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O r g a n de la Unió S o c i a l i s t a de C a t a l u n y a
El Partit i l'acció sindical

Una nova fase de lluita en
l'historial de la U.G.T.
El triomf dels treballadors de Llum i Força
és un exemple de fermesa i disciplina

EI Front Unie de Llum i Força, després de quatre die« de vaga, ha obtingut una Mínelo satisfactòria del conflicte que havia plantejat. Eu treballador» tornen a treballar amb la sensació que l'esforç i la lluita que han *o»tingut han tingut una eficàcia i un resultat.
U r«ó d« I* vaga pouauo que ei personal ciciliana.
D'aquest conflicte important sobresurt, per damunt de tot, l'elevada, moral
del« treballadors 1 el sentit de responsabilitat i la competència del» homes que
Quan el t rom. Únic de Lluïu i uaiciu Uu^iuacUa et ucaciuuiUäbuKir
l'ban dirigit. Aquesta vaga era una vaga que e* feia per guanyar. I «'ha gua- Força va aecicur-se la seuuana puouctUUv-m. loi!» Cia ucgona UiUiS
nyat.
4UC Sttucui l lOl Ci juc vjue per bOEc cert que en l'admirable disciplina de què han donat prove« els treballa- passaua a aeciarar ta vaga, tema ia lua lau eis ebunui&ciS i aiidor* «'ha pogut remarcar una discrepància lamentable. Hi ha hagut una part rau üe sobtes» r er part ue íes emde personal que, en nom d'unes formulei doctrinals (i »ino d'aquest personal, preses s/navia exerat un ventarne gieso* que uidiiguiícLxciJi íes euialmenys ü't'n» capitostos que el fan creure), no ha donat el concurs que calia «cnautage», tant damunt les au- pieac!., ai l r oui ucub quais ui na
i que obligava uu elemental sentiment de solidaritat a la vaga. Tant »e
toritats com damunt la ciasse tre- ¿vir. i~awuui, que ua lu&ii a /vnval. Per a la decisió final que havia de tenir aquest concurs no feia falta.
Els treballadors de Llum i Força no lluitaren contra un enemic petit. X«* balladora. Per a les emprestes no giacerra i que couta u icuiiasuca
empreses del Gai i de l'Electricitat constitueixen un aparell formidable que lé gaire importancia- concedir uns quauuiat up « trenta ires wu pesequival a un veritable Estat. Empreses d'aquestes, de fet, són un Estat posat augments de sous i,, unes petites setes mensuaiä», ï protesico» que
dins un hrtat d'un país. Disposen de ressoits prou contundent* per oblit;arsenyors caiiuans, reprcscutaiiis
àdnuc el« governants a procedir de la manera que convingui a aquestes em- millores materiais, mentre pugui patronals, es posin al costat del
conservar elements suficients d'orpreses.
E* bo de comparar amb motiu d'aquesta vaga la situació d'ara amb la que dre administratiu i comercial que capitai estranger per a ler-li el
joc contra els interessos, no solava produir la vaga contra la Companyia Telefònica Nacional. Tota la força li permetin rescabalar-se.
organitz»da> i de violència de la Confederació Nacional del Treball va posar-se
ment del personal, sino tins i tot
Si pels treballadors tenia im- d'e Catalunya.»
al servei dels vaguistes, y la Companyia va resistir. Ens trobàvem en cl* inici»
del canvi de règim, en què hi havia una veritable antipatia contra aquella em- portància la part de millores que
1 acaoaven senyalant els punts
preu, un veritable estat d'opinió que hi anava en contra, i que era una baie van obtenir-se en 14 primera fase
neuràlgics
del litigi : Contraete
admirable per entaular un conflicteK i malgrat això va constituir un fracàs
del conflicte en qui ia vaga va
Potser en aquestes circumstàncies el Govern nacional, l'antic Comitè revode
;
Ueuall.
Caixa de Ketirs.
lucionari, no va actuar com hauria requerit la participació que hi tenien te* poder ésser evitada, quedava pen- Aquestes dues reivindicacions,
esquerre*. Perquè aquén Govern Ja va intervenu-; però va ésser per aixafar el* dent d'ésser aplicat allò que feia
treballadors. En* n'hem de recordar d'això. Mirem, ara, la conducta del Go- referència a problemes de segure- pels treballadors, constituïen quelvern de la Generalitat, en el qual participa un company nostre. Són fet* tat del personal que ultrapassaven com més que un tira i alluixa com
aquells d'aleshores i aquest d'ara que serveixen per a ben caracterlttar el que
allò que significa una mercè d'or- el de tantes vagues. Plantejava la
è* > el que nò es Una situació d'esquerres.
En conflicte* d'aquesta magnitud es inevitable que e* plantegi un proble- dre econòmic, ja que totes les mi- qüestió fonamental de llur seguma d'ordre públic, i que tingui Uoc la intervenció del* Govern*. I si el» treba- llores econòmiques passatgeres no retat i no podien transigir.
lladora e* troben reduïts » utilitzar les unique* force* sindicals, no è* mai constitueixen variacions essencials
segur que puguin vèncer el* altre* factor* que, com l'ambient general i la poLa Intransigència
lítica imperant, tenen tant« influència en 1» conducta de les emprese» i en en la naturalesa de l'assalariat.
dt las ampraias
le* formule* de solució.
I és en la part que previa la soEl Comitè de Llum t Força ha portat la Uutta de manera que no to* ne- lució provisional del conflicte, i
Els
treballadors
anaren a la vagligit cap aspecte dels que podien contribuir al triomf. Després de desfer les
ga
en
perfecte
ordre
i disciplina.
que
feia
referència
a
assegurances
maniobre* de te* emproes h'a sabut situar les negociación* en un pla. d'acord*
raonable* i articulat* davant del qual, finalment, lê* emprese» havien de su- i a contracte del personal que les Això tou una sorpresa per a les
cumbir.
empreses es lliuraren a les més ba^. empreses, les quals havien confiat
I l'ambient politic i «octal de Catalunya també hi ha contribuït. El Govern xes maniobres, a les més escaada- en una divisió del personal pels
de la Generalitat ha »abut veure que en aquest plet hi havia quelcom me* loses coaccions, explotant la seva augments que els havien concedit,
que un »fer corporatiu, i ha sabut despullar-se de 1» propensió a l'autoritarisme, tan fàcil en aquests caso*, per a limitar-se a allò queh a d'ésser la condició d'estrangers, especulant i que entenien havien deixat sasobre les pugnes polítiques, cer- tisfets a la majoria.
funció d'un Govern: fer d'àrbitre.
Jrou la victorià més gran del
Les masses treballadores de Catalunya han de continuar amb l'exempte cant la intervenció de gent de Made fermesa i de comprensió que ha permès que el* seus dret* fossin respectats drid ; és a dir, tot quan* hi ha Comitè de Vaga. 1 això li va peren els darrers conflictes. La tàctica que s'està seguint, i que nosaltres creiem d'imaginable per a no complir el metre plantejar un qüestionari preinterpretar, en l'aspecte social, ha donat resultat* magnifie*. I ara hem de
que havien promès i per a burlar- vi abans d'entrar novament en nesaber consolidar-lo».

Les incidències de la vaga de Llum i Força

se i desmoralitzar el personal.

El sanejament de
la U. G. T.

mitè i pres el següent acord que reproduïm de la premsa diària.

