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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 Congrés de la U. G. T.

El problema sindical a Catalunya
Reducte d'incomprensió sindical

Algun company nostre ha parlat, ja, de la importància que revesteix, en els moments actuals,
el Congrés al qual han estat convocats els Sindicats de la
U. G. T. a Catalunya.
La transcendència d'aquest
Congrés té la seva causa en els
fracassos dels desapareguts Sindicats de la C. N. T., la qual
cosa ha fet que l'acció dels Sindicats de la U. G. T. ocupés el
primer pla en el terreny social.
No ha estat, però, per art de
màgia que, davant els mancaments d'una altra força sindical,
l'organització obrera de la U. G.
T. hagi pres tanta volada i guanyat tantes adhesions i conquerit
tants èxits. No. I bona prova d'això, és que el desenrotllament de
la U. G. T. no ha estat uniforme. No tots els Sindicats poden
dir que ocupin el mateix lloc en
la consciència 'de la classe treballadora, i que constitueixin el mateix factor d'interès de classe en
el moviment sindical. I és perquè
en la U. G. ï. ha mancat un ritme d'acció inspirat per un pensament únic, i particularment per
una intel·ligència adaptada a l'ambient i a les realitats més pregones.
La U. G. T., sense cap mena
de dubte, es troba en una nova
fase del seu historial ; però hi fa
molt l'ingrés conservant dintre seu
compartiments inaccessibles als
aires moderns, a les noves modalitats de lluita. I, més que res,
mantenint sectors refractaris que
prengui cos i carta de naturalesa la nova mentalitat sindical
caracteritzada per un gran sentit
descentralitzador i de màxim res
pecte als drets individuals dels
components dels Sindicats i a la
plena autonomia del funcionament d'aquests darrers.
Enfront d'aquest gran moviment socialista, de comprensió de
classe que ha aplegat els dos corrents del socialisme català i que
donà com a primer fruit la fusió
de les forces polítiques entorn de
la Unió Socialista, resten encara
nuclis esquerps i inadaptables que
no permeten que sigui un fet definitiu una actuació obrera oberta,
acollidora i tolerant en l'ordre sindical. Resten reductes d'estretor
mental, d'anquilosis ideològica i
d'anacronismes de procediment i
de conducta que fan lenta la consecució de resultats complerts en
l'aspecte sindical de la lluita, que
és el més delicat i difícil.
Bit RtAtodM do la U. a. T.

Les circumstàncies i les condicions objectives han treballat en
favor de la U. G. T. Prou ha provat ho men plena decadència de la
C. N. T., d'aprofjtar la seva tradició, i estructurar-hi una nova
acció sindical. Ha estat debades.
El fracàs de la C. N. T. ha estat,
més que per les falles doctrinals
(ja que gairebé hom no pot dir que
l'anarquisme constitueixi un cos
de floctrina), pels resultats negatius d'unes pràctiques de violència sistemàtica. Molts dels seus
militants havien volgut confon-

dre aquestes violències, d'un abast
merament subjectiu, amb la sustentado d'un autèntic sentit revolucionari. Aquesta confusió d'ordre intel·lectual els ha portat a
una sèrie d'assaigs, de conciliacions, de provatures i de temptatives, que han anat fracassant
l'una darrera l'altra, en el sentit
que poguessin constituir la base
d'orientació d'un moviment, o,
almenys, l'indici d'un pensament
bàsic de construcció social.
I així, les forces sindicals que,
com Eneas fugint de la crema de
Troia per anar a fundar Roma,
marxaven de la C. N. T. amb
l'intent de reconstruir-la, de ferne un altre de semblant, es debatien en la contradicció de voler
renunciar a procediments desencertats tots, conservant-ne les expressions verbals ; poc a poc, per
imposició i exigències de la realitat i de l'acció, es veien obligades a fer, poc més o menys, el
que sempre havia f et la U. G. T.,
encara que continuessin suggestionades per l'amor propi de llur
tradició.
I si realment llur activitat ha
d'arribar a quelcom de positiu,
la nova força sindical podrà basar-se en un qualsevol historial de
lluites proletàries, però de la mateixa manera que, per Eneas, Troia era morta, i ben morta, la C.
N. T. també ho és ; i l'organització que la substitueixi portarà un
altre nom i una altra empremta
com la va portar a Roma, i com
en aquest cas la porta la U. G. T.
Bons I malt costum« «Indicai»
S'ha demostrat que en el camp
obrer no hi ha marge per una Central Sindical que no sigui una de
les existents. Per damunt dels desigs dels homes, de les construccions teòriques arbitràries i d'un
sentimentalisme nebulós i negatiu,
i fins i tot d'una legítima reserva
davant d'organismes poc satisfactoris des del punt de vista de classe ; per damunt de tot això, hi
ha l'estat de consciència de les
masses, l'instint de la classe obrera. I és l'actitud del proletariat
la que, en definitiva, resolt els
problemes. I aquesta actitud ens
diu ben clarament que el proletariat està cansat d'aventures, i que
totes .les iniciatives poden defen-

sar-se i poden prevaldré, però din- tot. I això serà possible afirmant
tre una organització sindical que el principi del dret de les assemofereixi un mínim d'unitat.
blees délibérants a disposar dels
De l'actual crisi !|om pot treu- destins de l'organització, per dare'n molts ensenyaments. Nos- munt de les reminiscències olialtres (i ho diem precisament per- gàrquiques.
què no veiem altra solució de la
I creiem que la U. G. T. pot
crisi que la vigorització dels Sin- acabar amb aquest eixam de Sindicats de la U. G, T.), volem dicats que, com passava amb ¡a
destacar dues tendències particu- hidra de Lerna, neixen de la delarment interessants, i fins a cert capitació de la C. N .T. Situades
punt difícils de conciliar en apa- les lluites sindicals en el nostre
riencia : per una baìjda, una ten- ambient i el nostre moment històdència general a prendre per base ric, tot allò que hom creï no pot
del moviment sindical de l'ave- ésser el producte d'una doctrina
nir els Sindicats de ía U. G. T. ; esbravada com és l'anarquisme. Al
per l'altre, un estai de descon- contrari, entre nosaltres, passi el
fiança davant una organització que passi en el camp internacioque no és allò que podria ésser
nal, el Socialisme té vitalitat per
Aquesta és la part^ central, neu- a fecundar una acció sindical inrálgica, de l'esdevenidor del mo- dependent. Perquè el Socialisme,
viment sindical a Catalunya. Tot- amb defectes i tot, és l'única cosa
que hi ha en peu en el moviment
hom es pregunta, tot» ens pregun
tem: ¿sabrà superaria U. G. T. obrer.
els seus defectes constitutius a CaLa unitat sindical d« fat.
talunya, sabrà encaixar, o sabrem
fer-la encaixar, en Q nostre amNosaltres veiem les perspectives
bient de classe, en fi nostre am- de la U. G. T. sota un aspecte
bient social ?
!
tan ufanos i magnífic, que volNo ens ho amaguem avui. La dríem que tothom se'n donés
U. G. T. té un gran historial de compte, per tal que res no pogués
sentit constructiu i organitzador ; entelar-la. I de la mateixa manera
però té, alhora, a Catalunya, se- que ens esforcem a convèncer els
diments d'inadaptació, rauxes de fora per dir-los que fan una
d'intolerància centralitzadora, una feina equivocada, voldríem que
tendència a voler-ho encabir tot els de dins procuressi nevitar els
dintre un motlle rígid. En l'ordre errors.
polític havia predominat el gruEn el moviment obrer hi ha dos
pet, i existien Sindicats de gru- factors que són els que determinen
pets. I ço ma conseqüència de tot la vida de les organitzacions. La
això, el perill de les personality possessió d'una base doctrinal
zacions antidemocràtiques i anti- ferma, i les iniciatives pràctiques
obreres, la visió estreta d'allò que i dinàmiques que encarnen l'amha d'ésser la funció dels Sindi- bient i les propietats històriques
cats. 1 en esdevenir aquests Sin- i psicològiques de la massa.
dicats nuclis restringits, gaire- Aquests dos factors poden, de
bé esquelètics, com han estat du- fet, no coincidir en un moviment.
rant molt temps, vegetaven en la Fou el cas de la C. N. T. I per
impotència i en el buit davant aquesta situació, de fet vàrem trod'una multitud que es veia incom- bar-nos que va haver-hi un mopresa i sota l'amenaça d'un domi- ment a Catalunya en què pràctini repelent.
cament existia la unitat sindical
entorn de la C. N. T. Si la docEls obstad«» tradicional« trina hagués respost, la C. N. T.
d« la U. a. T.
hauria pogut ésser el que avui pot
Avui, però, dintre la U. G. T., esdevenir la U. G. T.
Observem el fenomen que s'esexisteix, existim, un nucli de militants que sabrem superar les im- tà produint a Catalunya, que està
perfeccions que aquella pugui te- a l'abast de tothom que sàpiga
nir, inevitable en tota obra d'ho- desprendre's de la fullaraca dels
mes. Sabrem fer honor a les mas- fets accidentals i de les situacions
ses que s'hi han abocat malgrat transitòries : existeix un corrent

de classe que porta les coses
que, de fet, la unitat sindical,
en allò que té de relatiu tota organització, es realitzi entorn de 'a
U. G. T., després d'haver-s'hi
realitzat com a mètodes aplicats
per totes les forces sindicals que
s'han emancipat de la tutela anarquista.
í hem de dir als nostres companys que aquest moviment de !a
massa només continuarà amb una
condició : que la massa es vegi
compresa i tractada segons les
normes de la bona democràcia.
En la bona doctrina de classe,
tots els obrers són iguals. Ningú,
pel fet d'ésser el primer arribat,
no té privilegis superiors als altres
companys seus. Car els privilegis
condueixen sempre a l'oligarquia
i a l'arribisme.
Obra d'atracció I realitzacions

