Rebelaos contra todos : no hay nadie
o casi nadie justo.
Si os sale al camino un mozo y os
dice : Jóvenes, respetad a los viejos,
decidle : Mozo, entierra a tus muertos donde no les profanen los vivos.
Bi os apostrofan los genios alarmados de vuestra irrupción impetuosa y
resonante, contestadles : Somos la nueva vida, Adán nace otra vez.
Llevad con vosotros un bolsillo de
«res peto» y un costal de faltas de respeto. El respeto Inmoderado crea en el
alma gérmenes de servidumbre.
Sed arrogantes, como si no hubiera
en el mundo nadie ni nada más fuerte
que vosotros. No lo hay.
La semilla más menuda prende en la
grieta del granito, echa raíces, crece,
hiende la peña, rasga la montaña, derrumba el castillo secular, triunfa.
Sed imprudentes, como si estuvieseis por encima del Destino y de la
Fatalidad.
Sed osados y valerosos, como si tuvieseis atadas a vuestros pies la Victoria y la Muerte.
Sois la vida que se renueva, la naturaleza que triunfa, el pensamiento que
Ilumina, la voluntad que crea, el amor
•twno...

Luchad, hermosa legión de rebeldes,
por los santos destinos, por los nobles
destinos de una gran raza, de un gran
pueblo que perece, de una «gran patria» que se hunde.
Levantadles para que se incorporen
a la Humanidad, de la que estáis proscritos hace cuatrocientos años.
Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a
saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura, destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoria de madres, para
virilizar la especie; penetrad en los Registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles, para que el fuego
purifique la infame organización social; entrad en los hogares humildes y
levantad legiones de proletarios, para
que el mundo tiemble ante sus jueces
despiertos.
Hay que hacerlo todo nuevo, con los
sillares empolvados, con las vigas humeantes de los viejos edificios derrumbados; pero antes necesitaremos la catapulta que abata los muros y el rodillo que nivele los solares.
Descubrid el nuevo mundo moral y
navegad en su demanda, con todos
vuestros bríos juveniles, con todas vuestras audacias apocalípticas.
Seguir, seguid... No os detengáis ni
ante los sepulcros ni ante los altares.
No hay nada sagrado en la tierra
más que la tierra, y vosotros que la fecundaréis con vuestra ciencia, con
vuestro trabajo, con vuestros amores.
La Humanidad tiene una humilde
represntación en este extremo de Europa, tenido como un puente para pasar al África.
Es la vieja patria ibera, la madre
España, que baña sus pies en dos mares y ciñe a su frente la diadema de
los Pirineos.
NI el pueblo, diex y ocho millones de
personas, ni la tierra, 500.000 kilómetros cuadrados, están civilizados.
El pueblo es esclavo de la iglesia: vive triste, ignorante, hambriento, resignado, cobarde, embrutecido por el
dogma y encadenado por el temor ai
infierno. Hay que destruir la Iglesia.
La tierra es áspera, esquiva, difícil;
necesita que el arado la viole con dolor,
metiéndole la reja hasta las entrañas;
que el pico rasgue los altozanos y la
pala iguale los desniveles y el palustre
levante las márgenes por donde han
de correr, sangrados, los torrentes de
agua que hoy se derraman estériles en
ambos mares; necesita colonos que penetren en su alma y descubran sus tesoros, colonos que la cultiven con amor
como los viejos árabes, caballeros del
terruño que de nuevo con ella se desposen y auxiliados de la ciencia la fuer-

Un govern que
s'enfonsa

Horitzons socials femenins

No sabem, en escriure aquestes ratlles, què haurà passat en les esferes
governamentals de la República a l'hora en què veurà la llum el contingut
de les nostres quartilles. Les notícies
que ens arriben de Madrid, no pas
gaire falagueres per a la vida del Govern, fan suposar pròxims esdeveniments polítics.
Hom parla fa dies de crisi, provocada per les declaracions del senyor Martínez Barrio, les quals, fet i fet, no
seran més que la «puntilla» clavada a
una situació que ja va néixer mig morta 1 que, com un cos inanimat, ha
pels mateixos que deien prestar suport
anat d'un cantó a l'altre arrossegada
al Govern. Sembla gairebé segur que
Lerroux, no podent contenir per més
temps les divisions 1 dlscrenàncies que
la seva murrieria de politic de mala
fe ha suscitat, no sols dins el seu partit, sinó fins i tot en el propi Govern
que ell presideix, no tindrà més remei que nresentftr la dimissió.
La difícil i incòmoda postolo en què
es troba col·locat avui el Govern, 1 sohret/>t l'home nue el presideix, comprimit materialment entremis de dues
forçós antaeonloiies irreductibles — els
socialistes 1 IPR dretes —, és. al cap i
a In fi. el fruit natural de l'urtimelo
terhola, 1 inconfessable del can del lerrouxtsme. Ara. si els esdeveniments
es nroriueliren tal com fan nreveure els
sJrnritomes nue s'han manifestat a l'exterior, els homo« de la «It'iac'o actual
trobaran i recolliran els resultats d°
llur obra, nue ens na ahooat a tots a
«ri e=tat, de roses francament insostenlhlp ner mes temns.