LA U. Q. T. I LA DARRERA VAOA
GENERAL
Foren molts els obrers que s'estraA la Casa del Poble ha tingut lloc
nyaren que la U. O. T. de Catalunya el Ple extraordinari del Secretariat de
suscrivta, per mitjà del Secretariat Re- la U. O. T. de Catalunya, sollicitât
gional, un Manliest de l'Aliança Obre- reglamentàriament pels vocals que l'Inra, en el qual s'invitava als treballa- tegren, per a Jutjar el comportament
dors de Catalunya a un atur de 24 ho- deia secretaris general i administratiu
res per a poosar-se, només a Catalu- en relació a la vaga plantejada per
nya, als avenços del íixisme.
l'Aliança Obrera.
La declaració d'aquella vaga fou una
En aquest Ple s'ha posat de manicosa tan absurda i tan desplaçada fest el disgust dels representants de
(oportuníssima, tenint en compte l'è- les federacions d'indústria, disgust que
xit, sobre tot, segons un dels firmants s'ha manifestat en un vot de censura
del Manifest de l'Aliança), que Ja no contra el secretari general i secretari
podia tractar-se de la vaga en si, ni de administratiu, aprovat per quinze vots
la necessitat de fer una vaga qualse- contra set i dues abstencions, per convol, ni, fins i tot, de fer la revolució, siderar que ambdós secretaris han
sinó simplement de sapiguer si tota posat en perill la solvència de l'orgauna organització podia dependre del nització, arreconant ensems les norcaprici personal d'un home, actuant mes democràtiques per les quals es rea tall d'aventurer.
geix la U. O. T., declarant, junt amb
Com era d'esperar els militants que altres elements, la vaga general a Caestimen la U. O. T. han sabut leaccio- talunya, sense donar-ne coneixement
nar ta nbon punt han vist la seva or- previ, ni sol·licitar autorització del Ple
ganització en perill. I malgrat que el Regional ni de la Comissió Executiva
Secretariat de la U. Q. T., excedint-se de la U. O. T.
I completarem el nostre comentari
en les seves funcions i conculcarli els
reglaments, es negués a convocar la amb una observació que creiem més
reunió reglamentaria de vocals regio- que mai oportuna. No pot ésser que en
nals que assisteixen i controlen l'acció les organitzacions responsables es presdel Secretariat, aquests obligaren a cindeixi sense més, com es fa en la
fer complir el reglament, i el diumen- U. G. T., de la direcció per mitjà d'un
ge darrer fou convocat un Ple extraor- Comitè, en el qual les opinions sofreixen un contrast que les alliberi dels
dinari dels vocals de Catalunya
Fou examinada l'actuació del Co- arrauxaments personals.

El Front unie planteja la lluita
Ja en aquest punt en què els
treballadors de Llum i Força
haurien vist frustrades'les seves
legítimes aspiracions, i malgrat
que unes declaracions de l'autoritat deixaven entreveure que la
declaració de vaga podria ajornar-se fins el dia 25 d'aquest mes,
el Comitè de Vaga llançava un
manifest en el qual exposava cruament la situació, que durava feia
ja cinc mesos i que, en cas de
transigir una mica més, ho podia
tirar per terra tot.
Deien, en aquest manifest, especialment : «Nosaltres podem
demostrar a l'opinió pública.que
solament amb una part dels beneficis que obtenen del públic amb
l'avassalladora explotació a què
el tenen sotmès, poden.donar l'aPerquè, de mantenir en el successiu
aquesta direcció uninominal, -no podríem queixar-nos de les arbrietarietats i dels atemptats que pogués cometre un home contra una col·lectivitat
organitzada. Cal bandejar els insolvents.

gociacions. Es damunt d'aquesta
base que s'han mantingut els contactes amb les empreses, sempre,
però, amb la noció exacta de quina era la conveniència del personal i amb prou flexibilitat perquè
poguessin ésser examinades totes
les fórmules de solució.
Es en el curs de les darreres negociacions on apareix la mala fe
i la intransigència de les empreses, provant de fer perdre als
obrers els avantatges morals que
havien obtingut amb l'ordre oportuna de la paralització dels treballs. Les empreses anaven rebutjant una a una totes les fórmules
de solució, perquè al final aparegués davant de les autoritats que
els seus esforços de conciliació
eren esgotats.
Entre tant • s'especulava sobre
una possible normalització dels
serveis per mitjà dels equips que
les autoritats havien posat a la
disposició de les companyies, i
amb l'efecte que podria exercir sobre una part del personal. Tot
fou debades. Els vaguistes es
mantingueren ferms i no hi hagué més remei que cedir.
Aquest és el mot : cedir. Car
les empreses, amb la seva tàctica

d'ajornaments i consultes, perseguien la finalitat de no concedir
res, malgrat el compromis adquirit, tant davant les autoritats com
davant dels treballadors.

La victòria dala
treballador»
Les empreses cedeixen en contribuir en un 40 per cent en la
caixa de pensions i jubilacions, en
garantir els contractes del personal. Per altra banda, queden reconegudes les associacions de treballadors, el personal es reincorpora íntegrament al treball, sense descomptes de cap classe, delegats forans i tot. Les base*, ex»
tensíssimes i que no podem reproduir, reguten al detall i l'aplicació de totes les reclamacions
accessòries del personal, reglamenten l'aplicació i el règim d'assegurances ; és a dir, constitueixes
un «cos jurídic» complert, en el
qual, dins allò que és humà en
les coses i en les paraules dels homes per a eventuals incompliments, els treballadors pod>;n veure els seus drets garantits en absolut.
Es clar. Els obrers no han pogut arribar al màxim d'allò a què
aspiraven, però, tanmateix, el que
s'Ha obtingut es sulicient per, en
tot cas, reesrvar-se per a reempendre la lluita un altre duu

L'Organització, mat
forta qua mai
En resum. Un conflicte magnifie per la tenacitat i la vigilància
de les organitzacions que han sortit al pas i han desvirtuat totes
les maniobres, i que els ha permès, amb aquesta actitud, de conservar la iniciativa davant de les
empreses.
L'organització ha respost a les
directrius que prèviament s'havien
donat, i el Comitè de Vaga s'h»
vist assistit de l'entusiasme dels
vaguistes. Hi ha hagut una absoluta compenetració entre tots da
que lluitaven, negociadors i massa de lluita.
L'organització dels obrers de
Llum i Força surt més forta que
mai-d'aquest conflicte. Es aquest
el guany més important de la vaga. Els obrers poden haver-se donat compte de la força que tenien
i de la que podien obtenir-ne fentne un bon ús. Davant de la.unió
dels treballadors, no hi valen maniobres ni traïcions.
Es un magnífic exemple a oferir a la classe obrera de Catalunya. Pot d i r-se que, poc a poc,
aquesta va trobant els sens veritables mètodes de lluita i la forma
de canalitzar la seva unió amb
eficàcia.

8 — rUSTIClA SOCIAL

Joventut Socialista de Cau
Els nostres comentaris La Premsa Un estadista genial
Una vegada més hem d'assenyalar la
nostra posició. Hem de fer-ho, per mantenir ]a confiança de tots aquells militants del nostre partit, que estan esverats per la dificilísima situació en què
estem situats.
No desconeixem que estem travessant
un période confussionari, no solament
en la política catalana i espanyola, sinó en la marxa del socialisme a Espanya i a Catalunya. Però precisament és
en aquests périodes, on cal precisar categòricament, on cal dibuixar amb tota
claretat, les nostres posicions, desfent
els equivoca que enterboleixen la nostra
actuació.
La constatació, en les seccions foranes de la Joventut Socialista, d'un assentiment a la nostra manera de veure els problemes presents ens encoratja en la nostra critica.
L'ALIANÇA OBRERA
Fem responsables a totes les organitzacions que integren aquesta Aliança del seu fracàs. No queda ningú net
de culpa. S'ha pecat tant per acció
com per omissió.
Els dos errors fonamentals són
aquests: la inhibició en el moviment
totalitari de dues organitzacions de
classe, com són el Partit Comunista i
1».O. K, T., — i a aquestes els carreguem el tant de responsabilitat — i les
tèrboles intencions d'alguna organització, el Bloc Obrer i Camperol, per
exemple, que intentava — per mitjà
de l'Aliança Obrera — de portar al seu
moli les aigües de les altres organitzacions. L'error dels nostres representants
a l'Aliança Obrera, ha estat, al nostre
entendre, el no haver acotat des d'un
bon comennament les intencions assimilativi* del B. O. C. De la inhibició
de la C. N. T. i el partit comunista oficial, no els en podem fer responsables,
1 en tot cas, aquesta responsabilitat
l'extendriem a les restants organitzacions que integren l'Aliança Obrera.