Malgrat que el moviment de
classe a la península es desenvolupi d'acord amb les nostres condicions històriques i amb l'estat
d'evolució mental del proletariat,
hom en els nuclis dirigents observa la repercussió dels esdeveniments internacionals en llur fase
actual de crisi. Es cert que, respecte a mètodes de lluita i a iniciatives creadores, que és funció
sempre de dirigents, potser ens
trobem davant d'instruments una
mica gastats.
I en els horitzons que nosaltres
creiem descobrir per a la U. G.
T., una cosa que, al nostre entendre, podria ésser decisiva per
a consolidar-la com a força única,
seria el grau d'elasticitat, de varietat i d'amplitud que sabés donar als seus Sindicats, per tal d'abraçar i atreure les masses que
difícilment poden trobar-se bé
dintre organitzacions de tipus primitiu i amb un sistema de representació excessivament restringit.
¿ No ha pensat hom, deixant de
banda tota gelosia sindical, que
els delegats de taller, els Comit,s de fàbrica i les Comissions de
barriada poden tenir una funrió
molt més important que la que
hom els concedeix actualment ?
I, per altra banda, ¿ és que hom
ha fet res per plantejar, recolzantse, des del punt de vista obrer,
en una preponderància política i
social d'ambient, els problemes
fonamentals de la classe obrera,
que no són salaris i hores de treball, sinó estabilitat, seguretat i
d'una empresa pertorbadora i feixista responsabilitat en la marxa del
com A B C, el govern de la Generali- treball ? En una paraula : assegutat, en el qual participa un socia- rances, pensions i control, dintre
lista, manté íntegrament uns principis 1 un respecte dels drets socials que, la disciplina i la limitació de resavui, són l'única esperança del prole- ponsabilitats.
tariat peninsular.
Vegem, doncs, si podem fer de
Nosaltres us diem: passi el que passi
a Espanya, aneu endavant que el pro- manera que en l'atmosfera de les
fetai lat de Catalunya estarà al costat lluites de la U. G. T. hi haçi
vostre. I quan la U. G. T. no pogués prou elevació moral i prou ampliviure a Espanya, a Catalunya troba- tud de visió ; prou bona fe, en
rà les portes obertes per a garantir-li
la Independència i l'existència. Catalu- una paraula, perquè quelcom de
nya és, avui, per a Espanya, ço que és la tasca tan enorme que pot ésser
Rússia per al món: una reserva per a portada a terme en benefici del
ésser llançada en la lluita comuna.
proletariat es presenti com a proDelegats al Congrés de la U. G. T. bable i efectiva.
de Catalunya, que l'encert presideixi

Salutació als delegats al Congrés
Companys delegats: JUSTICIA SOCIAL, portantveu dels obrers que a
Catalunya treballen per l'emancipació del proletariat peninsular i internacional, agrupats en llur partit po.
lític "Unió Socialista de Catalunya",
solidari aquest del pensament i de l'acció del socialisme únic que representa
a Espanya el Partit Socialista Obrer
espanyol, vol adreçar-vos unes paraules de benvinguda i d'encoratjament,
i dlr-vos que està al vostre costat d'una manera absoluta, amb un respecte
total a les resolucions que pendreu
en benefici i en interès de la classe
treballadora.
Les circumstàncies en què es reuneix aquest Congrés són, pel que fa
a l'acció que la U. G. T. ha de desplegar en altres indrets de la península,
particularment difícils. El govern d'a-

venturers que governa contra Espanya,
es dedica a la persecució sistemàtica
de les forces de la U. G. T., empresona els seus militants, destitueix les
representacions populars que pugui tenir, clausura les nostres Cases del Poble 1, en fi, porta a terme una política
feroç de protecció al capitalisme més
reaccionari i criminal.
Des d'aquest petit oasi que és Catalunya us hem de dir, però: Ja veieu
que, per la coincidència d'unes condicions d'ambient popular i de solidaritat d'esquerra que pot anar fins els
més grans atreviments revolucionaris,
Catalunya ofereix un acolliment cordial a l'acció i a les reivindicacions
obreres. En el moment en què la U.
G. T. es veu provocada per la reacció;
en què tot un govern com és el que
presideix Lerroux, es posa al servei

les vostres resolucions i que el companyerisme presideixi els vostres debats.

RAMON JOVE BRUFAU
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Catalunya i el Partit Sòcialista Obrer Espanyol
Vaig comprometrem anib uns
quants correligionaris, antics com jo,
a tractar públicament (contra el meu
costum) l'assumpte que mis intriga
uu K raï * si't tor d'opimo pública,
tant a iUjUL·lls que vcui-ti amb disgus.1 els Moitres. ami,,os com, i més
meara, t'ls nostres simpatil/ants, això
é», tots aquella que saben veure en
el nostre Partit els postulats d'una
humanitat que t'os digna d'ella mateixa i que, per culpa d'aquestes divisions, deixa d'avanc.ar el Socialisme a Catalunya, la qual cosa que es
fa iifcessària en els moments tan
propicis i precisos en què vivim.
Els antics companys a quò abans
m'he referit varen veure amb gust,
com jo mateix, l'article del company
A. Puigvert, da Mataró, publicat en
«ICI Socialista» de 13 d'octubre de
1933, tractant de La unificación socialista en Cataluña.
En aquest primer article, i seguint
les idees assenyalades pel company
íuigvert, em proposo demostrar allò
que hi ha d'impolític en l'ofensiva
contra els socialistes catalans o, en
termes més propis, contra l'arrelament del Socialisme a Catalunya.
* **
La minoria socialista a les Constituents, creient interpretar degudament la ideologia del l'artit i respectar les maneres d'ésser i costums,
això és, les psicologies regionals, j
d'acord amb l'organització g neral,
v* és er un ¡untai lerai i determinant
de l'aprovació de l'Kstatut de l'Autonomia de Catalunya.
£1 gest del P. S. U. K. fou
vist amb gran simpatia per Catalunya
en general, i va correspondre a la
mentalitat de tols aquells, més o
menys disposats a aquesta reforma
política, que de sempre sentien recels pel centralisme.
En desacord amb aquest gest de]
l'artit, no podia faltar als seus enemics la nota d'espanyolisme, que resultava estrident en aquells moments,
de la Juventud Socialista, de Barcelona, a favor de la lenona o/icial
única. Això, en mig d'un poble que
acabava de conquerir el dret d'administrar-se i regir-se en bona part
de coses, com creu la majoria dels
homes d'aquest poble, constituïa, amb
tota evidència, una provocació. I així
un dia, un altre i altres.
Anem a veure. Kecapacitem. Caldrà tornar enrera, per a situar-me
millor.
Quar a l'Agrupación Socialista
de Barcelona va prendre cos en alguns correligionaris la idea d'organitzar un grup, agrupació o ateneu
català o catalanista, que a la fi
va ésser la U. S. C., vaig oposarm'hi, perquè creia equivocats els companys que, de bona fe, suposaven
poder sembrar la llavor de les nostres idees en terrenys nacionalistes.
Vaig equivocar-me. No coneixia
prou la psicologia dels meus conciutadans, ni tenia prou en compte els
descuits d'actuació dels nostres (que
molts anys enrera jo havia assenyalat i fuetejat algun cop) per la
relació amb anarquistes o sindica-