Els teus interessos, dona, estan Vinculats als interessos del treballador i
per això has d'ésser socialista.
Peça primera en el gran mecanisme
del treball mundial, no pots defugir els
problemes del treball. ¿Com pot ésser
que no t'hagis donat compte d'aquesta
afirmació tan evident? Car, no te n'has
donat compte ja que has anat procréant infants, que les fàbriques et depauperaven, ja que has acceptat pel
teu treball allò que t'han volgut donar, ja que has ofert sempre braços
sense mirar si desvaloritzaves el treball mateix.
Jo t'ho diré, companya.
Subjecta, molt més que l'home, a les
r-ecessitats imperioses, no ja individuals sinó de l'espècie, molt més que
l'home també és difícil de destriar per
al teu govern d'entre el camp confús
d'íníeressos í necessitais, el que són
els íeits interessos, car, sentir necessitats, tothom en sent, però comprendre
i formular interessos només ho poden fer aquells que han raonat, que
han pensat.
Marx prou ha dit que la llei ha d'ésser expressió d'interessos i necessitats
comunes, i ho hem sentit amb tanta
evidència, que hem estat tot seguit
persuadais, però, si bé els dos termes,
interessos i necessitats, se'ns presenten
sinònims, i entren en la nostra ment
amb el mateix impuls i categoria
idèntica, no per això deixen de nresentar entre ells un món de diferències
que se'ns palesa des del moment qu¿
ens aturem a pensar-hi.
Entre ambdós concentos s'estén un
camp vast due va des de la simple
percepció del viure instintiu fins a
l'ampla concepció d'un viure racional
i humà. Entre ambdós conceptes hi ha
tota la gamma que va des de les necessitats vives i immediates de conservació de l'espècie fins a tot allò que
ens lliga raonadament en interessos
comuns. Hi ha tota la diferent densitat que va des de la sensació primària,
que brutalment se'ns imposa, fins a
la visió clara i conscient de l'interès
comú que magníficament ens deslliura.
Hi ha tot el camí que va de la inconsciència, de la subconsciència, que tants
mals de cap dóna als nostres psicòlegs, fins a la consciència clara i lluminosa que tots anhelem. Hi ha tot allò
que va de la nit al dia, de l'ombra a
la llum, de l'obscur sentir al lluminós
comprendre, del balbuceig al formular
precís.
Entre saber les nostres necessitats i
comprendre els nostres interessos s'ha
de descabdellar tot un procés d'obser-
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PAU CIRERA
A Barcelona, uns nois de casa bona,
la setmana passada Intentaren vendre
un full que porta el títol de "Guión"
i foren obligats de pressa a plegar el
ram.
Proposem, si bl tornen, una lllsada
de les que formen època, car al feixisme en bolquers no hi ha com una bona pallissa de bon començament perquè no arreli entre les nostres latituds.
Joves socialistes teniu la paraula!
"Preparaos por todos los medios para la lucha. Que al conseguimos triunfar, no nos limitaremos a cambiar rótulos y personas, lino que diremos:
Aquí está el proletariado, que va a comenzar la transformación de la Sociedad.
L. Caballero."
cen a ser madre próvida de treinta millones de habitantes y la permitan por
su exportación enviar aguinaldos de
su rica despensa a otros ochenta millones de seres que hablan en el mundo nuestro Idioma.
«Escuela y despensa» decía el mas
grande patriota español, D. Joaquín
Costa.
Para crear la escuela hay oue derribar la Iglesia o-siquiera cerrarla; o por
lo menos reducirla a condiciones de inferioridad.
Para llenar la despensa hay que crear
el trabajador y organizar el trabajo.
A toda esa obra gigante se oponen la
tradición, la rutina, los derechos creados, los intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta., el centralismo y la estúpida contextura de partidos y prorramas concebidos por cerebros vaciados en los troqueles que fabricaran el dogma religioso y el despotismo político.
Muchachos, haced saltar todo eso como podáis: eolito en Francia o como
eir Rusia. Cread ambiente de abnegación. Difundid el contagio del heroísmo. Luchad, matad, morid...
Y si los que vengan detrás no organizan una sociedad mas justa y unos
poderes mas honrados, la culpa no será
suya, sino vuestra.
Vuestra, porque en la hora de hacer
habréis sido cobardes .o. piadosos.
A. JLBRROUX.»

vació, de raonament, de judicis, que
no es fa al conjur de la voluntat sola,
sinó que necessita un repòs í una amplitud de camp visual que ni el poble
ni la dona no tenen. I aquest és l'obstacle màxim que l'home ha de vincer
per a emprendre el camí del seu alliberament.
Perquè l'esclau i el serf no podien
reposar, no pogueren pensar i no vegeren llurs interessos; perquè el treballador ha estat totes les seves hores
sota el jou de les necessitats de sang
i muscles no ha sabut formular els
seus interessos i perquè tu, dona, has
afegit al treball de sang i muscles que
t'exigia el viure diari, aquell que et
dictaven les necessitats dels teus 1 de
l'espècie, menys que el treballador has
pogut prendre consciència dels teus
interessos.
La força i l'eficàcia màxima de les
doctrines de Marx radica en la claredat amb què hi són formulats els interessos dels treballadors. Aquells dos
punts del Manifest que diuen: «l.r
»L'interès dels obrers és a tot .arreu
»el mateix enfront dels interessos ca»pitalistes, i, per tant, ell ha de do»minar les questions de nacionalitat;
»2.n Els obrers han de comptar amb
»ells mateixos per alliberar-se 1 ban
»de conquistar, per tant, els seus drets
»polítics», són eis punts lluminosos de
la üocLrina marxista, i ho són, precisamene, perqué formulen amb precisió
les conclusions del procés que, partint
de les necessitats, s'aixeca a la visió
clara dels interessos, procés que l'aome que treballa difícilment lana.
Mo t'avergonyeixis, doncs, companya; no creguis en suposades inferioritats. Dreça Den alta la teva cesia i
mira enllà. Reposa, pensa i veuràs com
passes de la visió de les necessitats immediates, que ens fan esclaves, a la
consciència dels interessos comuns que
ens deslliuren. Aquelles necessitats que
l'espècie ha carregat damunt teu han
pesat com llosa de plom i s'han interposat en l'horitzó dels teus interessos.
Per això i res més que per això has
procréât, mentre les fàbriques depauperen els teus fills; has desvaloritcat
el treball, mentre els teus interessos
necessitaven d'una valorització màxima de tot treball, i amb l'arma del
vot a les mans has defensat interessos
dels que mercadegen amb la teva força de treball i amb les vides dels teus
infants, mentre et creies defensar infants i llar.
Els teus interessos, dona, estan vinculats als interessos dels treballadors
i -per això has d'ésser socialista.
MARIA PI DE FOLCH

Un a d v e r t i m e n t
Segons els republicans d'esquerra,
allò que de millor hi ha al món és
la seva democràcia. És tan bona, que
a la més petita pressió de les forces
feixistes deixen anar les regnes del
Poder i engeguen a córrer. I ací
ho teniu, feu-ne el que vulgueu I
De totes les tares i febleses de la
democràcia burgesa, no n'hi ha cap
que causi tants d'estralls als pobles
com el pànic que s'apodera dels
demòcrates així que les bandes feixistes promouen quatre crits i reparteixen alguna garrotada. França és
el darrer exemple, un exemple típic,
d'això que diem.
A Catalunya, el dia que menys
ho pensem, tindrem ocasió de comprovar el tremp dels nostres demòcrates, ensems que la consistència
de les seves conviccions. Els que

lleial

estan avui al Poder cal que no es
facin il·lusions que podran sortir-se'n
amb solament fer-se respectar de l'enemic. L'enemic no els respectarà
mai ae cap manera, ni dintre ni
fora de la llei.
Ens és sobrerament coneguda la
campanya feixistitzant que d'un temps
ençà es porta a cap a Barcelona,
És una campanya descarada en certs
aspectes i més o menys encoberta
en altres; però que no en dubti e)
Govern de la Generalitat : aqueta
campanya donarà els seus fruits. Els
aventurers al servei de la contrarevolució donaran un disgust, i del»
grossos, quan menys ho esperem.
Aquell dia haurem de fer el comentari decisiu que avui ens reservem. Per avui, ens limitem a exposar
els nostres recels.