LA DARRERA VAGA GENERAL
Fóra Ja la U. S. C. de l'Aliança Obrera, aquesta decretà per al dia 13 del
mes en curs, una vaga general de 24
hores com a protesta contra el feixisme t per solidaritat amb els vaguistes
de Madrid.
• El Govern de la Generalitat amenaçà amb la repressió a l'anunciada vaga, ï aquesta fracassà a ciutat, sorollosament. La Joventut Socialista de
Catalunya, sent i lamenta aquest fracàs. Això no impossibilita pas el nostre 'comentari, i les nostres conclusions, ens porten a afirmar que aquesta
vaga- era ilógica i mancada d'organització.
Rellotge en mà, és paralitza la circulació de lea sangs d'un cos geogràfic.
Rellotge en mà s'ordena la circulació.
I res de nou a l'oest. I era mal organitzada perquè mancava d'un nucli
sindical que l'iniciés. La base sindical
d'aquesta vaga eren els Sindicats de la
U. G. T. El representant d'aquesta organització en l'Aliança Obrera, donà
les ordres d'atur sense comptar amb
l'assentiment dels delegats dels Sindicats. Per altre banda, la nit del dilluns,
tots aquells que acudiren a rebre ordres a la Casa del Poble, és trobaren
davant l'absència dels que no havien
d'abandonar un sol instant els llocs
de comanament. La manca de direcció
1 la desorientació conduïren al fracàs.
Fracàs que posa en perill l'existència
dt l'Aliança Obrera. Fracàs que entre altres resultats ha portat un vot
de censura que el Consell General dels
Sindicats de la U. G. T. ha dedicat al
secretari general de l'organització, que
al mateix temps és el seu representant
dintre l'Aliança. Ara bé : malgrat considerar inoportuna 1 mal organitzada
aquesta vaga, nosaltres enteníem que
les nostres organitzacions havien de
secundar-la i procurar per tots els
mitjans què reeixís i perseguint aquest
objectiu donàrem, a tothom que ens
la demanà, la consigna de l'atur. Ho
férem així, per creúrp que el seu fracàs repercutiria no solament damunt
l'Aliança Obrera, sinó* també damunt
les organitzacions inhibides, Ja que els
fracassos de qualseypl organització de
classe repercuteixen sempre damunt el
proletariat totalitari i convençuts també que tot afebliment a l'Aliança reporta un enrotavstlment a la reacció.
I que aquesta, a l'hora de pegar, no
farà classificacions. I si les fa, serà
per reservar-nos a nosaltres les seves
millors contemplacions. No creiem, no
podem creure, que des de casa es sabotegés l'ordre de vaga. Ho considerem una calumnia dels adversaris, que
ens fan excessius favors a l'afirmar
que la nçstra pretesa actitud abstencionista fou la causa eminent de la
catàstrofe. Nosaltres som prou modestos per no envanir-nos, amb la força que se'ns atribueix. L'últim comentari que ens suggereix aquesta
qüestió, és que considerem francament
blaamable, que el fracàs donés lloc en
les planes del nostre òrgan de premsa
a comentaris excessivament irònics i
ridiculltzadors. La Unió Socialista de

Catalunya no ha d'oblidar que és un
partit de classe, per damunt de tot.
EL COL-LABORACÏONI8ME
No volem parlar gaire sobre una
qüestió tan debatuda com aquesta. Estem plenament convençuts que aquesta col·laboració a Catalunya, ens nortarà els mateixos beneficis que ha portat arreu del món. El nostre allunyament de l'Aliança Obrera és conseqüència del nostre collaboracionism?.
Tenim plena confiança en el company
Comorera, No coneixem les seves raons.
Però tenim les nostres. I aquestes són :
Convicció absoluta que els avantatges que ens pot portar la col·laboració
son simplement transitoris i obtinguts
a costa de la fragmentació de les forces obreres. Convicció absoluta que en
el mateix moment en què els partite
esquerrans burgesos puguin prescindir
de la nostra ajuda, ena allunyaran del
Poder sense cap mirament. Convicció
absoluta que les energies despeses en
la tasca col·laboracionista repercuteixen
en les activitats de les organitzacions
provocant un descens vertical en el seu
dinamisme proselitista. El Govern de
la Generalitat i els partits republicans
burgesos han combatut i criticat els
moviments vaguistics d'aquests dies,
considerant-los com un afebliment davant la lluita contra la reacció. S'esgargamellen demanant a la classe treballadora la màxima assistència al Govern de Catalunya per a millor combatre el feixisme. I aquesta assistència sacrifica les Justes reivindicacions
dels treballadors. Avui ens exigeixen
aquesta claudicació en nom del front
contra el feixisme. Demà, quan aquest
perill sigui allunyat, ens l'imposaran
en nom de l'ordre públic... No creiem
necessari recórrer als exemples, per
defensar els nostres punts de mira,
perquè creiem que són prou nombrosos
t contundents perquè siguin ignorats.
Aquesta és avui la nostra manera
d'apreciar els problemes plantejats.
Obrant com obrem per compte propi, estem disposats a escoltar tots els
arguments contraris. I a resoldre «Inter-nos» totes les diferències que es
plantegin.
La nostra consigna continua essent :
Dintre la U. S. C. i per la U. S. C. I
Candela, Vergés, Taxonera, Sampol,
arañados, Miret, Villaley, Attend,
Linares, Ribes, Gómez.
Barcelona, 20 de març de 1934.

El dinamisme de
la Joventut
Els propagandistes de la Joventut Socialista de Catalunya
han començat la seva obra. Hi
ha ; en cartera una sèrie de mítings i conferències organitzats,
a donar en terres catalanes. Part
integrant d'aquesta tasca proselitista fou la conferència que -dilluns passat donà el company
Amat a l'Ateneu Obrer de Canet
de Mar sota el tema «Inquietuds
culturals i polítiques de les Joventuts)). El nostre company exposà,
amb la paraula fàcil a què ens té
avesats, el moviment regenerador
de les joventuts catalanes de l'advemment de la República ençà.
Els assistents a la conferència sortiren fondament complaguis de
la dissertació del company nostre.
Els companys de la U, S. C.
de Canet de Mar, s'oferiren als
nostres companys Amat i Miret
des de llur arribada a l'esmentada població.
El contacte dels nostres companys amb els de la U. S- C. i
amb els joves socialistes de Canet
de Mar, tindrà aviat com a conseqüència l'organització d'un míting de la Joventut Socialista de
Catalunya en una data molt propera. Per altra banda, els afiliats
a la U. S. C. local, expressaren
les simpaties amb què veuen l'actuació de la nostra organització.
Tot plegat interessantíssim per
l'enrobustiment de la nostra obra.
FERROMA

Vacances:

CALÇATS MARIPI
Els trobareu arrea on aneu

No podem defugir la perniciosa influència que experimentem cada vegada'que ens cau a les mans un periòdic qualsevol. Amb afany interessat
ens empassem columnes i columnes
i ens sentim invadits per una òná de
pessimisme, en veure les enormes quantitats de paper 1 tinta malgastat inútilment. Es un vertader diluvi verbalista que cau diàriament damunt les
massegades planes dels diaris, en forma d'intervius, editorials vi articles de
tota mena, fent crides a les organitzacions. Tot son receptes i formules
dels conductora de masses, que pretenen curar els mals que pateix la democràcia, la mateixa República i fins
els antagonismes socials. Per£> tot és
en va. La dolença de la República ve
del sseus orígens. Es com aquells malalts que pateixen reuma a les cames
i a cada pas necessiten reposar per a
prendre alè. Inútilment la indumentària que amaga les xacres republicanes, pot fer recobrar la fe dels que la
portaren i per ella es sacrificaren.
Són massa tes illusions traïdes perquè paguem pensar a continuar sacrificant-nos per la defensa d'una República envellida. Mentre la República
decrèpita agonitza, nosaltres, les Joventuts amb els ulls ben oberts, volem continuar una obra digna del camí que ella en els seus començos emprengué» v ' : . ' - ' , .. .; v . . . .. ;
.,
En altres temps, les declaración« dels
homes tenien una importància que
avui a conseqüència de l'abús que se
n'ha fet, Ja no tenen. I és que no
havien caigut en el, cercle viciós de
fer declaracions abans d'hora. Repassant la premsa, de cada dia veiem l'engany inicu de que és fa víctima el poble. • ' • . x
,
Així, per exemple, veiem com Renovación, l'òrgan radical, explicava fa
uns dies, l'enorme bondat del Sr. Lerroux i afirmava que no és antirepublicà, ni antidemòcrata, ni antiliberal.
L'actuació personal de l'ex-emperador
afirma tot el contrari i crea, per tant,
un perillós confusionisme. Solidaridad,
el periòdic que s'atribueix gratuïtament la representació del proletariat,
explicava una sensacional descoberta
amb aquestes paraules :
«De continuar asi, es preferible morir.» Tant debò I
La Veu d> Catalunya recorda a l'Esquerra que dintre de poc la lluita s'entaularà entre lia Lliga i l'Esquerra. Esperem que es lliuri »(tuesta batalla,
convençuts que amb ella desapareixerà
l'espesa nuvolada de prejudicis nacionalistes que entorpeixen la marxa del
proletariat català.; No podem empassar-nos tanta quantitat de paraules,
no podem en aquests moments de realitats perdre un temps preciós en rèpliques periodístiques, que no serveixen
per altra cosa que per din nicieses,
com fan el noranta cinc per cent de
periòdics a tot Espanya. L'hora actual
requereix accions i no oracions.
JOSEP FRANQUET