Notes d'un viatge
Tenim ben anotades les coaccions
que emprà In nostra burgesia en Ics
eleccions passades, junt amb l'actuació
tèrbola d'un dirigent de la S. O. C.,
que amb els seus «consells» féu possible el triomf de les dretes de Juneda.
Avui solament ens limitarem a protestar de l'actuació, també tèrbola, de
l'alcalde, perquè aquest senyor, ex-co
mandant de la Dictadura, no s'ha donat compte que tots els Junedencs repudien la seva actuació monàrquica al
nostre Ajuntament. No cal dir com la
nostra protesta més enèrgica arribarà
fins a la Conselleria de Governació, car
no podem consentir que hom empri procediments caclquistes en cap Ajuntamentde la Catalunya autònoma. El nostre recent viatge a Juneda ens ha donat
la «trista» raó de les temences que teníem davant l'actuació de l'ex-delegat
governatiu, com alcalde del nostre poble. Però us hem de dir, senyor alcalde, que ni amb el favoritisme d'augmentar salaris als funcionaris addictes
al «Foment» ni amb la coacció constant als nostres pagesos, fareu que
aquella multitud que aclamava el nostre company Comorera. en la visita del
25 de març, s'ajupi davant les vostres
amenaces. Si vós fóssiu parit en aquest
poble, sabríeu que a cap dels seus homes, quf tener, un sentit clar de llur
missió a acomplir, no els fan por
les cuetades saprianlstes, ni l'entrada
dp cavall sicilià dels qui volen així els
junedencs, que no pensem com les «cuquête?» dels Marconets, Saprianets l
Bosquets.
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listes i republicans. Més tard, hem
pogut recollir el fruit resultant dels
treballs d'aquells que crèiem equivocats : Quatre diputats al Parlament
Nacional. Altres tants al de Catalunya. Tres regidors a l'Ajuntament
de Barcelona, a més dels d'altres
Ajuntaments; una influència cada dia
més gran dins l'obrerisme de Catalunya i una resclosa de protecció
contra certs reaccionarismes. Tot
això amb un esdevenidor que cal,
sols, saber tractar-lo.
Kls correligionaris de l'antiga i
'lissolta «federación So.-ialista Calalana», no sols no ens trobem menyspreats din» la U. S. C., sinó que
som requerits per la nostra experiència de doctrinaris i de lluitadors,
això as : som vistos amb gust i satisfacció (sense petulància), segons totes les proves que tenim.
Condicionar aquesta força en marxa, maniobrar per voler deturar-la,
tot amb el fi d'aconseguir l'hegemonia de tota la massa, més que absurd, és suïcida ; contrariar una regió
amb autos sense contingut socialista, que pel sol fet d'ésser un sentiment anti-regional creen un altre sentiment nacionalista (el que se li oposa), és, o resulta ésser, contrari al
nostre ideal internaciona ista. És impolitic, a més.
Tots els tòpics, ara, prop del pretextat coUaboracion'sme de la U.
6. C, o de la necessitat del Front
0 Aliança Obrera, no són més que
subterfugis per a mal dissimular una
enemiga : uns, més o menys apolítics encara, això és : poc socialistes ; altres, els del B. O. C.,
malparlant sempre del que no sigui
seu, i, per tant, enemics de la preponderància, cada dia més creixent,
de la U. G. T. i de la U. S. C.,
1 que aprofiten la dissidència socialista per c o m b a t r e l'organització
més nombrosa i situar-se. Els altres, els del P. S. O. E., que podien fer un bon servei a la causa
que diuen defensar, no sabent com
oposar-se a l'avenç de la U, G. T.,
que ha d'enderrocar tots els personalismes que han fet viure el Par,tit a Catalunya, fins fa poc, una vida
migrada, aixecant bandera anti-regional que encobreix! els veritables
designis d'afany d'hegemonia.
La guerra contra els sentiments
regionals de Catalunya, és produïda
almenys des de l'època de Felip V,
qui féu una persecució implacable,
continuada després per tots, fins els
més humils funcionaris castellans i
d'altres regions, els quals, tractant
despectivament els catalans, els enardien el patriotisme.
Si aquesta és la veritat de Catalunya, no han de contribuir-hi mai,
equivocats o no, els socialistes, i
menys si aquests saben sentir la responsabilitat de dirigents; i molt
menys si aquests són de l'Executiva
del C. N., que de cap manera no ha
d'oblidar les perspectives polítiques
i la manera d'encarrilar-les, desembraçant-se de particularismes, fal·làcies i prejudicis.
A. RENART

C I N E M A
ESCLAUS DE LA TERRA (The Cabbin of the Cotton), de Michael Cvrtiz.
No insistirem, ara sobre la satisfacció que sentim en contemplar el bell
panorama gué ofereix el cinema ameri
ca identificant-se amb les lluites socials i els problemes humans encoberts
durant anys i panys. El cinema del
país del dòlar, no ho dubteu pas, acaba (t'inaugurar una nova era artistica gué s'està cristal·litzant en un bon,
nombre d'obres vigoroses i sòlides de
les guals «Sóc un fugitiu», «Entrada
d'Empleats*, «20.000 anys a Sing-Sing».
i ara «Esclaus de la Terra» en són un
eloqüent espècimen.
Aquest nou film de la Warner Bros,
ens mostra cruament i serenament
l'explotació bàrbara i tirànica de què
els terratinents tie lei plantacions cotoneres dels EE. UU. exerceixen damunt els obrers manuals, sotmesos perpètuament al jou ignominias dels magnats del cotó, gué a l'ombra de les lleis
incivils practiquen les més baixes i vils
de les manipulacions, gue no són més
que un sedant als seus deliris de superioritat i tirania. És un tema emotiu,
dignissim, gue Curtte fa sentir amb
aquella emoció tan personal i espontània de totes les seves obres.
En resum, és una obra d'una bellesa
difícil de superar, una obra mestra en
el seu melodiös conjunt que no elimina la formidable vàlua de cada un dels
seus components.
JOSEP Ai.« CODÓ

ESTAMPES INTERNACIONALS
Mussolini, Hitler, Doll f usa... ara Oswald Mosley... més tarde... qui sap...
No hem pas de fer-nos illusions, car la
culpa és nostra. No ens entenem ni en»
hem pogut entendre mai. Personalismes, penyes, grupets. Sindicats, més
Sindicats i altres variats matisos sociais, però, a Za fi, la classe proletària, tan distanciada entre ella, com
junta i compenetrada ha estat sempre
la classe capitalista. Però, per sort
nostra, aquesta última està la a les
acaballes del seu regnat. El feixisme és
una prova que la classe burgesa necessita una nova modalitat que en el fona
no és res més que la lluita cruenta i
sistemàtica contra la classe que, de mica en mica, a desgrat de tot, va donant-se compte del gue representa en
la lluita social. Aquesta' nova modalitat del feixisme és el que ens portarà
la victòria i la gue resoldrà més aviat
In lluita que tant desitgem nosaltres;
perquè les forces vives del feixisme
no són més que el gran exèrcit de desvagats que M ha arreu, i serà més forta la força feixista com més nombrosos siguin els parats forçosos del pals
Doncs bé, el dia gue per un etzar o una
causa diversa, aquestes forces no podran comptar amb l'ajut econòmic del
govern feixista, aleshores serà quan si
feixisme serà absòrvit per forces creades per ell mateix i portades per viaranys que solament la misèria ha pogut conduir.
Anglaterra és país abonat per a la
implantació del feixisme, degut al gran
nombre de -íesvagats amb què compta
aquell país Per sort d'ells mateixos,
anuell país compta amb un formidable
Partit Socialista, el Labour Party, que
representa una forta jorrrc que hauran de combatre els seniors Mosley,
Morria, etc. Però l'esc'isió en aquest
partir íre&aZZisfa. produïda peZs senyors
Mac-rtonald i Snowden, dóna lloc a
una desorientació en el cens del partit
i és aprofitada per aquells elements
que desgraciadament ja sabem on van.
El partit feixista anglès tindrà, con
l'austríac, moltes simpaties per Roma,
però no vol enemistar-se amb les forces feixistes alemanves. No són partidaris de la col·laboració amb els altres
pnïsos, nuix aue aspecturen tancar-se
dintre llurs illes i fer l'orni a Ics
marxes internacionals. Són partidaris
del dewrmament, p;rô --Ils diuen ésser
els últims a desarmarse i referent i
l'aviació vo^en lavulnr-se a Za nació
més ben organitzndn <>n wiuesta matèria, són, a més, anti-bf!l'.ca, però...
El campió per a a/m'ec tre aquestes
f ornes, és el av^e 'amen'n Za dictadura
del proletariat:- Sttafort Cripps. Es un
home molt enèrgic i r,o¡!~er la seva
eneraia, una mica confusa, aiuda, sense
saber-ho, que la baralla siçml més favorable al partit buryïs. Perd, decididament, on trobaran els f'irtstes une
barrera inexmumable i cu els proletari*
tindrnn l'emeranca marina, és en el
Partit Trfballista i en les diverses oraanHzarinns internes: Trade-Unions,
Partit Obrer Independent, etc.
La crida ä tots els obrers murdials
s'ha manifestat diverses vegades, i el
"treballadors de tot el món, uniu-vos"
és el crit aue tot proletari ha de meditar i principalment aaui, a Catalunua, és on més fermament nosaltres
hem de lluitar, i lluitar fins arribar a
la tan desitjaria unió de tots per anar
a la victòria final... a In tan desitjada
ficietat nova, que ha d'ésser orgull de
tots nosaltres.
R. MILLAS

Treball!!!
Entre totes leg nostres preocupacions
d« propaganda socialista, la primera la
mitt Important ha d'ésser, ara, la publicació d'un òrgan diari portantveu de
la "Unia Socialista de Catalunya".
"Treball", ha de sortir com més aviat
millor.
Cal activar la subscripció de Bons
emesos, per tal de tenir la base econòmica necessària
El dia primer de maig sortirà el
primer numero de "Treball". Serà un
número de propaganda i d'exposició de
l'organització nostra.
Recordem a les nostres Seccions i
Agrupacions la circular del Comitè
Executiu del 24 de febrer demanant dades i fotografies per al primer número
d« "Treball".
Trameteu ràpidament les demandes
d'exemplars del primer número de
"Treball".
La U. S. C. pot admetre, com tots
els partits obrers, enteies i acord»
amb qualsevol partit de caisse. Allò
que no pot admetre són pactes i aliances contra la classe obrera*. Contra
aquest perill defensarem sempre el
principi de la unificació de totes les
forces obreres.