Crida!!!
Companys socialistes!
Amics i simpatitzants!
lla arribat l'hora de preocupar-nos seriosament de la publicació
del nostre diari "Treball". No hem de tenir, de moment, altre pensament que aquest: el nostre diari.
S'acosten dies de lluita aferrissada i cal que diàriament surti a la
palestra, per a l'atac i per a la defensa, la càlida veu de "Treball".
Cal que la diada del primer de maig d'aquest any 1934 vegi la glòria de la sortida del diari de la "Unió Socialista de Catalunya".
Treball! Treball! Treball!
La subscripció d'accions comença a fer goig. Però no podem llançar-nos a la vida sense que l'emissió total de 200.000 pessetes no sigui
coberta.
Cada afiliat ha de subscriure almenys una acció. Cada afiliat ha
de fer subscriure accions als amics i simpatitzants.
l'na acció de "Treball!" pot ésser pagada en vint-i-cinc terminis
mensuals, si el subscriptor no pot bestreure una suma major.
Caminem cap als 10.000 afiliats. Un petit esforç de c*u<v»cun d'eus
és prou i sobra per a reunir immediatament el capital necessari.
Companys! no espereu a demà per a trametre les subscripcions de
bons de "Treball". Cal que, el dia Primer de Maig la subscripció sir
gui coberta.
1 de maig del 1934. Dia gloriós.
Al número vinent començarem a publicar la llista de subscriptors
d'accions.
Companys!
Per Catalunya!
Per Espanya!
Pel Socialisme!
Treball!! !
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Joventut Socialista de Catalunya
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Comentaris eclesiàstics
Imaginem que un bon mati uns
I no s'hi val a dir que el manament
quants catòlics de bona te — el lector sols anava contra els Ídols. Si fos aixi,
és pregat d'admetre que encara en no hauria calgut suprimir-lo. El continresta aigua — anessin a cal bisbe per gut del manament no deixa lloc a dubdemanar que trametés a Roma una te. Però, si en. deixés, l'haver-lo escaexposició en la qual hom fes veure la motejat és la millor prova que l'esglénecessitat de revisar, de modificar, de sia creu que es refereix a totes les
suprimir algú naels deu manaments Imatges.
que segons Moisès van ésser posats
Manca dir que per subsanar la defiper Oéu en unes taules de pedra al ciència de la desaparició del segon
cim del Sinal.
manament, s'ha dividit en dos el darQuina polseguera no s'armaria! Bl rer dels de Moisès, othom sabia que
per un miserable article 26 de la Cons- eren deu i sols en quedaven nou. EI
titució ja han fet tant de soroll, ¿com desè deia : «No cobejaràs la casa del
es prendrien els diaris de la dreta, la teu proïsme, ni desitjaràs la seva dono,
bona premsa, aquest sacrilegi? ¡Voler ni el seu criat, ni l'esclava, ni el bou,
esmenar la paraula de Déu t ¡Quin ni l'ase, ni cap de les coses que li perdisbarat! Fóra tan gran el nombre de tanyen.» L'avenç de les llibertats huvestimentes estripades, que segurament manes devien haver dignificat ja la
s'alleujaria un bon xic la crisi de tre- dona en el moment de la reforma de
ball per la gran feina que donaria el la llei de Déu, 1 això de permetre de
recosir tanta de roba de bona quali- sfinn rar la dana de les altres coïes que
tat. Es diria tot allò del dogma i de Moisès anomenava i així es deixà arla infal·libilitat de l'Església. Sortirien ranjat el conflicte.
a relluir textos i més textos, però el
Heus ací com una de les coses més
que segurament no sortiria a la llum fonflmentnls de restriega romana, la
és el veritable text dels manaments llei de Déu, es pot transformer quan
de la llei, el text que el mateix Moi- així convé als interessos materials. Si
sès va donar en davallar del Sinai. considereu els avantatges immensos
Per! qui? Doncs, senzillament, perquè aue treu l'església del conreu de les
el text de Moisès ja no és mantingut imatees, comprendreu que havia d'ésavui per l'església de Roma.
ser el spsron manament i no un nltre
Anem a veure-ho. En qualsevol dels el aue hftvia de caure sot« el llapis
catecismes que serveixen per ensinis- roig de la censura eclesiàstica.
trar la canalla en l'art de defensar els
SesnirRrripnt es rjrerontsrà el lecsagrats interessos de l'església, troba- tor: A ouè ve. doncs, tant rip soroll
reu uns manaments de la llei de Déu TM>r havpr fpt. rptïrar les imnfps de
que són deu. Si, per altra banda, pre- les paroles rnlblloiips, si rpsul·ln one IPS
neu una biblia catòlica (convenient- esmierrpq no fpfpn nip's ow scotnr
ment anotada, perquè les bíblles sense fltnb n'vft un irmnornp.nt mi» los rlrpfeç
notes són considerades protestants o sTiovipn oWrtot. d» rrtmnHrO Rpoimprit
herètiques) en el llibre de l'Èxode o un hom no s'evriitco com ffpnt dp bona
en el del Deuteronomi trobareu els fe muniin »ciwrtoT1 prirorq com bones
manaments de la llei que també són certes actuaciones del clerstat.
Déu. Doncs bé, els del catecisme i els
Avui donem per acabada la tasca.
de la bíblia no són els mateixos.
altre dia ens ocuparem de la preEn què consisteix la modificació? Un
En la supressió d'un segon, manament tesa Infal·libilitat de l'església.
que trobareu -en el llibre de l'Èxode,
capítol XX, que diu textualment : «No
faràs cap imatge tallada amb el cisell,
ni cap altra'representació del que és
dalt del cel, ni ací baix a la terra, ni
d'allò que és dins de les aigües sota la
tèrra. No les adoraràs pas, ni les honoraràs; perquè jo, que 'sóc el Senyor
ton Déu, tort, gelós, castigant la IniDavant dels transcendentals moquitat dels pares en els' fills fins a la ments que travessa la Humanitat, ¿té
tercera o quarta generació d'aquells
que m'ofenguin i fent misericòrdia per el proletariat al seu abast el poder
milers de vegades a aquells que m'esti- aturar l'ona reaccionària que envaeix
tots els pobles?
min i servin mos preceptes.»
Davant la greu crisi econòmica,
I les notes, què diuen? Les notes no
fan més que reconèixer que s'ha man- ¿podrà el proletariat copsar i oriencat a aquest precepte des del primer tar d'una manera objectiva els esdemoment. Que primer van ésser uns an- veniments politico-socials i portar a
gelets posats en l'arca de l'aliana;
terme la missió constructiva d'una
després figures en els temples. Ara que nova humanitat per mitjà d'una revod'imatges autèntiques no se'n vegeren lució social, anorreant definitivament
fins cap al segle'VIII a Orient i en
contra d'elles s'alçà la secta dels ico- l'allau feixtstica?
Segur que no ,si les organitzanoclastes o demolidors d'imatges.
Aquesta secta va .ésser aprovada pel cions proletàries s'entesten a veure
concili de Constantinoble del 764 i con- només que a través dels seus prejudemnada per altres concilis eclesiàstics. dicis, dels seus idearis i d'una maAcí a Occident també tinguérem de- nera subjectiva, els moments premolidors d'imatges al segle XI i la sents i les oportunitats.
prova que no eren molt corrents, és
El capitalisme, no desconeixent la
que en els temples d'aquell temps la
misas es deia de cara al poble, o sigui situació, el veiem com aprofita la
que entre el capellà i el poble sols hi seva posició à", dominador polític
havia una taula, l'altar, sense cap i econòmic i estreny el cercle a poc
imatge, que hauria fet nosa. Sols quan a poc, a fi que quan el proletariat
l'Església de Roma es posà decidida- vulgui actuar, no li sigui ja possible,
, ment d'esquena al poble fou possible i donar llavors el cop de gràcia a
d'alçar aquelles "baluernes de guixots tot el que signifiqui abolició de la
daurats que avui emplenen molts de seva situació privilegiada, es digui
temples.
socialisme, comunisme o anarquisme.
Sols l'aliança dels treballadors pot
evitar-ho.
La dissortada Alemanya n'és un
exemple per à aquells que en dubtin,
Als pobles on el proletariat estigui dividit, serà vençut pel feixisme; això és clar; és una veritat
que no necessita ésser demostrada.
Avui, la reacció no s'amaga de
dir : O un Govern fort (llegeixi's
dictadura) o el Socialisme.
Doncs bé : plantejat així el problema, ¿hem de fixar-nos si és aqueix
0 aquest altre qui empeny les forces obreres a la unió?
Això seria un suïcidi; el que cal
fer és ajudar les finalitats ; la unió,
SOCIETAT COOPERATIVA
la revolució, la construcció d'una
C«* M, t" W. ¿ITI
nova societat col·lectivista.
Una aliança dels treballadors feta
1 controlada per una sola fracció
obrera seria fictícia, ineficaç ; ni que
assolís e 1 triomf, cosa improbable,
car portaria el germen de la contrarevolució per manca d'unanimitat, soL'objecte de la Societal
bretot tenint en compte que les possibilitats i realitats revolucionàries,
•• practicar la coopetot i ésser grans i viables, exigeiració co cl crèdit,
xen del proletariat uns sacrificis de
ftttalvi I la prcvUió
voluntat de renunciament immediat,
i una gran dosi de fermesa, ja que
•uprimlnt cl lucre en
l'oportunitat russa, en què el poble
•queste* activitats
tenia les armes a la mà, de moment
no hi és a Espanya.
L'Aliança 'Obrera pot destruir el