UNA BRUIXA

AMÀLIA DOUFÜSS
Un periòdic txec publica una carta
que millor podríem anomenar-la un
conjunt d'insults als drets i respectes
humans. Aquesta lletra fou reproduïda per quasibé tots els diaris d'esquerra d'ací, i es la que la senyora Dollfuss
adreçà a la vídua d'un obrer penjat.
Sobre la seva autenticitat no podem
dubtar-ne, puix que és digna de la testa que la inspira.
La seva prosa és verinosa 1 cada paraula, una gota d'oli bullent que cau
sobre la Immensa ferida oberta als
quatre vents.
Hi ha uns paràgrafs que són proves
contundents de la seva baixesa d'esperit i moral, més que suficients per
a fer reeixir a tota aquesta munió de
testes buides que resten embablecades
enfront les paraules dogmàtiques d'uns
homes que llur primer mancament és
negar
l'home.
1
Primerament li parla de la pèrdua
dels seus dos fillets, de catorze 1 sis
anys a conseqüència «del bombardeig
dels habitacles obrers». Així, doncs, és
un fet, malgrat molts comentaris tendenciosos d'aquest estol de «cors purs»,
que foren trossejades pel plom i pel
foc les Immenses llars obreres, sense
la consideració més lleu al respecte
humà 1 a la innocència infantil.
Totseguit hi ha aquest paràgraf, coplable sense eomentari:
«...En allò que es refereix a la «lort
del vostre espòs, Karl Hohenoder, no
heu de creure tot el que hom diu.
Fou—segons el comunicat of icial—greument ferit, i no podia viure molt de
temps. FOU PER A ELL JUSTAMENT
UNA SALVACIÓ QUE SE L'AJUDES
AMB LA CORDA, segons el fall del
Tribunal marcial, a entrar al ceL VOS
JA SABEU QUE AQUESTA ES UNA
MORT SUAU I RÀPIDA. M'he preocupat que anualment, en el dia de la
seva mort, hom trameti, per l'Administració del nostre Comitè (és una d'aquelles Presidentes de Beneficència tan
conegudes ací), tres ciris de vintri-cinc

com d'altres. Però això no fou
sinó una demostració de la seva
característica i excessiva modèstia, car no solament ha governat
intensament, sinó que també ha
desgovernai molt, si és que de
desfer l'obrà dels governs anteriors se'n pot dir desgovernar.
D'aquesta tasca de desgovernanient no en tractarem ara, perquè
ens hauríem d'estendre-hi massa,
i ens limitarem, per'tant a realçar l'obra constructiva.
Una de les coées de què jués
pot envanir-se l'insigne republic
Si n'ha d'ésser de brillant i és d'haver escomes, amb un braó
d'encertada la seva gestió gover*- digne del major encomi, una ofennativa, que, sense tenir majoria al siva contra el terrible flagell de
Parlament, ha esdevingut insus- l'atur forçós. En lloc de donar
tituible i fins mereix el beneplà- subsidis que desmoralitzen els que
cit dels,-enemics del règim que ell' els reben, preconitzà tot seguit el
diu defensar !
repartiment del treball entre el
Però, per impecable que sigui major nombre possible d'indiviuna actuació, per iiamacülada que du^ i la quantitat dels ijue en
sigui una conducta, no manquen tres mesos han trobat ocupació a
mai els descontents eterns ni els les dependències de l'Estat és ja
esperits malignes disposat? a la veritablement important, haventcrítica sistemàtica o a la difama- se creat nombrosos càrrecs per tal
ció més abjecta, per tal d'entelar que el contingent dels empleats sigui el major possible. I per donar
la glòria aliena.
Es tan patent la injustícia de una prova .de la importància de
la imputació de vel·leitat política a les mesures realitzades en aquest
Lerroux, que gairebé podríem es- aspecte, només direm que a Matar-nos de reivindicar4e'n. Si drid de les obres del Canai déj ,
ahir. apareixia com d'extrema es- Lozoya en diuen l'asil de parats
••••-.
querra i avui es declara cenf e i radicals.
Es cert que els afavorits nu són
demà dreta i passat demà esquerra, ell, en realitat, no canvia mai. més que d'una part de 1^ poblaTots els equilibris i les retracta- ció — que els que no són radicals,
cions aparents no són més que ha- són de dretes feixistes inclusiu —,
bilitats de què es serveix per tal però ben mirat aquests nò deixen
d'assolir una finalitat que és sem- d'ésser ciutadans espanyols, i,
pre la mateixa : la satisfacció de per tant, hem de sentir-nos complaguts de llur prosperitat.
les ambicions... nacionals.
Tenim interès, en canvi, a imSi Lerroux no hagués realitzat
pugnar ben categòricament el re- altres coses de mèrit rellevant,
tret que en plena Catabra li fou bastaria aquesta obra, en la qual
fet per Indalecio Prieto, de no ningú no ha sabut igualar-lo, per
haver-se estrenat com a gover- a immortalitzar el seu nom com el
nant als tres mesos d'ocupar la polític més genial que la HumaniPresidència. Lerroux respongué tat ha conegut.
que, si no havia governat encara,
EUGENI PONS
almenys no havia desgovernai

La formidable tasca que des de
la presidència del Govern ve portant a cap l'il·lustre cabdill radical és una tasca sense precedents
a la Història per la seva austeritat, per la seva fermesa, per la
seva magnitud, per la seva serietat i pel seu dinamisme. Des del
cardenal Cisneros fins Azaña, de
Richelieu a Roosevelt, tots els
grans estadistes, els passats i els
contemporanis, els nacionals i els
estrangers, tots han quedat eclipsats per les dots prodigioses de
don Alejandro Lerroux Garcia.

centimetres per a la missa funerària.»
Un altrs paràgrafi digne de la dignitat que l'inspira:
«...Ara que persones CAPACITADES
amb influència i DINER tenen novament tots els ressorts de l'Estat 1 de
l'economia a la mà, tornarà a florir
L'ANTIGA BENEFICÈNCIA. Creieume : res no plau més ä un, ric que fer
bé als pobres IDECENTS i coneients
dels seus DEURES.»
Quins són els pobres decents? I
quins són llurs deures?
Paradoxa dolorosa i plena de sang.
Nosaltres Ja sabem quins són els pobres decents i quins són llurs deures.
Potser en poques paraules podrem plasmar-ho: Són aquells éssers nascuts
COM TOTHOM D'UNA MARE, que
més mansament sofreixen, les calamitats de la desorganització del món, i
que, a més a més, sofreixen el seu
preciós esforç sense preguntar res, per
permetre que la Societat, en el sant
nom de la pau, rutlli avant, avant, per
sobre els viaranys que neguen els homes, neguen la Justicia i neguen la
mateixa pau que tant pregonen.
Finalment, el darrer cop de gràcia,
les paraules burletes: «...Us adjunto
un retrat del meu espòs, el canceller.
Pengeu-lo damunt el vostre llit...».
Es posible que una mare i esposa pugui fer semblant cosa amb el que per
a ella és un botxí?
I hi ha una testa tan mancada de
sentit comú que prega això? Humanament és impossible quant a la prunera
i pregunta. Però respecte a la segona,
digne engendrament del segle actual,
hi ha Amàlia Dollfuss.
JAUME JULIÀ S.

El número Tinent pnblkarem
un article titolai:

"A la cacera
del lerrouxista"
Caritat cristiana
El diputat de dretes Fernández Ruano s'exclamava ales Corts
perquè — deia — «en,dos mesos
no s'ha fet ni una sóla detenció
a Màlaga !»
Això, que hauria d'ésser motiu
de general alegria, reatòa per als
nostres reaccionaris motiu de pena profunda. ERs veuen el món
a tall de carcellers; només reixes
i guàrdia civil, per ; a resoldre els
conflictes.
•
Això ja es feia en temps de la
monarquia. Quan hi havia una
vaga, el governado^ telegrafiava
de seguida: «Manden guardia civil» (ells en deien benemérita), i
quedava molt satisfet. Es veu, però, que ara Lerroux encara no segueix prou els mètodes dels monàrquics, perquè a les cavernes
mantenen encara l'esma de remugar.
; '
. . . . . . . .