c

Marïpit
Marí pi, Maripi
Es el calçat
pretèrit

Visió socialista sobre la propietat de la terra
Compère Morel és un dels militants
de més preparació del Socialisme irances. L'òrgan oficial del Partit, «Le Populaire», s'ha desenvolupat triomfalment sota la seva encertada administració ; els mitjans de propaganda emprats per tal de fer-ne un gran diari
que pugui competir amb el que se'n
diu la gran premsa d'intormació —els
diaris d'empresa... burgesa— han estat una obra mestra i han donat resultats magnífics. Jo em trobava a
França mentre que aquesta obra de difusió del diari socialista es portava a
cap, 1 em sorprenia el talent directiu
d'aquella tasca.
Recordo, per altra part, les intervencions brillants de Compère Morel al
Congrés Nacional de París de 1930.
Amb veu clara, d'un timbre simpàtic,
exposava fets i defensava arguments
que arribaven amb força convincent a
la consciència dels delegats. Compère
Morel és un home documentat 1 un
gran polemista.
Doncs bé; aquest destacat militant
de la S. P. I. O. (Secció Francesa Internacional Obrera), és un dels socialistes de primer rengle que ha estudiat
més a fons el problema de la terra i
que ha proposat solucions més encertades i ben acollides en el Partit. Ha
escrit interessants fullets de propaganda que són força llegits en els medis
rurals, 1 ha estat repòrter en els Congressos socialistes on ha estat tractat
aquest problema, la resolució encertada del qual és indispensable per tal
d'incorporar les masses pageses al nostre moviment politic.
El 27.è Congrés Nacional del Partit
Socialista de França, o sigui la S. F.
I. O., celebrat a Boraeus l'estiu del
1930, aprovà per unanimitat el report
de Compere Morel, la traducció integra
uel qual donem a continuació.
«Si el Socialisme triomfant és el
sol mitjà de posar fi a les crisis periòdiques que sofreix el món pagès, de millorar la producció agrícola, de donar
als homes de la terra el mitjà de retirar de llur treball un benefici just i
normal, de permetre a França ocupar
el lloc que H correspon sota el punt
de vista agrícola, tenint eu compte
el seu clima, la seva flora i la fertilitat del seu sòl, nosaltres creiem, amb
tot, que l'obra de renovació agricola és
susceptible, des d'avui, d'ésser emprí"
sa per mitjà d'una sèrie de reformes
agràries pregones, l'aplicació de les
quals tindria immediates i favorables
repercussions per al conjunt del país.
»Invalidant tots els atacs Interes-

sats, dels quals les nostres doctrines
són objecte, el nostre programa demostraria que nosaltres no pensem pac
que pot traspassar-se d'un salt. ni
abolir per decret les fases de l'evolució de la propietat rural.
»Si es diu als propietaris agricoles,
als parcers petits i mitjans o masovers
que el Partit Socialista vol donar-los
la possibilitat en el futur de conrear
la terra de les grans propietats que
estan a mans de propietaris ociosos,
sota la forma col·lectiva, cooperativa,
comunal, sindical, social o familiar,
se'ls diu per altra part que el Socialisme e'esfopçarà també en el present, per fer-los beneficiar de totes les
lleis socials i obreres i per permetre'ls
d'arribar a ésser propietaris.
»No solament el Socialisme victoriós
considerarà com un deure imperiós el
mantenir en possessió de llurs béns, els
petits i grans propietaris que conreen
ells mateixos llurs propietats, o que,
si empren jornalers, proveeixen ells
amb llurs families la més gran quantitat de treball en el conreu; no solament això, sinó que encara, d'acord
amb una tradició a la qual el Socialisme no ha fallat mai, hom els protegirà
contra un Estat el fisc del quai esdevé cada vegada més exigent i la politica d'armaments del qual va fent-se
de dia en dia més perillosa.
»Curós per altra part d'alliberar-los
del dominí d'un capitalisme, la potència d'exacció del qual no té precedents
a la Història, el nostre programa els
donarà les possibilitats d'associar llurs
esforços per tal de desenvolupar els
Sindicats, les Cooperatives i les Mutualitats agrícoles ja existents, o de
crear-ne de noves; al començament
per a la compra d'abonaments de llavors, de màquines, etc., després, per
la venda de productes agrícoles, i finalment per a la producció, la pràctica de la qual els permetrà entrenar-se
en l'ús dels nous Instruments tècnics
destinats a l'explotació racionalitzada
i metòdica de llurs terres i arribar,
per fi, a formes superiors de la propietat.
»Esforçant-se a modificar profundament les lleis que en "l'agricultura regeixen els homes i les coses i fent els
més grans esforços per tal d'organitzar
les explotacions rurals d'acord amb la
ciència agronòmica moderna, el nostre
Partit provarà que, lluny d'ésser contrari als pagesos o indiferent a llur
esdevenidor, vol, al contrari, realitzar
el Socialisme amb ells i per a ells.»
JOSEP COLL CREIXELL

Unió Socialista de Catalunya
A LES SECCIONS

Companys : Us recordem que des del
primer de gener passat, segons la modificació d'Estatuts acordada en el
Congrés de fusió, ha estat canviada la
forma de tributaicó de les Seccions,
per supressió del segell confederal. La
tributació és, per a l'any corrent, de
dues peessetes per afiliat, les quals heu
de satisfer a la bestreta si bé, per tal
de donar-vos facilitats, podeu fer el
pagament de la meitat a raó d'una
pesseta per afiliat corresponent al primer semestre de l'any.
Us preguem, doncs, que a la- major
brevetat possible feu l'ingrés d'aquest
primer semestre. Hem de prevenir-vos
que, obeint les disposicions estatutàries,
no podríem acceptar la vostra representació al proper Congrés si no esteu
al corrent de pagament.
Vostres i del Socialisme.
Pel Comitè Executiu
El Tresorer,
F. Palomas
Barcelona, març del 1934.
» **
A Mataró ha tingut lloc la constituhan estat elegits els seguente companys :
President, Artur Puigvert.
Vicepresident, Jaume Comes.
Secretari general, Nicolau Tria.
Secretari d'actes, Carles Calls.
Tresorer, Josep Palomer.
Comptador, Francesc Trave.
Vocal, Daniel Barberà.
Aquesta Comarcal compta amb onze
Seccions.
• **
El diumenge, al matí, com a homenatge al que fou afiliat i mestre Rafael
Campalahfe i junt amb comissions de
Mataró, Badalona, Gràcia, Sans i altres, llurs respectives senyeres, anaren
al cementiri a retre tribut d'agraïment envers la seva obra.
La companya Seipel de Campalam,
junt amb els seus fillets, dipositaren
sobre la tomba on reposa el seu espòs
i pare, els pomells de, flors que portaven les companyes Almacelles, Barj au
i altres, en nom de la Unió Socialista
de Catalunya.
Un parlament del company Montlleó
clogué l'acte.
* *•
La Secció del Clot posa a coneixement de tots els companys i simpatitzants del Partit, que el seu estatge social ha estat traslladat al carer València, 573, baixos, la inauguració del qual

serà celebrada en data molt propera amb un gran míting d'afirmació socialista, com també un extens programa de conferències, cursets i classes
que oportunament notificarem.
Tots els socis d'aquesta Secció són
convocate a l'Assemblea enterai extraordinària que tindrà Hoc el proper
divendres, dia 20 del corrent, a dos
quarts de dea del vespre, per tractar
del següent :
ORDRE DEL DIA
1.—Lectura de l'acta anterior.
2.—Notificació del canvi d'estatge.
3.—Nomenament de Delegats al III
Congrés General Ordinari.
4.—Proposicions.
* **
La Secció de Gràcia convida tots els
Afiliats de la U. S. C. i. de la U. G. T.
per al diumenge, dia 22, a visitar l'Institut Ra vetllat Pla del Gulnardó.
Lloc de reunió : A les deu del matí,
estatge de la Secció, Montmany, 24.
.. *•>•#'
Dijous vinent, dia 19 d'abril, a les
deu del vespre, el company Lluís Ardiaca donarà a la Cooperativa «La Lleial,
tat», Montseny, 81, Gràcia, una conferència pública sobre «Les noves tendències de la Cooperació de Consum».
* **
Per al proper dia 22 d'aquest mes
hom farà una excursió familiar a la
Font de la Budellera, organitzada per
la Secció Infantil.
Sortida : a les set del mati a la Plaça de Catalunya, escales dels ferocarrils de Catalunya. Pressupost : 0'60 pessetes.
El milió d'espanyols que, segons Ganivet, havien d'ésser llançats als porcs
eren Jerrouxistes.