"solidaridad«

T-fa
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ar»ar«»emf
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«SnlïHarïAíifl » ¿m*
«Solidaridad»,
que,
pel format, tipus de la capçalera,
estil de la seva literatura i esperit
que l'anima, hom n'endevina fàcilment que és continuació d'aquella altra «Soli» de no gaire bona memòria
entre els treballadors amb un dit de
front i amb idees sota el barret.
L'òrgan del vell energumcnisme
del «comunismo libertario» es veu
ben clarament que ve a complir duet
missions b.-n- delimitades i concretes :
no combatre el Govern de la lerrouxada i, en canvi, combatre d'allò
més bé l'Aliança Obrera, sobretot
els socialistes. Aix! es desprèn del
seu primer número. Fins i tot es
flaira d'on han sortit els diners que
l'aguanten, ensems que a pr mer cop
d'ull es veu que encara està més
mal escrita que «Solidaridad Obrera», que ja és prou.
No cal dir que, malgrat tot, «Solidaridad» és molt generosa, puix
que no s'acontenta amb demanar
l'amnistia dels condemnats per processos revolucionaris, sinó que la vol
total, tant per als militars traïdors
a la República i els pitjors enemics
de la classe obrera com per als treballadors que en un moment de desesperació s'han revoltat contra les
iniquitats de la societat capitalista.
Solament la inconseqüència i l'atemptat a la lògica pot aconsellar
una campanya d'aquesta mena. Això
o l'afany, i, en aquest cas interessat i repugnant, de dedicar més atenció i preferència al vulgar atracador,
que res no té a veure amb la Revolució Social, que a la puresa dels
principis que diuen defensar.
Tanmateix, són més lògics els feixistes del Gil Robles.

¿L'Aliança Obrera pot aturar
el feixisme?