Joventut Socialista de
Catalunya
Acadtmla de Tall i Conficelo

SEGCIO DE CULTURA
El proper dimarts, a les deu de la
nit, continuarà la sèrie de controvèrsies iniciades per la Joventut, a fi de
preparar un bon estol d'oradors, perquè la propaganda a realitzar a d'ésser quantiosa.
El company Lluïs Ardiaca dissertarà
sobre el tema:
La classe obrera davant la democràcia.
Després de disertar el company Ardiaca es permetrà la controvèrsia.
Esperem que no hi mancarà ningú

PBOFESSOBA

ROSA S. DE COMORERA
Sistema nou, Ràpid, Senzill,
s'aprèn a tallar tota classe de
vestits en poc temps.
Höre« de classe, de 3 a <5 - 20 pte*. m
" " " " 7 a 9 • 15 " ".
MUNTANER, 52, 4.« 2.»
NOTA.-US afiliades n Ja U. S. C. i llar* (Ulti
disfrutaran d'una rebaixa dt B ptt«.
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¡sió socialista sobre la :Contra nosaltres pe_ He socialista«
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propietat de la terra.**,r,
IU

EU pagès sol treballar isolat, sense
la relació social necessria per a la
seva formació ciutadana; i aquest
isolament i aquesta deficient lormació el fan, sovint, presa fàcil dels
partits reaccionaris.
Per tal de fer seu al pagès empren
casi sempre armes innobles i deslleals : l'engany, l'adulació, l'excitació
calculada dels sentiments d'egoisme
que hi ha a l'ànima de tots els ho
mes i d'una manera ben remarcada
a l'ànima dels qui es troben en les
condicions econòmiques i morals dels
treballadors del camp. A França,
com a Espanya i com a tot arreu, la
reacció explota l'ignorància dels homes i els pagesos solen ésser una
presa fàcil.

reproduint el text copiat, sencer^ seijjse
mutilacions. Diu :
«Hi ha una concepció comú a la qual
arriben els socialistes de totes les encoles i de tots els païssos: és la Se
que no hi ha mitjà d'alliberar al proletariat; és, per tot arreu on hi ha
separació, on hi ha divorci entre la
propietat i el treball, de reemplaçar la
propietat privada dels mitjans de producció, per la propietat social, í sense
feblesa, sense dubtes, sapiguent bé que
aquesta jèrmula general sabia adaptar-se, en la seva unitat, a la diversitat de les condicions econòmiques,
nosaltres la proclamem pel món pagès com pel món industrial.»
El falsejament del text és ben manifest. ÉS que hi ha que molts dels que
hauran llegit «Le Temps» no llegiran
pas ni el Diari Oficial ni «Le Populaire».
I sobre aquesta maniobra deslleial i
d'altres per l'estil, la premsa burgesa
preparava les eleccions de l'any 1932
que, per cert, donaren 130 diputats al
Partit Socialista.
Es tractava d'espantar als pagesos.
¡Els socialistes us prendran la terra!
¡Guerra als socialistes! Calúmnia que
alguna cosa en queda. És aquella fórmula jesuítica de que el fi justifica
els mitjans. I com que la burgesia
compta amb els diaris de gran tirada
que arriben a tot arreu, els efectes
són inevitables.
Voldríem que els pagesos que ens llegeixin s'hi fixin bé i en treguin experiència. També a casa nostra, una
premsa venal i tendenciosa tractarà
de fer-se'ls seus. Que pensin que la
pagesia desvetllada i conscient és la
millor garantia contra la reacció social i política. Que pensin que l'explotació existeix a la ciutat i al camp
i que els explotats deuen anar d'acord
per tal de redimir-se.

Hem vist en l'article anterior com
el Partit Socialista francès es preocupava del problema de la terra;
hem vist com (hi donava solucions
generoses. No obstant i això, poc
temps després del Congrés de Bordéus (Bordeaux) que va fer seves les
idees d'Agustí Laurent sobre la propietat de la terra, un gran diari burgès de Paris, «Le Temps», escrivia les
següents paraules plenes de mala fe :
«Caldrà que els socialistes vagin a
dir als electors de 1932 ço que escriuen
a llur diari. Que vagin a dir als propietaris de la terra, encara que siguin
als més humils posseïdors d'un camp
modest, que aquest camp els socialistes
els hi prendran quan arribin al poder.»
Per tal de provar aquesta afirmació
tan greu, el gran diari de la burgesia
francesa no acudeix a textos que fixin
la doctrina oficial del Socialisme, ni
tampoc del diari orgue del Partit, encara que hi fan alusió; acudeix, senzillament, a textos concientment mutiJOSEP COLL CREIXELL
lats d'En Jaurès, mort a l'any 1914 i
que, per tant, no pot defensar-se. Còpia «Le Temps» :
«Jaurès: Aquesta fórmula general
(la supressió de la propietat) nosaltres
la proclamem per al món pagès com
per al món industrial.» (Diari Oficial
de sessions de la Chambre, del 1er. de
juliol de 1897.)
En Jaurès no podia defensar-se, però
Malfrat trobar-se encara en ple
ho féu en el seu lloc «Le Populaire», període d'estudi 1 plantejament dels
problemes per a endegar-los en forma adient amb l'ideari que la informa, la minoria consistorial socialista
de Barcelona ha començat a actuar.
Entre altres iniciatives t project
que prepara i que espera veure realitzats, ha aconseguit ja (acord del
14 de març) que s'exigeixi als contractistes d'obres i serveis de l'Ajuntament el compliment de les lleis socials; establir la setmana de 44 nores en els tallers municipals (id. del
28 de febrer) ; reglamentar el treball
dels obrers cirabotes d'acord amb la
representació professional (id. del 7
de març); fer llevar una hora me
tard (a les 7 en comptes de les 6)
els ciutadans recollits en asils municipals (ordre del conseller delegat
SOCIETAT COOPERATIVA
d'Assistència); revisar la constitució
i funcionament de la Borsa de Tre(W»,M,.." TeLittri
ball local, en la qual s'observaren irEntre els assumptes en preparació
regularitats, etc.
i proposats figuren: eximir del pagament d'arbitris municipals les entitats obreres de caràcter mutuai i
cultural, i les polítiques de tota meL'objecte 4« la Societat
na; eximir les Cooperatives populars
dels drets d'anàlisi que paguen llurs
ei practicar la coopeproductes al Laboratori Municipal;
donar preferència, en igualtat oe
ració en el crèdit,
condicions, a les Coperatives de Prol'estalvi I la previsió
ducció, per a tota mena d'obres i subraprlmlnt el lucre en
ministraments al Municipi; substituir el personal religiós d'alguns ser•qncstet a c t i v i t a t s
veis, etc.
La minoria anirà donant comute,
periòdicament, de la seva acció.

La minoria socialista a l'Ajuntament
de Barcelona

Crèdit ii
revisió

Un manifest d'Aliança
Obrera
Aliança Obrera ha publicat un Manifest, adreçat a tots els treballadors
parlant de la vaga general del dia 13.
No hi hauria res a dir, perquè és molt natural que el Comitè (anònim) vulgui justificar el seu fracàs. Però a part de no signar-lo els components del Comitè, degut al fet que ja està escapçat per baixes sensibles, hem de sortir
a) pas dels atacs que el Manifest conté contra la Unió Socialista de Catalunya.
Aquests atacs són una infàmia.
Hem de repetir el que dèiem en el número de JUSTÍCIA SOCIAL de la
setmana passada, que la Unió Socialista de Catalunya no féu res per a opoear-se a l'intent de vaga. Invitem els companys d'Aliança Obrera que provin
d'una manera o altra llurs afirmacions sobre la conducta nostra.
Quant a l'afirmació de maniobres tèrboles i sabotatges, realitzats per la
U S. C. entre els Sindicats de la U. G. T., queda contestada amb l'acord pres
diumenge darrer pel Ple extraordinari del Secretariat de Catalunya. L'esmentat Ple aprovà, per una majoria aclaparadora, un ,vot de censura al secretari
general i al secretari administratiu per haver posat en perill la solvència de
l'organització de la U. G. T. en declarar la vaga general a Catalunya, sense
autorització ni del Ple Regional ni de la Comissió Executiva de Madrid.
La vaga general va fracassar perquè el proletariat de Catalunya va comprendre que anava a ésser enganyat una vegada més per disposicions particulars i insolvents.