Joventut Socialista
El dia 19, a les deu de la vetlla, tindrà lloc assemblea extraordinària per
discutir l'ordre del dia segUent:
Actuació 1 reorganització del Ço
mite.
Proposicions per al Congrés de la
U. S. C.
Nomenaments de delegats per al Congrés.
Nomenament de la ponència organitzadora de la Federació Catalana.
Proposicions, precs i preguntes.
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Joventut Socialista de Catalunya
Els perills d'una guerra
Ha estat considerat com un factor importantíssim en la gestació
de la revolució russa, el fet d'haver passat per les calamitats d'una guerra.
En efecte ; és molt probable
que de no haver travessat un
llarg període de fam i de no haver tingut ocasió d'entrar en possessió de les armes, el poble rus
no hauria sortit triomfant en les
seves ànsies revolucionàries. Sembla evident, i de fet ho és, que
si el capitalisme rus i, amb ell, el
tzarisme imperialista, haguessin
evitat d'entrar en la conflagació
mundial, s'haurien estalviat l'armament del poble i haurien ajornat la revolució per un llarg període de temps. El capitalisme i
l'autocràcia, armats fins a les
dents, triomfaran sempre del poble inerme.
Per això no ens extranya que hi
hagi avui, al camp proletari, grans
zones on és considerada la guerra com un fet que cal provocar a
benefici de la lluita plantejada
pels treballadors enfront el capitalisme.
Discrepem en absolut d'aquesta
teoria. I no és pas que neguem importància a la repetició dels fets
històrics. Creiem que la història es
repeteix. En allò que ja no creiem
tant, és en l'exactitud, l'automatisme, la matematicitat — podríem dir — d'aquestes repeticions. I en el cas concret que desperta avui la nostra atenció, la
teoria esmentada quedaria, al nostre entendre, malparada. No en
va, han passat vint anys. No en
va, els procediments bèl·lics han
sofert una enorme evolució. No
en va, es plantejaria la lluita sota
un angle distint. L'aprofitament,
al màxim, de l'aviació, l'adaptació de la química i la bacteriologia, l'elevació fins al màxim rendiment destructiu de les velles
màquines de guerra i la descoberta constant de nous procediments
d'eliminació, ens ho fan creure
així. Segons la nostra visió dels
moderns conflictes armats, i no
cal dir ja dels futurs, la base de
la lluita es concentraria a les fàbriques i als laboratoris d'experi
mentado. La guerra moderna no
requerirà l'entrada en acció de
grans masses populars, sinó que
es realitzarà amb exèrcits especialitzats, la màxima eficàcia dels
quals raurà en l'aeronàutica.
D'aquesta manera, gràcies a
l'existència d'un exèrcit mercenari, l'imperialisme evita de caure en
el perill de l'armament del proletariat. I aquest no acomplirà altra
missió, sota la fèrria vigilància
policíaca -— ajudada per les orga-