Crèdit i

« •r
P revisto

T

germen feixista si ningú no hi posa
entrebancs. És el triomf de la primera etapa de la Revolució Social.
Naturalment, que per aconseguir
el més s'ha de renunciar el menys,
o sigui que no es malmeti el principal
per la cobdícia de no renunciar a
uns postulats de partit o organització, d'ordre secundari. Pensem que,
per petites diferències de criteri, no
es malmeti el que a tots nosaltres
ens és primordial, car al cap i a la
fi tots procedim de la classe explotada.
!
Sols així, a base d'un sol anhel
de destruir el feixisme, destruir e]
capitalisme i fer possible, en el que
sigui viable, la germanor humana,
serà possible la victòria.
Fer-ho altrament seria donar peu
a què ens recordem de la faula de
Samaniego :
«que si son podencos...
que si son galgos...»
J. AMAT

Federació Comarcal del Barcelonès
La F. C .del Barcelonès ha nomenat la nova Junta Executiva, que
ha quedat constituïda de la forma
seüent :
President, Francesc Botella; VicePrésident, Josep Nieto; Secretari, P.
Sala Berenguer; Vice-Secretari, Joan
Morgades; Tresorer, Santiago Pons;
Comptador, Joan. Miranda; Vocal,
Antoni Renart.
La nova Junta Executiva, per a
facilitar la relació entre la F. C. j
les Seccions, acordà que, diàriament,
•dî 7 a 9 del vespre, hi hagi a l'estatge social un Vocal de torn, esta'blint-se a tal fi l'ordre que segueix :
Dilluns, Pons; dimarts, Nieto; dimecres, Botella; dijous, Morgades;
divendres, Sala; dissabte. Pons.
En la darrera reunió de la Junta
Central de la F. C., els company«
de la U. S. C. Consellers Municipals comunicaren la seva decisió
de renunciar els passis de favor que
els foren atorgats per les Empreses
de Serveis Públics, a la qual cosa elf
ha mogut l'entendre que únicament
podrien acccp'.ar-se di.es concessions
si fossin inherents als càrrecs que
ostenten, i no déponents de la voluntat de dites Emprese».

Besteiro i Largo Caballero
*
""

•
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Des de que, a mitjans del "'sesie
passat, foren sentades les premisses *
del Socialisme cieniffic, fins al moment actual, la pugna dins els nuclis
socialistes entre evolucionistes i revolucionaris, que ara a Espanya enfronta Besteiro i Largo Caballero, ha
romàs latent a través del temps, reproduint-se sota diferents aspectes i
propagant-se des d'Alemanya, el seu
punt d'origen, fins gairebé a.reu dd
món.
Marx, en el seu temps, ja hagué
de batallar rudament i constantment
contra la tendència evolucioni-ta defensada pels socialistes d'Estat,
al davant dels quals figurava Ferran
Lassalle. Al final del segle, és el
reformisme revisionism que preconi za
Bernstein el que ha d'ésser combatut pels socialistes revolucionaris,
com Rosa Luxemburg, i, quasi simultàniament, a Rússia es produeix
l'escissió del Partit social-demòcrata, en bolxevics i menxevics; escissió que, en triomfar la revolució
soviètica .s'expandeix per tots ets àmbits de la terra.
A darreries del segle passat i
principis de l'actual, el capitalisme
arribava al zenit del seu apogeu i
semblava augurar un esdevenidor de
prosperitat semp.e en augment. Les
teories marxistes, de la concentració
del capital i la depauperado del
proletariat; de les cont adLcions internes del sistema rapiti is a i L-s crisis inevitables de producció; la desaparició de la classe mitja; la proletarització creixent de les massos j
l'accentuació de la lluita de classes,
semblaven completament errònies.
Bernstein podia afirmar aleshores,
perquè les aparences semblaven donar-li la raó, que els obrers no devenien més pobres, sinó més rics;
que en lloc de centralitzar-se el capital, es disgregava extraordinàriament, per mitjà de les societats anònimes, entre milions de petits accionistes; la classe mitjana no desapareixia; el ritme cíclic de les crisis
industrials s'alterava; la burgesia no
s'oposava al desenvolupament polític
i sindical de la classe obrera : per
tant, Marx s'havia equivocat i calia
revisar el seu ideari. Els socialistes
havien de descartar en absolut el propòsit de la revolució. El règim capitalista, automàticament, es transformaria a poc a poc en règim collectivista, i els socialistes no calia
que es molestessin en fer altra cosa
que preparar-se per a ésser aptes
aquell dia, tan venturós i tan llunyà,
de l'adveniment del Socialisme.
Si en aquella època les circumstàncies afavoriren les tendències reformistes, és molt lògic que aquestes adquirissin gran predicament en
els medis socialistes; si poteriorment,
quan el marxisme va anar guanyant
terreny entre els socialistes, una gran
part d'aquests proclamaven inherent
al marxisme la conquista del Poder
per la majoria del cos electoral i
la prèvia maduresa del capitalisme,
abans de tot experiment socialista,
aquesta posició fou també explicable
anys enrera... Però tenint l'experiència dels fets ocorreguts des de 1914

fins avui : la guerra mundial, la revolució russa, els cops d'Estat feixistes d'Itàlia i Alemanya, i davant
les circwgjjjtàncies actua's, en què el
desícrmamíifct (l'Una nova hecatombe
bèl·lica pc-r l'iíojpcrlaliame capitalista
és ja imminent ;en •.(•& l'at-ir forçós
fa estralls damunt mlions. ds famílies, en tant que la trustmcació adquireix proporciona monstruos-s • en
què el règim capitalista, impotent per
a superar la crisi econòmica, lia üe
recórrer a l'absolutisme polí.ic per
a retardar la pròpia fa'llda : en fi,
que les teories de Marx són confirmades per la realitat, eh socialistes
hem d'ésser marxistes i revolucionaris; i davant el perill feixista, la
revolució no pot ajornar-se indefinidament.
Als que ,com Beste'ro, volen esperar que el capitalisme estigui madur
i després obtenir el Poder pel sufragi, se'ls ha de dir que el capitalisme mundial s'oposa a l'avenç del
Socialisme amb el cop d'Estat feixista; i que, mentre la burgesia conservi els seus mitjans . de coacció
econòmica, el proletariat difícilment
assoUrà el Poder, i li serà impossible conservar-lo el temps necessari
per a efectuar una transformació
pregona.
Avui, els socialistes del món sencer, però milt particularment els
d'Espanya, ens trobem davant el següent problema : o d e adura bu gesa
o dictadura proletària. L'evolucionisme, el reformisme, el légalisme dels
Besteiros, no són tàctiques prou efectives per a barrar el pas al feixisme.
No sols per a assolir això, sinó per
a anorrear aquest definitivament, és
indispensable la canq;uEs;a knmed'ata
del Poder pels socialistes, .tal com
propugna Largo Caballero.
Abans que ésser víctima, com els
d'Itàlia i Alemanya, és preferible ésser victiman, com els de la U. R.
S S
EUGENI PONS
La República mor per la traïció dels
lerrouxistes i per la badoqueria de tots
els republicans des del 14 d'abril ençà.