Els'lÉaris de dreta —
'"ESÍBam
- coraprecomptenent-hi, 'ífSWWiïft^V des de la
lerrouxista Noche fins a publicaque es diuen d'elqud|r;
ibreVa -»•'tomen a desfermar^ la^
campanya contra la Unió Socialista. Juguen amb un equívoc maIjjficß, però fàcil de desfer,
es sSÒfen acabar — o ho volen fer
veure — que^si som enemics radicals del Gov^|n reaccionar de
Madrid figurem al Chovem de Catalunya.'No diuen, és clar, que
no és igual el Govern de tgatalunya que el de Madrid ; però, efW-«
cara que no ho diguin, no creiem
que ningú sigui capaç d'ofendre
el nostre Govern comparant-lo
amb aquell altre.
Són revolucionaris — exclamen
— i tenen un Conseller ! I és
aquest Conseller, garantia davant
dels obrers de la lleialtat del Govern català, el blanc de les seves
ires. Els demagogs li diuen demagog ; els moderats l'acusen de
moderat. Una miqueta més i, a
través d'ell, els radicals ens diran
lladres !
Aquest joc infantil de voler fer
barallar la U. S. C. amb els partits d'esquerra coaligats, quan
tots junts fem feina revolucionària, no fa efecte a les masses populars. Però, per si algun militant de bona íe s'hi pogués impressionar, només recordem dues
coses : la primera, unes declaracions del company Prieto a Ei Socialista afirmant que el Partit Socialista i les esquerres catalanes
són les úniques forces que s'oposen a l'amenaça reaccionària ; la
segona, l'editorial d'aquell mateix
diari condemnant, per estèril i
í ins per equivocada, la temptativa
de vaga que s'intentà produir a
Catalunya, secundant — de bona
fe, és clar ; almenys així ho volem creure — una maniobra lerrouxista per tal de declarar l'estat de guerra i així prendre la
guarda de l'ordre públic de mans
del nostre Govern.
Quant al Conseller, ni ell ha
.d'encaparrar-se pels atacs ni li cal
cap defensa nostra. Tots ens coneixem, en aquesta Catalunya petita, i sabem on es troben els fracassats o els indesitjables — és el
lèxic d'ells. Tothom coneix el
nostre President, i els republicans
no poden retreure res al republicà
Joan Comorera empresonat el 1917
amb el aleshores rebel Marcel·lí
Domingo ; els catalans no poden
censurar res al director de Nación
Catalana, de Buenos Aires, duraïit la dictadura ; els socialistes
no podem.desconfiar del company
expulsat, per"s:ocialista, de la República Argentina, eh advenir la
dictadura que hi ha encaïa en
aquell país.
La U. S. C. és representada, i
ben representada, al Govern de
concentració d'esquerres, per voluntat democràtica del Partit, en
la persona del seu President, com
estaria ben representada per qualsevol altre dels seus membres, puix
que no som una colla personalista. I la gestió del nostre representant — no massa aparatosa, però
eficaç — ens obliga a solidaritzarnos amb ell en la seva acció personal i política, i a desdenyar els
atacs insolvents que el Partit rep
en la seva persona.

A les Seccions
1* UNIÓ SOCIALISTA JJU
CATALUNYA es troba en uns
moments de plena activitat. I
cal dir-o, a Barcelona, les Seccions del Partit no es distingeixen pas per les seVes iniciatives. S'imposa una movilització dels militants del Partit I de les Seccions, ja que
mai com ara les responsabilitats han estat tan enormes, ni
mai com ara les tasques han
estat tan feixugues i els moments tan greu».
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La gravetat de l'hora que vivim no estat de consciència col·lectiu. Si ha;Jiu de fer-nos oblidar que en aquesta gués existit un sentit de la resolució
superior al que han representat els
(.;ió, poc o molt, tots hi tenim una
paTt '&f culpa acumulada. I davant de socialistes, podem estar segurs que,
la lluita que tenim plantejada, la ne- amb nosaltres o sense nosaltres, s'haucessitat de pos$r en evidència let ma- ria obert pas.
¡etes dels seus principis responsables
No es tracta de fer o no fer revolu" lòtoia. disculpar-nos dels'errors en cions. Els socialistes no actuem per la
que novament podríem incórrer.
màgia d'una fòrmula, per un arrauNosaltres ens hem caracteritzat coud1 xament sentimental o per un movia sociaS^e*' fier la form» jjonderada ment de l'instint; sinó pels postulats
de situar-hoV* davant de tot'èsr'ïes si- d'una doctrina. I diguem-ho clar: Un
tuacions, particularment davant de tot dels errors que s'han comès des del
procés revolucionari. Aquesta làctica "poder és el d'haver-se deixat emportar
creiem que respon, en g*erfer|J» a la per la suggestió d aquest mateix poíndole de tots els moviments col·lectius. der, volgüent-hi veure possiomtats suI els moviments col·lectius sempre te- periors ais nostres mitjans. Ei poder
neft lloc quan una reforma es fa evi- republicà, precisament per no ésser
dent Aue pot ésser aconseguida amb un pouer socialista, no permetia ni
el míMA-de transtorns. D'aquesta ma- permet portar a cap moltes mesures
nera va tenir lloc l'adveniment de la de caràcter socialista.
República. Va nroduir-se aquella suma
Però, és que moites vegades poden
enorme de vonïïÉtats per la limitació aturar-se els elements realitzadors? Al
de Tob.íectiu que^ Is perseguia.
poder o fora del poder és molt humaI així no vacilem a formular aquesta na la tendència d'estirar més el braç
afirmació : la massa obrera no secun- que la mànega. O de quedar-se curt, si
darà altres moviments quasaquells que l'ambient coacciona. Tenim moltes cultinguin un objectiu limitarci concret pes per excés o per defecte. En la parque pugui ésser recolzat pel màxim ticipació en el Govern Azaña i en la
cí'elements socials.
conducta de la minoria socialista en
I quan als socialistes, ha pogut' és- les Constituents va fallar moltes veser-nos llançada l'acusació de que" si gades això que n'hem dit la ponderales conquestes de la República no va-* ció socialista. Per exemple : quan va
ren anar més enllà fou perquè vàrem'" ésser elegit l'actual President de la
ésser poc revolucionaris, poc ha de cos- 'República.
tar-nos de demostrar que no va fer-se
"Si volem ésser socialistes no hem
altra cosa que el que va voler la mas- d'oblidar les limitacions de les iniciasa, ja que els que s'hi van acostar per tives, posat que volguem que aquestes
a invitar-la a la «seva» revolució no siguin viables. Limitades, però, dins el
van ésser escoltats.
nostre credo; mai fent una mercè a
I no podem admetre aquell argu- aliats, i sobretot, si són republicans.
ment de circumstància que consisteix I no hem d'oblidar, tampoc, que, quan
en dir : naturalment, les tendències re- una acció pot tenir un abast revoluciovolucionàries no van poder portar les nari, el pitjor és que ens hi lliurem
masses a la revolució perquè els so- sense tenir-ne consciència, car la recialistes no van secundar-les. Ja que volució ens vindria al damunt sense
aleshores nosaltres podríem ifeplicar trobar-nos preparats.
que, si del que es tracta és de portar
Aquestes reflexions les volem aplicar
a cap l'emancipació del proletariat, tot- a les actuals circumstàncies. I pensem
hom pot estar segur que si els demés que, ara, no podem ésser juguets i vícens donessin llur ajut, el poder acon- times d'una suggestió més. Hem d'enseguir-ho seria cosa de poques setma- focar la situació com a socialistes, en
nes.
virtud d'un principi fred de doctrina;
S'oblida que, sempre, sempre, la for- entengui's bé, de la doctrina que lliuça que arriba a assumir la direcció rement hem escollit. I tota la indignad'un moviment col·lectiu no ho acon- ció que pugui produir-nos el que està
segueix més que en la mesura que li fent el govern lerrouxista, no ha de
té fidelitat i que sol traduir els seus fer-nos anar allà on l'instint desfermat
anhels més pregons en realitzacions ens portaria, sinó allà on vulgui la
d'ordre pràctic.
consciència i la necessitat.
A aquest respecte, en el que va de
Tota l'acció revolucionària que calRepública, els socialistes hem s>ervit fi- gui plantejar ha d'ésser-ho en funció
delment un corrent de la classe treba- d'un objectiu limitat i assequible. I
lladora i hem tret de l'acció des del pensem que aquest objectiu sols popoder el màxim de realitzacions de drà ésser assolit si es produeix un moclasse. I quan es digui que amb uns viment col·lectiu prou fort per a suporaltres mètodes s'hauria pogut obtenir tar-lo i sostenir-lo. Del contrari, no.
més, a part de que una afirmació així I passarà el que hagi de passar.
és gratuïta, es negligeix el factor que,
en tot cas, ho podria determinar: un
RAMON JOVÉ BRUFAU

Calçats d'estiu
Exclusiva Maripi

Joan Escarpanter
Canet de Mar

Unió Socialista
de Catalunya
:"«

.