L'orientació del
nostre Partit

D e m o c r à c i a

Hom ha dit, i amb encert, que els democràcia (?) burgesa. Nosaltres cerA la majoria dels països civilitzats,
una democràcia a seques, és a
els partits socialistes representen la temps actuals no són per a divagacions quem
si es pot adjectivar aquest nom tan
part important dels nuclis proletaris teòriques, sinó més bé temps d'acció; dir,
una democràcia integral. Per Dei en el conjunt dels partits polítics de però això comporta una comprensió pur,
mocràcia entenem l'exercici del Podar
cada nació, hi juguen també un paper clara d'allò que entenem per acció, car per
del poble. Però el poble necespreponderant. L'anarquisme, pel con- no hi ha dubte que per a molts serà sita part
per a ésser tal, tenir un mínimum
trari, sembla estar ja en vies d'extinció, acció fer exercicis gimnàstics; però de cultura—i
viure en una certa indeperò malgrat això, en algun pals com també hem de tenir present que la pendència econòmica.
81 U manquen la
gimnàstica
mental
és
necessària
deiEspanya, conserva encara una innegaxant per a millor ocasió la divagació, riquesa—conjunt d'elements econòmics
ble vitalitat.
satisfan les necessitats animals
Catalunya és un dels pobles ibèrics i concretar-nos a l'exposició de les que apremiants—,
i la cultura — conon el predomini anarquista en les este- qüestions d'ordenació en tot allò que més
junt d'elements intelectuais indispenres proletàries, és més palès i en con- fa referència a l'Economia, a la Cultu- sables
per tenir una consciència dels
seqüència, el socialisme hi té poca pui- ra, i a la Politica.
drets 1 deures, no podem dir que
En aquesta última activitat, que seus
xança. La U. S. C. que ha d'ésser la
hagi tal poble. Hi haurà un conrepresentació més genuïna del socia- per certes relacions de tots conegudes hi
humà inconscient de la seva
lisme català, malgrat haver augmen- engiooa íes anteriors, veiem mois que glomerat
i exempt de sobirania, i
tat darrerament els seus efectius, és serven a panacees. Son com aquells personalitat
en aquest cas sols és possible un goencara — hi ha que confesar-ho — mots esiraioians que pronuncia el vern
massa en forma teocràtica
un partit sense transcendència dins la metge ais íairuuars ael maiali per a o, totdeallamés,
feudalisme més o
dissimular ei seu desconeixement de menys adaptat aunl'època.
politica de la nostra terra.
Una de les primordials aspiracions les "aufes de les doiors ael paciere.
En el present, veiem que la part més
de tot partit socialista, que no perd la Entre aquests mots podem comptar un nombrosa
ciutadans treballa i soVirtualität baix cap situació i que trnt sens fi de parames que constitueixen freix; viu dels
en un neguit que pot consi estem abocats a una revolució com el lèxic dels rabadans de pobles.
duir la societat a dos extrems oposat« :
si hem de limitar-nos a una actuació
Entre les accepcions lexicogràfiques
la vida o a la mort, a l'acció creapacifica i legal, la UU. 8. C. no deu del mot Democràcia, podem incioure adora
o a l'ínace'ó destructora. Tot deprescindir-ne ; és la d'aplegar en us la de panacea en moii/s casus. Però pèn de
l'orientació que hom Imprimeiseus quadros a la majoria dels treoa- en ei seu vaior absolut, etimològic, sig- xi a l'expansió
d'aquest anhel de sulladors residents a Catalunya, assumint nifica, i per tant resumeix, tota una peruciu aei cos faociai,
el quell no té,
la direcció del nostre moviment social, concepció úe l'Estat. ES un mot que. uiaiaiu'aaamcíiL, cuiïaueuCia
prou Viva
car sense contar amb una massa com- per molt que hom hagi escrit soore la per A luui/uucbeiiiuiiauiu.
pacte d'afiliats, no és possible fer tasca seva signilicacio, pocs són eis que han
bonobauiuiiü ni LIA una minoria que
eficient en cap aspecte.
sabut donar-li una significació total,
pas ae gegant va creixent—tai com
Hi ha que convenir en què no és em- ampia, i a la vegada exacta i precisa. ha AO
L id pOísbiDiiitat u'auqutó.ció
presa fàcil la de sostreure a la influèn- La causa de l'esperit antidemocràtic —(¿uè penne
pot, o minor out, n«t aeaacgar el
cia faista un gran nombre d'obrers i que àdnuc entre eis entusiastes defen- coc, suoicti
tus camins ae juaucu i
infundir en molts altres, que encara sors ael poble va obrmt.se carra en el Llibertat : vers
ei froieumau Aqueta, per
segueixen les insciparcipns de la gran present, podem basar-la en el signifi- pouer, orientar
u>m cai eis ciutadans
i petita burgesia, una consciència de cat erroni que hom té del concepte que aspiren a una
societat nuuuí, aa
classe i un esperit de lluita; gairebé Democràcia.
ae íer-ue càrrec del .Poaer (.dei Poder
sembla impossible d'assolir, però no
Si voiem evitar un cataclisme, si ve- total i no pas d una ombra ae Poder
per això hem de renunciar-hi, ans bé, rament sentim necessitat d'edificar que
sols pot ridiculitzar-lo en no abasles dificultats ens han d'esperonar per una societat nova, hem de fixar per tar els
objectius per mancança del
a posar en joc tots els nostres entusias- endavant les normes sobre les quals ressort seus
del sistema capitames i energies: la victòria serà més descansarà en el futur el govern (.lle- lista: elneuràlgic
poder econòmic) des d'on posonada, quan més grans siguin els obs- giu administració) de les generacions drà organitzar
la vida social de fortacles vençuts.
humanes. I ens sentim obligats a dir
que en un termini al més curt posAra bé, tenim el convenciment de que si no és amb vistes a una pràctica ma
esdevingui una realitat la utoquè a aquesta meta que ens assignem, autènticament democràtica aquesta no- sible,
de convertir cada ésser humà en
no podríem arribar-hi mai, si perseve- va estructura serà més endarrerida que pia
ciutadà lliure, freturós de justicia
réssim en els mateixos derorters que la-present, i tot moviment revoluciona- iuncapaç
dreturerament cl
fins ara veni mseguint. S'imposa la to- ri tindrà un sentit retrògrad, sigui el carni qued'assenyalar
ha de seguir la governació
tal rectificació del rumb i una de les que sigui el nom que li posem com a dels béns comuns.
primeres mesures a prendre, hauria segell distintiu.
INGAGI
De l'ambient actual podem ded'ésser la d'emancipar-nos de tuteles i
Això ens obliga a fixar la nostra con- duir que sols per mitjà de l'esforç del
de concomitàncies amb els partits no cepció
Democràcia. Perquè fins Proletariat, podrem arribar a la Deproletaris; les col·laboracions circums- ara, endeel la
republicà burgès en mocràcia, a la creació d'un veritable
tancials amb elements d'esquerra pot- què vivim, període
respirem un ambient met poble que sàpiga administrar-se ell
ser no han d'ésser prescrites en abso- aviat pseudo-democratic
que no pns mateix.
però únicament s'hi recurrirá en semi-democratic o si voleu—per
Una minyona de servei ha tin- lut,
atencasos d'extrema necessitat.
C. MATAS I JOFRE
gut un fill, i, covarda, o acovarNo ignorem que ara les vagues le- dréis a l'actual nomenclatura — de
dida davant l'escàndol que es pro- gals són tractades pel Govern de la
duiria, ha mort el seu infant. I Generalitat amb mètodes de comprenque el susdit Govern és francaho ha fet a proporció de la cridò- sió;
ment antifeixista; que el arlament
ria imbècil de porteres i beates català legisla en sentit esquerrista, etc.
davant d'un cas tan perdut. Des- Per combatre el feixisme, estarem semEl senyor Marracó vol fer allò
lliurà, i, sense encomanar-se a nin- pre al costat del GoGvem i de tothom que havia d'haver fet la República
que sigui enemic d'aquell, però això no
L'òrgan de la lerrouxada diu :
gú, va tallar el cap al nadó.
implica tenir un representant al Go- el 14 d'abril. Solament que ho vol
«Un desplante de Gil Robles. — Gil
Això és encara possible, perquè vern, sinó que es pot fer des de fora. fer a la inversa, per tal de contiEn realitat, el partit que dóna la tò- nuar la història de paradoxes en Robles ha dicho en una conferencia
en aquest país de catòlics hipòcri
politica: «Vamos a llevar a la practites, on tothom empaita les minyo- nica a la política de Catalunya, és el què s'ha fet vella la mare Espa- ca nuestro programa para conquistar
que té més potencialitat o sigui l'Esnes que pot i on ningú no tindria querra, i aquesta, no fa altre cosa que nya.
el Poder. ¿Cómo? Como sea. ¿Con la
la valor suficient de proclamarse portar a la pràctica el seu programa
Amb la malcriança que el ca- República? Con lo que sea.»
Un poco de serenidad, señor Gil. No
germà o pare de la noia «pecado- un xic disminuït. Els socialistes res racteritza, el flamant ministre de
exigir, quan no tenim una força Finances de la República vol des- están los tiempos para majezas de esa
ra», resulta que per una educació podem
que pugui valorar-nos; per tant, les
clase. Acuérdese usted de que la Retorçada i renyida amb la higiene aveatatges de la col·laboració a que fer-se dels buròcrates que no pen- pública tiene una guardia fiel : el Para les noies els imposem encara la tant sovint s'al·ludeix, per bé que d'una sin com ell en l'obra de lliurar el tido Radical. Y que aquí estamos nosidea que tenen l'honra a l'entre- manera vaga, són nul·les, no produei- país a mans de les dretes amb els otros, los republicanos históricos para
xen la menor influència damunt les vi- cabals de tots els espanyols. Te- impedir que nadie conquiste el Poder
cuix.
cissituds de la vida politica i social.
«como sea».
Als països del Nord — no parmem, amb tot, que no portarà l'oEUGENI PONS
Serenidad y discreción. Para goberlem ja de Rússia —, que tenen
bra endavant i no pas precisament nar la República lo primero que hay
força més contacte amb l'aigua
que ser es republicano. ¡Mucho cuidaper mancança de ganes.
que el nostre, que una dona es
¿ Què li sembla al senyor Mar- do con lo que se dice y con lo que se
I Que si nosotros, los radicales,
lliuri als braços d'un home no té
racó si tots els Ajuntaments de la hace
con Lerroux al frente, supimos vencer
La setmana passada, «El So
ni la importància d'una gacetilla
península, sobretot el de Barcelocialista» denunciava que a les ses- na, es desfessin de tots els em- a los socialistas, también, con Lerroux
vulgar.
siempre, sabremos vencer a las dereEs per això que no es donen sions del Parlament de la Repú- pleats lerrouxistes, ficant mà dels chas que quieran imponerse a la voluntad del país con desplantes y bracasos tan estúpids com el que co- blica no hi assistien més enllà d'u- seus mateixos arguments?
vuconerías.»
na
dotzena
de
diputats
radicals.
mentem.
Serà qüestió que el nostre comEs veu que la guillotina en la disTampoc no hi assisteixen a pepany Martínez Cuenca recordi cussió i votació anticonstitucional de
nes
els
ministres.
Per no acabar amb una vida de viaquest intent als regidors lerrou- regalar setze milions al clergat és obra
Amb tot, no tingueu por que
lipendi el 14 d'abril Espanya perilla de
xistes de Barcelona, cada vegada dels socialistes i dels pocs republicans
caure en una guerra civil més cruenta
s'oblidin d'anar a cobrar les mil que trenquin llances a favor de decents que queden.
que les del segle XIX.
pésetes mensuals. Heus ací, doncs, l'excellent funcionari Carles CorEs el tribut que pagarem a la ba- una de les moltes mostres de com
dada històrica de no haver executat
tina, al qual presenten com un
es prenen el país i els seus interesAlfonso XIII ara fa tres anys.
perseguit per les seves idees i fisos els diputats de la lerrouxada. delitat al lerrouxisme i... a la dicCom que els diputats radicals
tadura, dels procediments de la
AVIS IMPORTANT
són cent-dos, són divuit o vint
qual tants bons records ha deixat
mil
duros
cada
mes
que
cobren
inLes Joventuts Socialistes caa Política Social i a la Borsa MuAvui, dissabte, a la Secció de la Jodegudament i, per tant, que roben
talanes s'adhereixen fervorosanicipal de Treball del nostre ventut Socialista de Catalunya de La
al país.
ment a la iniciativa de les
Bisbal del Penedès, tindrà lloc un míAls diputats lerrouxistes hom Ajuntament.
Joventuts de l'Esquerra Reputing
en el qual prendran part els
blicana, de manifestir-se el dia
no els podrà pas dir «minoria de
companys Josep Franquet, Agusti Vi22 del corrent contra el feiciment armat » com hom volia anolella, Tomàs Amat i Lluís Ardiaca.
xisme del canallesc Gil Robles.
menar despectivament la minoria
Per tant, doncs, aquest dia,
socialista de les Constituents
totes les poblacions catalanes
perquè assistia en massa a les ses- Excluaiva Maripi
lan de veure les banderes rojes
Al tercer any de República el senyor
sions de Corts, la qual cosa, per
flamejant al vent. [Tothom al
Lerroux
fa a Espanya un present d'un
seu lloc I | A complir amb el altra banda, fa encara ara, pervalor Inestimable: Inaugura un nou esquè
els
seus
diputats
tenen
més
deure 1
corxador per a la joventut espanyola.
noció de la decència que la colla
Comitè Executiu de la JovenA Ifni les mares obreres ploraran a
de «ganes» que capitaneja el f;eCanet At Mar
tut Socialista de Catalunya
milers
la mort dels MUS fill«.
nyor Lerroux.

nitzacions nacionalistes — que la
de treballar afanyosament en el
subministrament i equipament dels
cossos d'exèrcit. Al mateix temps,
en l'estudi dels fets històrics, observem com les guerres cada ve
gada tenen menys durada. L'escurçament dels conflictes armats
es troba en raó inversa de llur
eficàcia destructiva. A menys durada, més malvestats. La brevetat del conflicte impediria, potser,
d'arribar a la maduresa de l'esperit revolucionari de les masses
proletàries. Per altra banda, l'esperit insurreccional del proletariat
dels pobles vencedors s'esmortuïria ràpidament davant els petits
o grans avantatges que el repartiment del botí ocasionaria ; i el
dels pobles vençuts o bé deixaria
pas a l'odi i a l'afany de venjança nacional o bé, en cas d'alçarse, seria ràpidament aixafat pels
vencedors. Acabada la lluita armada i realitzat ja el nou repartiment econòmic del món entre els
pobles triomfants, la immensa
obra de reconstrucció mundial,
amb els seus immediats beneficis,
allunyaria dels treballadors l'afany de lluita.
Es per això que considerem errònia la posició dels que creuen
necessari provocar un conflicte
armat. Es necessari que les joventuts esmercin llurs millors energies a combatre implacablement
totes les escomeses contra la pau.
Es indispensable que les joventuts
aixequin un clam vigorós contra
les possibilitats de guerra.

L'honra encara...

I si féssim igual? "Renovación" està
de broma

D e c ò n c ia

Míting de la Joventut

Calçats dl'estiu

Joan Escarpanter

PREUS DE
Trimestre. .
Semestre. .
Any. . . .

SUSCRIPCIO
. 2'50 ptt».
. 4'5O
. 8*00

R»daeeló I Administrate:
Primer de Maig, num. 7
Telèfon num. 11482
A « Ç f,4 J*,fi; A

Conferència del company Joan

.

.

"•

-,:,.':

.