Engruixim els nostres rengles
contra e! feixisme
Ens trobem en el punt culminant
de la lluita, l'un darrera l'altre es
succeeixen els dies, i malauradament
l'onada feixista a Espanya creix d'una manera alarmant. ¿Quina ha d'ésser la nostra posició? La nostra posició ha d'ésser clara i rotundament
revolucionària, als socialistes ens esperen dics de prova, hem de deturar
fins on ens sigui humanament possible que el feixisme doni un pas
més endavant.
Suposem nom'a per un moment que
el feixisme triomf ós a Espanya, ¿què
ens espera? ¿quii ens depara a nosaltres, homes que perseguim el benestar i la dignificació del proletariat?
La societat feixista als homes que
profesen els ideals d'emancipació social i humana, els recompensa amb
'els camps de concentració, amb la
persecució criminal i inhumana com
si fossis basties ferotges; i finalment
•els ambetti-a occir per l'espatlla.
La societat feixista, protectora decidida del seu creador el capitalisme,

considera crim de lesa propietat l'obrir els ulls a la clase treballadora
i fer-li comprendre que té un dret a
participar en els beneficis creats amb
la seva suor i cl seu treball de cada
dia. Per fer-nos una idea del que
representa el feixisme només cal girar
la vista vers Alemanya, on la clase
treballadora arrossega sobre les espatllas una vida de sumisió i misèria
sota el poder omn'potent d'un Hitler
a sou del capitalisme sense entranyes. Davant d'aquest greu perill
s'imposa la estreta unió de tols els
proletaris de la península, del camp
i de la ciutat, per arribar a la conquesta del Poder per la clase treballadora. Proletaris hispànics, deixeu
arreconades les vostres diferències,
penseu que són moments de lluitariacïssiva, i pr.'n -u exemple del cóÍBÍSftny
Largo Caballero quan conjur» socialistes, comunistes, anarquistes, tots
contra l'enemic comú : el feixisme.
LLUÏS FARIGLE
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Un a l t r e b a l u a r d e n p e r i l l

El catòlic Dollfuss assassina la
revolució socialista austríaca

fiR&fc,

Hurra pels herois de la resistència obrera! Visca el Socialisme!
Una altra fortalesa que perilla : Viena. Quinze anys d'administració socialista modèlica. Una executòria d'honradesa i una esperança per a la classe obrera europea. Això ha estat Viena la Roja. El
desastre de la .seva desfeta repercutiria sensiblement sobre la ciasse
obrera revolucionària i les seves tàctiques. Perquè és evident que
Viena està en perill perquè el capitalisme austríac no havia estat prèviament aixafat en triomfar els socialistes quan la revolució del 1918.
Els nostres germans de Viena i de Linz s'han batut heroicament, la qual cosa els eximeix del blasme que la consciència proletària universal ha hagut d'adreçar als dirigents de la Social-democràcia alemanya ara fa un any, en capitular sense entaular batalla davant dels facinerosos de Hitler. La victòria, en tot cas, costarà cara a
la reacció austríaca ; el fet dolorós és que els nostres camarades han estat escombrats del Municipi vienès. Una obra de cultura, de previsió,
de cases barates, d'higiene, de política social, de municipalització
de serveis admirable, que amics i enemics han hagut de reconèixer,
portada a c^p amb la solvència, l'eficàcia i l'austeritat que per a
ells voldrien els bandolers del capitalisme internacional, acaba, d'enfonsar-se perquè, amb tot, als socialistes austríacs els ha mancat lluc
suficient per veure que Dol f fuss no és altra cosa que un agent de
Mussolini. El viatge de Suivicci, el ministre d'Afers Estrangers
italià, ha donat de moment el resultat que convé a Itàlia. Car la diplomàcia hitleriana no renuncia al seu somni daurat de cruspir-se
la petita República danubiana. D'una forma o d'una altra, però,
a la classe obrera austríaca h esperen dies dolorosos, puix que servir
de joguina i ésser víctima del capitalisme alemany o de la rapacitat de la burgesia italiana,. no és pas una cosa essencial. Amb la
badada de no haver posat fora de combat la burgesia indígena,
quan podien fer-ho, els camarades austríacs renoven la polèmica
històrica de la necessitat violenta de la presa del Poder per la classe
obrera, i, sobretot, la necessitat d'emprar la violència per a consolidar-lo. La discussió dramàtica entorn dels mètodes evolutius o de
la violència com a sistema d'instaurar el Socialisme, per ara el balanç és favorable a la tesi dels maximalistes. Rússia o Àustria.
Aquests dos miralls, aquests dos exemples no seran ja possibles
com no sigui la necessitat indefugible de girar l'esguard a la Unió
de Repúbliques Soviètiques. En aquest cas caldrà que tots els treballadors del món revisin tàctiques, plantegin discussió sobre
aquests temes, en una paraula, que refacin el camí dolorós del proletariat en marxa a la seva vindicació.
La democràcia s'esberla fins allà on semblava més forta, i és
que la democràcia solament és possible entre gent honesta i mal
pot portar-se d'una manera'neta i decent el lliure joc que la democràcia comporta, si els interessos que hi ballen són tan oposats com
els de l'home que no menja i el que pot permetre's fins i tot el luxe
i l'escarni de poder llençar, mentre milions d'homes no saben com
viure. Si els socialistes representen el 42 per cent del total de la
població austríaca i tenien un partit unificat, solvent, mentre que
els agraris i la classe mitjana que segueix el príncep Starhemberg
no arriben al 33 per 100 i l'energumenisme nazi partidari de l'anexió
d'Àustria a Alemanya només arriba al 25 per 100 i el 70 per 100
dels vots per al Municipi de Viena eren socialistes, lògicament havia de treure-se'n tot un altre resultat si la democràcia fos l'estat
ideal que embadaleix tants^de socialistes encara.
De l'ensorrada del Socialisme austríac només pot deduir-se'n
una conclusió dolorosa i tràgica que ha d'obligar a una rectificació
seriosa i ràpida si no volem desaparèixer. La democràcia burgesa
només és l'art d'ensarronar els babaus.
MANUEL BERTRAND