La Junte Directiva de la Secció de
Figueras, de la-Unió Socialista de Catalunya, ha quedat constituïda de la
manera següent:
' "
President : Josep Esteve i Sala.
Secretari: Salvador Valls i Comas....
Vocal primer : Josep Debesa í Puigvert.
Vocal segon: Josep Brufiol Alberni.

Voleu comprar llibres?
demaneu-los a
LES LLETRES SOCIALISTES
Voleu ajudar una organització que destina els seus possibles excedents a la propaganda dels nostres ideals?
Feu les comandes a
LES LLETRES SOCIALISTES
Voleu amb la participació cooperativa en els excedents,
comprar llibres a preus assequibles?
Feu-vos membre de
LES

LLETRES

SOCIALISTES

Hores d'oficina: De 5 a 7 de
la tarda, tots els dimarts, dijous i dissabtes feiners.
Casa del Poble, Primer de
Maig, 7 Telèfon 11482.
BARCELONA

TREBALL!!
Insistim i insistirem cada setmana fins que el nostre diari TREBALL surti
a llum. Ens cal de fer-ho perquè un diari propi és una cosa no ja convenient
sinó necessària, imprescindible i inajornable.
Cada dia anem rebent noves subscripcions de "Bons", però no en la quantitat que desitgem i que necessitem. S'ha d'imprimir una gran activitat, i
que diàriament s'acceleri, perquè la publicació de TREBALL sigui possible a
la major brevetat.
Atenció, doncs, a les Seccions, a les Agrupacions, als afiliats tots. Penseu
en TREBALL i prengueu part a la subscripció dels "Bons" emesos. Tothom
hi ha de contribuir, tots els afiliats han de tenir "Bons" per tal de reunir
e' capital r.ecessari perquè TREBALL sigui un èxit.
Tenim In pretensió de publicar un diari doctrinal i d'informació que pugui substituir tot altre diari que els afiliats puguin tenir. I per a fer un diari
oue aconsegueixi aquesta finalitat cal esmerçar-hi els mitjans necessaris. Cal
ouc TREBALL sigui un diari definitiu i de llarga vida.
El primer número sortirà el dia primer de maig. Per ara no podem fer
altra cosa que pensar a fer un número de propaganda, però si l'entusiasme
dels nostra afiliats respongués, com seria de desitjar, el número del Primode Maig 'iodria ésser no un sol número, sinó l'exemplar número 1 de TREBALL
Amics i companys! Feu un esforç per al vostre diari TREBALL.
La vida futura del nostre Partit el necessita.
El Socialisme, a Catalunya, l'exigeix.

PREUS Dl SUSCRIPCIO
Trimestre. . . 2'BO pits.
S«m«ctra. . . 4 * 5 0 „
Any
8*00 „

JUSTICIfcSOClAL
PARAULES

Radicelo I Administració:
Wlmér d« Maig, nûm. 7
T e l è f o n núm. 1 1 4 8 2

B A R C Ei OH A

DE PRIETO

"En front del feixisme nomes Iti ha els socialistes i
l'Esguerra Catalana« Amb FEsquerra, com a factor de
lluita antifeixista, i amb tots els socialistes, a la punta
del combat revolucionari/*
CAL ACABAR AMB L'EQUÍVOC ANTICOL'LABORACIONISTA

Un compromís elemental
El* darren conflictes social* concentren l'actualitat en l'aspecte obrer de
la present situació política. Primer, amb relació a l'aspecte d'ordre públic;
sefon, en allò que (a referència a l'esdevenidor del règim. Per raó de la situació delicada que travessem, en què tot es mou entorn de les forces organitzades del proletariat, tot el que pugui passar depèn del lloc que ocupi el proletariat en la Republicà. La (orma amb que aquest sigui valorttzat donarà la mesura da la vigoria o del grau de mixtUicació a què ha caigut el règim.
Per altra banda, relacionada la conducta dels poders públics amb el fet
que hi tinguin o no hi tinguin accés les esquerres, el proletariat es troba també endut per la necessitat de participar en aquest plet entre dretes i esquerres.
Tot conflicte que plantegi el proletariat té, en les circumstancies actual»,
una immediata repercussió política: tant se val que el conflicte sigui per una
protesta contra el feixisme, o per una reivindicació corporativa.
Dos ordres de moviments de vaga poden ésser comparats per veure en cadascun d'elis quina ha estat la influència d'ordre polític. Pel que fa a una vaga
de protesta, més o menys revolucionària, podem apreciar la que va intentar
portar a terme l'Aliança Obrera, i que va fracassar perquè es movia en un ambient artificial, en pretendre resoldre una actitud- contra el feixisme que Catalunya ja té resolta. A aquest respecte, Catalunya fa temps que es troba, podríem dir, en peu de gueira i amb l'arma al braç. Després hi ha hagut tesi
vagues corporatives de 1 Edificació, a Madrid, i de Llum i Força, a Barcelona.
A Madrid, amb una patronal provocativa suportada per un Govern de dreta; a
Barcelona, unes empreses que s'han avingut a una soulció favorable a la classe obrera amb un Uovein d'esquerra.
Es a la llum dels esdeveniments, dels resultats d'una política, que pot mesurar-ne cl veritable abast d'una tàctica i d'una línia de conducta, com és
la que segueix la Unió Socialista. Pel que fa a Catalunya, en aquest mateix numeri de JUSTÍCIA SOCIAL publiquem un paràgraf d'un article de
''El Socialista", que fixa d'una manera diàfana el concepte que ha de merèixer a la classe obrera l'actual situació de Catalunya.
A Catalunya, doncs, per la situació de govern que va crear factual Govern de concentració d'esquerres i socialistes; i pels resultats, igual en l'ordre
d'una política general contra la reacció, que pel que fa al Úoc que ocupa la
classe obrera en les preocupacions de govern, podem ben dir que la col·laboració que nosaltres hi hem donat ha assolit plenament els seus objectius i ha
estat beneficiosa.
Ara bé. Hem d'anar en compte a tirar per terra una situació que, pel que
està passant a Madrid, esdevé de suma fragilitat. Vagues com la de l'Aliança
Obrera, fracassos que, amb un mínim de visió i de sentit de responsabilitat,
són tan laciis de preveure, poden donar la impressió a l'adversari que la
nostra forca no és tan important com realment és. Els fracassos donen armes
a l'adversari. I una actitud d'amenaça revolucionària permetent, a més que
resultai ia ridícula, risca de convertir un plet politic tan important com el de
l'orientació de la República, en un problema d'amor propi.
Som nosaltres els que estem en el bon carni. I mentre els partits obrers
poc experimentats o sense visió del què cal fer ens hi obliguin, no abandonarem Ue cap manera la defensa de la classe obrera, i seguirem defensant «1
punt de vista de coüaborar en un govern i en una situació, que sense nosaltres
perderia U raó d'ésser, i a, més encoratjaria el feixisme. Hem de fer contrapès
al mal que fan la manca de visió i els fracassos dels altres.
Cal tenir en compte, a més, que els bons resultats que obté la nostra col·laboració en el Govern de la Generalitat s'expliquen pel fet que la Generalitat no és ben bé un veritable Estat. El problema de la col·laboració està justificat perquè en aquest cas s'aparta de la manera corrent i dels compromisos
que suposa qualsevol Estat biugès; i deixa un marge suficient per a una acció
revolucionaria, i la possibilitat que aquest Govern pugui actuar com a veritable Comitè.
Tenim perfecta consciència d'allò que té de relatiu tota activitat compartida per elements de signiticació ideològica i social diversa de lá nostra. La part
essencial és de veure si la conveniència de la classe obrera és ben servida, i si
realment ICH circumstàncies permetran utilitzar la col·laboració per a tes finalitats que, en aquest aspecte relatiu, interessen a la classe treballadora. I res
més. Ues niés, digui el que vulgui la premsa d'esquerra, la qual, en els comentaris respecte a la darrera vaga, no ha planyut les demostracions d'incompetència i d'ignorància de les qüestions socials.
No hi ha ningú més per a representar el proletariat en la lluita antifeixista a Catalunya, servint-se de l'unie instrument eficient que és el Govern
de la Generalitat ; no hi ha ningú més que nosaltres, I ja sabem per endavant
que situaoons semblants costen de comprendre. I no cometrem l'error per
la coacció dels enemics de la classe treballadora d'abandonar ei compliment
d'una missió que els esdeveniments ens han posat al damunt, 1 que constitueix un compromís elemental de defensa de classe.