A tres quarts d'onze, davant d'un
públic nombrosissim, e V company
Fronjosà obre Tacte celint,, després
de breus consideracions, la paraula al
company Comorera.
Eren molts els que sentien — comença dient — la necessitat d'aquest
acte. La manca de contacte entre la
massa del Partit i l'Executiu pot donar lloc a voltes a la desorientació.
Recorda l'acte anterior celebrat en
mig d'un nervioslsme fill de presentiments que malauradament, s'han
realitzat. De la mateixa manera el
C. E. ,de la Ü. S. C. sabé complir el
seu deure, també en aquests moments
ho ha sabut fer, malgrat les calúmnies i les Injúries de què s'ha vist
voltat.
Recorda el company Comorera les
lluites aferrissades que senyalaren la
Unia ascendent del hègim republicà
que ben aviat es transformà en una
devallada fulminant que en poc temps
tornà Espanya a un règim de fosca
reacció. Entretant a Catalunya, a l'hora que s'afirmaba el règim republicà,
s'anava produint un fenomen nou, l'aparició del socialisme català, sols explicable, per l'actuació intel·ligent, ferma 1 honesta de la U. S. C. Tres anys
'enrera la U. S. C. era un petit grup
d'homes de gran voluntat i de gran
intel·ligència. D'aquell grup n'ha sortit
un moviment, s'ha transformat en un
exèrcit d'homes que pesen en la vida
de tot Catalunya, que gaudeixen d'un
prestigi general.
Aquest prestigi no és altra cosa que
el fruit d'una tàctica, que en alguns
moments, per impaciència o per mancà d'informació, no ha estat del tot
compresa. A això tendeix aquest acte.
El company Comorera recorda la collaboració de la ü. S. C. al govern provisionar de la Generalitat. Closa aquesta, època, la U. S. C. cregué que es podia anar a finir la col·laboració i a definir des de l'oposició, la posició constant de la U. S. C. A mesura que passaven els mesos s'accentuava l'oposició i aquesta seria encara la nostra
tàctica si a Espanya no haguessin passat coses decisives que obligaren a un
canvi de tàctica.
. La pròpia brusquedad del canvi sorprengué, naturalment, molts dels nostres companys" però a desgrat d'això
el C. E. sabé seguir la seva línia de
conducta' sense defallir, a pesar de la
lluita intensa que a l'entorn de la seva
decisió es produí. Els fets han donat
la raó al C. E. de la U. S. C.
La tàctica de la U. S. C. és bona per-
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què els fets ho han demostrat. Cal admetre que aquesta tàctica ha tingut
dues desviacions que el C. E. acceptà :
més que res per a donar satisfacció als
sectors del nostre partit la participació en el front únic antifeixista a la
de l'Aliança Obrera. Ja s'explicà prou
les raons J les conseqüències d'aquella
primera desviació, convé ara parlar de
la segona.
A l'endemà del 19 de Novembre tots
els que combateren la nostra coalició
esquerrana, s'esfereïren davant dels resultats de la seva politica derrotista.
Immediatament sorgi la nova idea de
l'Aliança Obrera, precisament per part
d'aquells que més responsables eren del
fracàs electoral, per la seva propaganda antipolitica.
La U. S. C. i la U. O. T. asistiren a
la primera reunió convocada i davant
de la promiscuïtat i heterogeïnitat dels
grups allí representats, decidiren tenir
un canvi directe d'impressions per tal
de demanar l'exclusió de V Alianza de
certs grups com la titulada Federació
Socialista que res representen en la vida política catalana. En aquella reunió,
la U. G. T. d'una manera clara i categòrica es solidaritzà amb la petició de
la U. S. C., i en conseqüència fou depurada l'Aliança dels grups que no
podien fer-hi altra cosa que nosa.
. Es produí entretant el ballotge que
donà encara una nova força a les dretes : la consigna que corregué en aquell
moment fou el d'evitar, fos com fos, la
constitució de les noves Corts. Es celebrà una reunió important a Madrid,
a la qual jo vaig assistir, en nom de
la U. 8. C., amb desitjós d'arribar a
una entesa amb el Partit Socialista,
cosa que no fou possible. Davant d'això, a la nostra arribada a Barcelona,
aixecàrem el veto a la Federació Socialista perquè aconseeguida l'entesa
amb el Partit entenguérem que els
representants naturals d'aquest era
aquella,
, A partir d'aquest moment començà
l'ofensiva contra la U. S. C. Maurin
presentà al ple de l'Aliança un projecte de pacte, segons el qual tota organització de classe adherida a ella havia de renunciar a tota col·laboració
amb partits burgesos.
Davant l'aquesta proposició la U.S.C,
invocà la necessitat que aquest pacte
tingués un abast nacional i que fos
signat per les centrals radicades a Madrid, puix sue tot moviment revolucionari havia" de partir forçosament del
centre, al qual Catalunya no podia
ayancarse. Ultra això indicàrem que la