La Revolució mundial
En el monÄnt de terminar la confecció d'aquest setmanari, les notícies
que hom pogut recopilar dels fets
gravslsims d'Austria no mereixen gaire crèdit. Són informacions de font
oficiosa passades per la censura. Les
emissions estrangeres de ràdio han
donat detalls més precisos, que augmenten la importància — ja prou gran
—dels fets esdcvingutts a partir de
dissabte i denoten que hi ha en
aquell pals una veritable guerra civil
desfermada.
No ens podem fer gaires il·lusions,
desgraciadament, sobre les possibilitats de triomf dels nostres companys
austríacs. Tenien, sí, una ciutadel·la
roja : Viena, glòria del món obrer.
Tota la població d'aquella ciutat senyora, cultíssima, era guanyada als
nostres ideals. Però la capital estava
voltada d'una camp completament reaccionari, amb només petits claps
de Socialisme escampats per ci i per
lla. A més, Àustria mateixa, tal com
la y/f deixar la gran guerra, era un
Està't petit i miserable, lligat a mil
interessos i pasions de fora i voltat
de grans Estats, reaccionaris en aclaparadora majoria. Només podia refiar-se vagament d'una ajuda soviè-

tica, però ara la U. R. S. S. no
està en situació d'emprendre aventures internacionals.
Ja han fet prou i massa, en condicions singularment difícils, de mantenir les seves posicions els notress
companys austríacs. Hi havia una
tradició de partit que datava de cinquanta anys, una saturació de la nostra propaganda, una doctrina—l'austro-marxisme—ben definida en la Internacional com a posició d'esquerra. Sobretot a partir de la pau, era
un veritable miracle sostenir aquella
flor de civilització en una Europa
convulsa. Ja hi va haver algun esclat
contingut com la revolta de Viena
de fa alguns anys, condemnada al
fracàs si hagués persistit. I, per altra banda, la democràcia formal de
monsenyor Seipel era un mal menor
inevitable, encara que a la llarga
aquestes posicions ambigües només
poden obrir, de grat o a contracor,
el pas al feixisme.
Aquest monsenyor Seipel tan lloat
era una mena d'Alcalá-Zamora. Com
ell intel·ligent, bondadós en el fon*
i ben intencionat, no es podia sostraure del tot a la seva condició
de catòlic. El Socialisme ha pagat

cars aquests errors, més o menys explicables, de tolerar i àdhuc ajudar
caps d'Estat fonamentalment conservadors, com Seipel, Hindenburg o
Alcalá-Zaroora. La lleialtat que hem
tingut amb ells els obrers no ha estat mai corresposta degudament. Per
això quan trobem un • cap d'Estat
d'aquestes característiques, per respectable que sigui personalment, val
més llançar-lo per la borda.
Ara, davant els feixistes italianitzants o germanitzats, no quedava a
aquells camarades heroics altra actitud que la revolta franca. Ho han
fet ; amb tristesa, però a plena consciència, ells que havien posat tantes
esperances en una democràcia efectiva, a la qual van consagrar durant
decennis l'esforç de generacions senceres. No han provocat res; però,
—com aquí i pertot—han respost al
carrer bravament al cop d'Estat reaccionari. Com aquí, lluitant tenen
encara possibilitats — poques o moltes—de guanyar, o almenys de mantenir viva i encesa una tradició revolucionària, i en canvi, si s'haguessin sotmès sense resitencia, com la
social-democràcia alemanya, haurien
estat perseguits igualment, però no
haurien salvat la dignitat de la classe treballadora.
••'
» » »
França també ha passat moments
difícils. La . Tercera República, que
ja va començar amb una repressió
sanguinària de Thicrs contra els comunalistes de París, s'havia corcat
del tot. Era gairebé igual—salvant
la diferència de nivell intel·lectual—
que la republiqueta del Lerroux. Hi
havia un Emliiano a cada cantonada.
La seva crisi, bon xic confusa, no ha
acabat d'esclatar, i és tot un procés
que s'obre. I l'única força neta que
que quedarà en peu del règim somogut ara és el Partit Socialista, sobretot si pogués aliar-se amb el comunistes en un pla de treball revolucionari basat en el respecte recíproc.
A les provocacions maquinades de
la reacció, França ha respost amb
una vaga digna que és un advertiment seriós. Tot un gran país, amb
40.000.000 d'habitants, es va aturar
un dia. No hi havia ni trens, ni
diaris, ni gent al carrer. Només, en
els ,punts senyalats, la temible negror amenaçadora de les concentracions obreres, encerclades de cants
i de banderes roges. Era el 89 altre
cop, el 70, que renaixien a París.
* »»
Espanya ja sabem que no és excepció a aquesta dura batalla. També
som tots en peu, aquí, contra tot i
contra tots. Com a, tot el món, també
ens estimem més la mort als vint
anys que l'agonia eterna de l'esclavatge.
L'actitud de la França republicana, de l'Àustria roja, del món
obrer i revolucionari, és una lliçó
i un encoratjament. És, també, la
veu d'alerta, als nostres reaccionaris. Sàpiguen que, per més que poguessin vèncer, no ens guanyarien
fàcilment, i que llur victòria no seria eterna, com no ho va ésser Bismarck, que va fer la primera repressió cruel contra el Socialisme organitzat.
* **
Quan la Revolució de 1848, Cho.pin, a París, se n'exclamava. Trobava que. fèiem massa soroll. Avui
també hi ha estetes «liberals»—gairebé tots ensenyats pels jesuïtes—
que també troben que són baladrers
els obrers què demanen justícia. Azafia els defineix terriblement quan,
parlant del Govern, diu que tenen
la preocupació del «sereno»: que no
hi hagi ; «»roll al carrftr. Però eU
catalans també hem de prescindir
d'apel·lacions primmirades. Si cal repetirem, contra qui calgui, aquelles
rebellions -tempestuoses que torbaven
la calma de Chopin.
GRANIER-BARRERA