Les pensions dels capellans
El Govern de putxinel·lis d'Espanya ja no pot evitar que sigui
discutit i aprovat el projecte de
pensions a la clerecia. I tornarem a veure els capellans vivint a
l'esquena de tots els ciutadans,
tants dels que els estimen, que són
molt pocs, com dels que els aborreixen, que són la majoria.
Els mateixos capellans i els catòlics rabiosos són els que han fet
odiosa la religió i l'han convertida en un perill públic que per higiene social i humana hauria de
desaparèixer.
Si els catòlics mantinguessin els
sacerdots de llur religió, no hi
hauria res a dir, com no hi ha
res a dir que els partidaris d'altres religions mantinguin llurs sacerdots ; però és inconcebible que
l'Estat, que ha de representar els

interessos de tots els ciutadans,
els obliguin a pagar les despeses
d'una religió que només és professada per una part d'ells. I és
més inconcebible, encara, el cas
de la República espanyola, on
se'ns obliga tots a mantenir uns
propagandistes antirepublicans.
No és lògic i com que no és lògic no podrà durar gaire el pagament de pensions als capellans de
totes mides de la religió catòlica,
apostòlica i romana.
I encara podrà passar una altra
cosa de la qual només els mateixos catòlics en tindran la culpa.
I és que un bon dia totes íes esglésies i els convents i altres cataus de la clerecia siguin abrandats pel foc, que és un element
sanejador de primer categoria.

El nostre
programa:
VOLEM nna democràcia socialista, o «igni amb intervenció
directa deh individus i anells
«ocíala en cl regiment de la
col·lectivitat VOLEM íasoclalittadó 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 coletti*
vital de donar a tots els ciutadans nna Integral educació
formativa i que tots tinguin
obert el carni ato ensenyaments superiors mitjançant la
selecció d'aptitudt VOLEM
assegurar per a tothom cl dret
ala vida; VOLEM la desaparició de les classes socials. I
tot això ho aconseguirem, costi
el que costi, per tots els mitjans al nostre abast.

c

Maripi
Mar ipi, Mar/p/
Es el calçat
pretèrit

Ves per o ni
«La Veu de Catalunya» fa uns
grans esgarips perquè diu que li
desfiguren el Sometenti LVara
endavant diu que només tindran
dret a pertànyer al Sometent gent
d'esquerra i a les ordres directes
del conseller de Governació. I
doncs, què? No és prou encara
que en la judícaditura, la burocràcia, l'exèrcit siguin gairebé
tots monàrquics aquells que .en
porten el control, després de tres
anys de República?
La Lliga creu, potser, que la
gent d'esquerra bada?
Amb tot, per nosaltres, poden
dissoldre avui mateix tots els Sometents haguts i per haver. Per
a nosaltres l'interessant seria la
creació legal o extralegal^ ens és
igual, de les milícies obreres que
collessin fort els Puig i Cadaf alch
i els Cambó tan aficionats a vendre's Catalunya a l'empar d'aquest mateix Sometent que ara en
reivindiquen una neutralitat que
feina tindrien a explicar-nos com
se menja.
No és pas tan llunyà el dia que
Cambó feia el carnestoltes amb
l'espingarda sobre l'espatlla a, la
caça dels treballadors barcelonins.
Devien âefensar Catalunya els
vetes-i-fils del 1919 a l'ordres del
monàrquic i espanyolista Vidal i
Ribas...
Si la destrucció del Sometent
fos veritat de debò, tal com denúncia «La'·'Veü de Catalunya»,
avui fos i demà, festa !

Paraules des de Catalunya
Llavors del canvi de règim —
que avui ens sembla ja tan llunyà —, es va produir en un extens sector de la política catalana
un cert moviment d'optimisme i
de satisfacció en allò que feia referència a l'actitud d'Espanya
davant el problema de les reivindicacions de Catalunya. Hom
creia — i tanmateix les apanències
semblaven justificar-ho a bastament — que amb la caiguda de
la monarquia havia desaparegut
per sempre, degut a un estrany
fenomen de metamorfosi d'una
mentalitat col·lectiva, l'hostilitat
de la immensa majoria del poble
espanyol envers les aspiracions
dels catalans, llevat, naturalment,
d'una petita fracció, agombolada
en l'estol dels bròfecs i sorruts cavernícoles enemics eterns de la
llibertat de la nostra terra. El
temps, implacable, ha cuidat de
desfer les il·lusions que hjavien
nodrit els homes liberals i d'esquerra, d'a-rreu d'Espanya.
Ja quan la discussió de l'Estatut, hom va poder presenciar com
s'iniciava i anava prenent cos una
campanya encesa, i abrandada
contra el compromís que havia
acceptat el Comitè revolucionari
d'escoltar la veu de Catalunya a
l'hora d'anar decididament a una
transformació radical de l'anacrònic Estat espanyol. I aleshores, hom ja pogué entrellucar que
el nostre dret a l'autodeterminació només comptava amb la comprensió— no pas massa reeixida
en-alguna zona en el moment de
les concrecions,— d'una minoria
selecta d'homes que no amagaven
pas llur simpatia i llur desig de
fallar sincerament i lleialment el
nostre plet. La massa, però, o bé
es mostrava indiferent, o bé adoptava un posat f rancament irreductible.
Per això no ens ha d'estranyar
gens, ens sembla, la trajectòria
que en allò que afecta les qüestions de Catalunya, ha emprès la
política governamental de Madrid, d'ençà que.el moviment ascencional cap a un veritable règim democràtic ha sofert una virada brusca cap a la dreta i ha
iniciat, d'una manera declarada i
més o menys franca, un retrocés
cap a actuacions pretèrites que
molts creien anihilades per sempre més. Si l'esperit impenalista
i dominador d'una part d'Espanya — i no pas la més petita,
malauradament — s'ha mantingut
amagat un cert temps mentre hi
ha hagut una situació d'esquerra,
és natural que ara, quan tot torna
a prendre un to reaccionari, es reviscoli de bell nou i reprengui altre cop les posicions que havia
perdut. Els esdeveniments' van
demostrant cada vegada més que

els' amics amb què Catalunya
comptava a Espanya no són pas
tan nombrosos com ens crèiem i
que es redueixen a un grup més
aviat petit i, avui per avui, amb
no pas gaire influència en la marxa dels afers de la governació de
la República.
Ens ha suggerit tots aquests comentaris — i d'altres encara que
no creiem convenient d'exposar
de moment — l'.article que amb el
títol «Palabras a Cataluña» ha
publicat el nostre estimat col·lega
El Socialità, de Madrid. Ens ha
semblat .que un deure estricte, de
cordialitat. i de justa correspondència, si més no, ens obligava a
no deixat incontestades les paraules, plenes, d'afecte i de bon sentit, que hi són escrites.
«Catalunya -r- diu l'articulista — es Substància eterna, valor
permanente.» Exacte. Per$, cal
que no oblidi ningú —: ni aquells
sectors més avançats,.i més revolucionaris de la República — que
aquesta substància eterna i aques*ta valor permanent influeixen i
s'infiltren d'una manera ineluctable — gosaríem dir — en totea
les nostres activitats i eh totes les
nostres actuacions com a hornea.
Car ens és impossible, per una llei
fatal i indefugible, de -renunciar i
de prescindir de la nostra condició de catalans, tot i estar disposats sempre a combatre tot nationalisme estret i contrari als sentiments d'universalitat i de fratjsrnitat que, com a socialistes, ens
hem proposat de defensar sigui
en el terreny que sigui.
Catalunya, com a personalitat
col·lectiva ben definida, no es resignarà mai a ésser, com ve a dir
el nostre company, un argument
més a favor d'una política determinada. En aquest sentit, Catalunya està per damunt dels'episodis i de les anècdotes, i si arriba
l'hora, la nostra terra sabrà comportar-se com una terra lliure habitada per homes lliures i emancipáis de tota tutela.

PAU CIRERA

Una fellonia 1errouxista
La vaga de Llum i'Força
haurà acabat massa b¿. I lia
sorgit el pertorbador. El Delegat del Treball, don Cristòfor Massó, s'ha negat a deixar reprendre la feina als
obrers de «La Productora de
Forces Motrius».
Cal fer prevaler el principi
que els. acords sancionats per
l'autoritat legal han d'ésser
acatats per l'autoritat clandestina^
< s

"Nos duele que en el juego anticatalán de las derechas éstas encuentren colaboradores donde no
podían soñarlo".
(Dt ('editorial d« "ti
SoclalUta" d«l día t8.)