Un balanç s o c i a l i s t a
Per l'interès que té i la justícia que traspua, creiem oportú
reproduir el comentari editorial
del número corresponent al dimecres passat rf'«Heraldo de
Madrid».
LA GIGANTESCA LABOR REALIZADA POR LOS SOCIALISTAS
AUSTRÍACOS QUE SE QUIERE
DESTRUIR
Los socialistas han creado una nueva civilización en la capital austríaca. No hay hipérbole alguna en esta
afirmación. Cuando se conoce el estado lamentable en que vivía el proletariado durante el reinado nefando
del clerical Francisco José es posible dar todo su valor a la formidable
labor realizada por la social-democracia austríaca, que ahora lucha heroicamente por defender sus conquistas. La no existencia del partido
comunista confirma la confianza de
la clase obrera en su partido dirigente.
Las obras sociales de Viena, Linz
y Steyr no tienen comparación posible en ningún pais de Europa:
magníficas viviendas exclusivamente
para trabajadores y empleados, piscinas modelo e inmensas casas dé
baños, de lavado y planchado mecánico; cocinas cooperativas, hospita. les, sanatorios, un formidable servicio médico abarcando todas las especialidades; clubs obreros, profusión de escuelas modelo, jardines de
la infancia que recogen y alimentan
diariamente a 30.000 niños.
Casas de maternidad para obreras, sostenidas con el dinero qué
producen las carreras de caballos,
y donde la mujer es atendida doce
semanas, antes y después de dar n
luz, y recibe un equipo de liento,
todo ello gratuitamente. Una serie
de instituciones especiales que ponen
a cubierto al obrero, al empleado y
al funcionario de las contingencias
de paro, enfermedad, invalidez y ancianidad.
El obrero austríaco vivia en un*
situación semejante en muchos puntos de vista a la de los obreros rusos. La revolución democrática ha
significado para él bastante más qui
un anodino cambio de régimen. No
es extraño, pues, que ante la perápectiva de miseria y opresión que
significaría el triunfo del fascismo
católico resista con una energía sobrehumana.
Muy ligeramente vamos » indicar una de las realizaciones àt ì%
municipalidad socialista de Viena,
que tanto furor produce al príncipe
Stahremberg.
Desde el año 1921 hasta el dtf
1932 se han construido 75.000 habitaciones, 63.000 pisos y 9.000 ciudades jardín. El número de inquilino« que los habitan es el de «doscientos cinco mil», todos ello procedentes de los antiguos barrios insalubres, de casa carentes de las
El grup de cases baratti Karl
Marx, de Viena, de fama mundial,
estava habitat per més de 10.000
persones. Era ana obra modèlica,
com totes les que han portat a cap
els socialistes austríacs al davant del
Municipi de Viena, la capital del
vell imperi hapsburguès.
Doncs bé: només perquè* portava
el nom de l'apòstol del Socialisme
científic, l'artilleria del catòlic Dollfuss l'ha desfet a canonades, sense
tenir pietat ni dels milers de dones
ni dels milers d'Infants que s'hi
aixoplugaven.
Aquest miserable, que s'Inspira en
les ordres del Pare Sant de Roma,
i al qual una premtt canalla ha

nías elementales condiciones higiénica».
Los cuartos son confortables;
constan de, tres a cinco piezas y se
hallan provistos de gas, electricidad
y calefacción. El precio medio oscila
alrededor de las 35 pesetas mensuales. Los parados se hallan eximidos del .pago de alquileres. Cada
grupo de- casas comprende amplios
jardines, salas de recreo, club de jóvenes, cine, lavadero,s mecánicos, jardín de la infancia, escuelas, baños,
sanatorio, etc.
El dinero necesario para construir estas admirables viviendas, se
ha obtenido de un impuesto sobre los
alquileres, proporcionalmente al número de habitaciones ocupadas; por
ejemplo, por tres piezas se pagan
dos schillings; por cuatro, 9 schillings. Una villa, 180 schillings, y
el barón de Rotschild, por su palacio, ha de abonar anualmente 4.800
schillings.
Todo lo construido hasta el presènte ha sido financiado por los ingresos del impuesto y no fue necesario en ningún momento recurrir al
préstamo bancario.
Para ocupar las viviendas municipales se requiere ser obrero o empleado, -sin distinción de 'partido, y
son preferidos los que carecen de
habitación, los que tienen numerosa
familia, quienes habitan lugares malsanos y los que sólo disponen de
uña pieza. El 85 por 100 de los inquilinos son obreros y el 15 por loo
intelectuales.
. En cada, casa existe un Comité
nombrado' por sus habitante» y con
un representante del Ayuntamiento,
el cual tiene a su cargo la recaudación de Alquileres, el arbitraje de
lös conflictos y las reparaciones.
. Las viviendas municipales vienesa« ocupan 300 lugares distintos en
la ciudad y son las especímenes mi»
bella« de la moderna arquitectura
austríaca.
Para su. construcción se han efectuado concursos libres entre arquitectos y luego el trabajo se realizó
bajo él control municipal.
Los precios se calcularon > basándose en los pliegos cerrados presentados por fabricantes de los diverso« materiales. Las tarifas sindicales obreras fueron aplicadas rigurosamente.
,
El grupo modelo Karl Marx, de
fama mundial, estaba habitado por
lo.ooo personas y, sin duda, a causa de su nombre, ha sido uno de
los arrasados por los cañones dé)
piadoso y cristiano Dollfus. Ni las
mujeres ni los niños fueron respetados.
,
Ante ese alevoso crimen contra el
puebla perpetrado por los fascistas
católicos inspirados por Roma, las
gentes de todos los partidos habrán
de reflexionar sobre la necesidad de
adoptar urgentemente medidas radicales para preservarse de «ta plaga
que amenaza en todos los países los
fundamentos mismos de la civilización.»
fet el joc per espai de mesos i
mesos, apel·la al nom de la Pàtria
austríaca per tal de justificar lis
seus crims.
Novament el patriotisme serveix
d'encobridor de l'assassinat l la Pàtria de proxeneta de les baixes passions dels testaferros del capitalisme
internacional.

* »*

El Socialisme austríac, si coa,
caurà amb dignitat.
£s una lliçó i un exemple per
als socialistes alemanys que no desaprofitaran
els partits socialistes
europeos.
ECOP,—ROSSELLÓ, 84,—BARCELONA