Pobre República!
La República espanyola ja ha complert els tres anys de vida, però està greument malalta. L'han emmetzlnada.
Va arribar al món pletòrica de vida 1 amb una brava energia que semblava
Inacabable. Tothom la volia, tothom l'estimava, de tant que l'estimaven l'abonyegaren i l'afebliren i, abonyegada i feble, fou possible que l'emmetzinessin.
Es una República de treballadors, de la qual se n'han apoderat els desvagats; és una República laica, agavellada per capellans i missaires; és una República avançada, a mans dels reaccionaris: és una República monarqultzant.
31 el rei destronat no fos un degenerat Ja el tornaríem a tenir al Palau de
Madrid. Però la seva degeneració i el seu cretinisme ha estat una petita sort
per als espanyols, perquè els desvagats i els missaires que governen Espanya
no s'han atrevit encara a fer-lo tornar. On anirien amb aquell "pellingo"?
La cosa, però, no té una gran importància. Entre la monarquia d'Alfons XIII
i la República emmetzinada d'avui no hi ha altra diferència que la del nom.
Ha estat canviat el color de la façana, però per dintre de l'edifici torna a haver-hi el mateix podrlmener d'abans i la mateixa f arum de resclosit. Que a
dintre hi hagi un rei o un president tant és, perquè la cosa lamentable és que
no hi hagi ni qui hi ha d'haver ni el que hi ha d'haver.
La monarquia es distingia: per ésser un feu d'uns quants politics vividors i
d'uns quants generals ineptes, pel caciquisme intolerable d'uns quants terratinents i uns quants agavelladors, per la injustícia, reina i senyora dels llocs
destinats a fer Justícia, per una burocràcia venal i corrompuda, pel domini
absolut de 1rs taifes clericals i cavernícoles, pel nepotisme desenfrenat, per la
baixesa de la corrupció en tots els organismes de govern.
La República en els seus primers temps ha estat honesta 1 s'ha salvat d'aquelles tares seculars de les monarquies espanyoles, però avui va a la deriva
i cada dia s'acosta més al tipus de la monarquia caiguda. Aviat serà igual
que abans, amb la sola diferència, en contra d'ara, que a l'allau de vividors
i aventurers anteriors s'hi hauran afegit els aventurers i vividors de la República.
No hi ha remei. Ha començat la davallada i arribarem al pla de la corrin-«
clonerla d'on havíem sortit o havíem cregut sortir-ne. Tindrem altra vegada
monarquia o tindrem una cosa equivalent, que és el feixisme, i el que és més
trist és que no hi haurà ningú per a evitar-ho. Totes les confiances de resiM
tència, que el poble espanyol tenia, s'han ésblaimat tant que tothom porta
a la cara i a l'ànima l'emrpemta de la desil·lusió. Estem a prop de l'Africa i
le« terres castellanes produeixen abundantment la ronya del fatalisme. El que
hagi d'ésser serà.
Però hi ha a Espanya un poble que no sap conformar-se. Catalunya censenva íntegres 1 pures les énergies revolucionàries. Podran triomfar les dretes a
Espanya, però a Catalunya no; podrà haver-hi feixisme al Centre de la península, però a Catalunya no; podrà anar Espanya a la deriva, però Catalunya
conservarà el timó per a portar la barca a port.
Tota la demagògia conreada abundantment i contínua, en terres espanyoles,
s'ha anat esvaint com el fum 1 aviat no deixarà altre rastre que el record
amarg d'unes hores d'esperança, moites i enterrades. La serena actuació de
la nostra política a Catalunya ha fet arrelar profundament uní convicció,
que res no podrà desarrelar, i és l'absoluta confiança en la vida futura nostra
per camins d'alliberació i de justícia. I el que té confiança ja es troba a mig
camí del triomf.
,
Sense amenaces estèrils, sense esgarips de revolucionárteme estantía, sense
cridar ni flastomar hem d'anar fent la nostra obra i serà molt possible que
l'allau revolucionària que salvi la República espanyola alci la seva bandera,
no en terre« espanyoles secularment malaurades, sinó en terra catalana. Tenim
l'avantatge de l'esperit pràctic dels catalans, que no permet de somniar en
revolucions sense base sinó que quan vol ésser revolucionari ho fa tocant de
peus a tetra, que és l'única manera de fer revolucions. S'entén revolucions
triomfants.
. .
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U. S. C. no podia admetre'aqtiéira
admetre 'aquella clàuclausula perquè representava altra cosa que
un atac contra ella. L'Aliança estava
previnguda i havia acceptat per boca
del propi Pestaña la possibilitat d'una
entesa de -la U. S. C, amb l'Esquerra.
L'Aliança sabia prou quines eren les
raons netament, socialistes de la col·laboració de la U. S. O. L'Aliança no havia acceptat naturalment el projecte
de compromís que nosaltres presentàrem de cessar totes les organitzacions
la seva actuació antipolitica. I de la
mateixa manera com la U. 8. C. respectà i comprengué aquesta posició tàctica dels sindicalistes llibertaris, era
també lògic o'e&perar el mateix respecte i la mateixa comprensió a la tàctica de la U. B. C.
En aquesta posició seva, la U. B. C.
es vegé respaldada i ajudada lleialment
per la representació de la U. S. T.
Però aixi que foren passades les eleccions municipals, aquesta harmonia
cussa sobtadament. Ei mateix representant que abans es solidaritzava amb
la U. S. C. en el refús d'aquella clàusula, ara es solidaritzà amb els altres
grups per imposar-la novament al nostre Partit. D'aquesta manera la .U.S.C,
es trobà en una situació tivant dintre
de l'Aliança que culminà amb l'últimàtum que rebé de retirar-se del govern
0 de l'Aliança.
•
Abans de poder donar una resposta,
es produí la primera crisi del govern
Lerroux. Semblà per un moment que
Alcalà Zamora anava a donar el poder a Oil Robles. Davant d'aquesta
perspectiva, l'Aliança Obrera es reuní,
sense la U. S. O. i acorda anar a visitar els consellers Comorera i Barrera
1 el President-Companys. Maurin i Vila Cuenca foren els encarregats de
complir aquesta missió i quan Comorera, accedint gustosament a la petició
que aquells dos li feren d'introduir-los
a Companys, s'encaminava amb ells a
la Generalitat podé recollir una frase
de Maurin que revela tot un estat
d'esperit i tota: la falsedat i la baixesa
de ia posició revolucionària del líder
del Bloc, la frase famosa és aquest»:
«Es evidente que aún l'Esquerra tiene
el poder de mobilizar las masas».
L'entrevist» amb Companys, molt
amable, molt afectuosa, acabà amb aquesta altra declaració sorprenent :
«Que l'Aliança Obrera havia acordat
posar-se a disposició de la Generalitat
per salvar la .República 1 per Catalunya. ( I M )
Aquesta posició de l'Aliança — continuà dient Comorera -r em tranquilitzà, puix, vaig creure que després de
tot plegat l'ultimàtum havia deixat
d'existir, però, quina fou la nostra sorpresa en veure l'endemà que «Adelante» publicava la noticia que la U. S. C.
havia estat exclosa de l'Aliança 1, el
mateix temps que la Federació Socialista contribuïa a l'expulsió de la U.
S. C. de l'Alianna per la seva tàctica
de col·laboració amb un partit republicà d'esquerra, el diputat Negrin, donava la millor confirmació a la nostra
tàctica en proposar a Alcalà Zamora
com a única sortida a la situació política provocada per la crisi del gabinet
Azaña, un govern de base socialista
amb col·laboració d'esquerres.
¿Com px)diat respondre doncs la U.
S.'C. l'ultimàtum de l'Aliança?
En primer lloc, cal tenir a compte
que el problema, d'avui dia. no és un
problema de col·laboracionisme o d'anti-collaboracionisme. Amb un govern a
Madrid essencialment reaccionari, la
única forma de plantejar la qüestió és
la possibilj|at d'organitzar la nostra defensa davant «d'una„ofenaivaïieactiflnaria que posa en perill les nostres
institucions i la nostra vida.
Quan Companys demanà l'ajut de la
U. S. C. el C. B. es trobà davant de la
possibilitat de diverses solucions.
No acceptar, era impossibilitar la
formació d'un govern d'esquerres; continuar la tasca d'oposició era eccelerar
la descomposició de l'Esquerra. La responsabilitat de) C. E. era enorme; la
situació era tràgica ; d'un si o d'un no
en podien derivar mals decisius. I s'acordà, per damunt de tot, formar un
front únic que possibilités al poble català una acció eficaç de defensa.
í Però perquè ño s'acceptà l'altra
col·laboració? ¿Perquè no aprofitar la
descomposició de les esquerres -burgeses 1 anar, amb els altres organismes
de classe, a un moviment revolucionari? El C, E. estudià totes les solucions.
Vegé que davant nostre hi havia una
força poderosa aglutinant de-tota la
reacció catalana. La Lliga Catalana i
que davant d'ella, malgrat totes les
il·lusions i les fantasies, no es podia
comptar amb un front obrer organitzat amb probabilitats d'èxit. No es podia comptar amb la C. N. T., enemiga
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de to|a
tota coalició de classe ; la
li G. G. T.
a despit del seu prestigi era massa Jove en Iqs lluites generals de Cataiu,
nya, sense* conesio encara per un moviment a aquesta envergadura.
--Per la seva banda, el grup dels
Trenta es trooa mmaaa per cusensions
internes que l'impu&aomten ae tota
acció positiva. Un ei camp polític, ia
cuvtbio i .1 meïicucia era ia mateixa.
Maigrat ta seva extensió a Catalunya,
la U. S. C. pateix encara del mateix
defecte de manca de conesio que te la
U. Ci. T. pavant d'aquesta situació, ¿no
hauria estat, un acte criminal enganyar eia nostres companys fetít-ios
Creure allò que no existia i llançar-los
a aventures suïcides?
¿tín, detecte a'aixo, què podia fer la
U. tà. C.'i iguana era la posició que havia d'aaoptar davant de msnuerra?
Avui encara, l'Aüquerra es un parut
ae u&t>e oui era; es sois amo eis vots
ae ia ciasse ourera que aque.ua na guanyat ie» eieccioiis. Levant tì aquesta situació, ia U. a. C, navia ae aeciuir-se
per entrar a la coaiiciu, que aquella li
üiena. .u* mes rigurosa tacaca, marxista es ae souueweü a ia reäinat i la
reautat en ayueus moments earooustir
la poaieio ae íes esguerres repuaucanes per evitar el triomf üe la reacció
política,
Mentre que la U. S. C. seguia aquesta tacuca a Oataiunya ei fartit ¡socialista uorer ¿U&panyui en seguia uua de
radicalment opoaoua, proauuit amo això una contusió beh explicable eatre
els no&tre» companys. Jüi Partit Socialista tfapanyoi es negà a acceptar cap
auança aiiiu eis rejmuucans u esquerra
i vingué un Cariameli i, de dretes. IA
U. tí. C. ajuaa lüaquerra i et resultat
ha estat un faricunent, que pretenia
un contrast/ capitai amo ia tacaca derrotista i reaccionària üei Parlament
de Madrid.
Què cal fer ara? O dintre de l'Aliança o dintre del Govern. Encara som a
temps. Hi ha moita gent que ens volen veure fora del Govern: els : revolucionaris cent per cent, la Lliga, els lerrouxistes. Hi na molta gent que voldria, que liquidéssim ia nostra tàctica i
sortissim ais carrers a fer ded revolucionaris. Però sobretot ara convé rer
flexionar en les conseqüències i els
efectes d'una semblant aventura. D'ençà a la~ caiguaa d'Azaña, eis homes
més representatius del Partit Espanyol s'nan llançat a una propaganda íntegrament revolucionària. Quins han
estat els resultats? Malauradament,

una darrera l'altra, les consignes s'han
anat destent uaadarrera l'aitra. torrou* ha let, el que na volguí, i no na
passat rés. Com que no es ppt passar
el temps pariant ae revolució bense terlà, cada om és mes diiicu 1 ibes equivoca la posició deis company* act fartit ßspanyoi. Manure nustutrw pariavem, ia reacció na guanyat ia paruoa.
El üovern na desarmat, ei pooie. 1 davant d aquesta tragica situació, a Madrid es torturen per (t ter resuscitar
una situació que pugui tornar .»..potar
en peu ia Kepuouca nel u clAoru sobre oases mes soiiaes que ios que ha
tingut fins ara. :
;
•
iss va novament a un contacte entre
él partit öociaiitta, ia U. O. T. 1 let
forces de Manuel Azaria. INO poo«» estar a'aiegrar-nos d'aquest let parqué
avui és a £u»panya la unica coü& inteiugent i niawjnuametvt possioie.
Avui no ni altre caini que »umar-se
a un moviment generai ae ascenda social, en ei quai nosai très t>au«ia que
som eis unica eiements que pouen por.
tar-lo a les sèves Ultimes ooiiseviuéncies. Hem ae recoiibtrmr allo que na va
destruir a ia caiguua a Azaiitt, per tal
d'evitar el que lataunent vuioi'u*.
tísaent això tan evident, ¿qué item
de ter nosaltres* Hem estai a Madrid;
hem panât amo eis nomes c# madama
responsaomtat dei Partit Socialista, ae
la U. u. T., de íes forcea répu'uuoanes
i .de tots nem escoltat ta mamúa irase : «i unica esperana es cauuunya».
En conseqüència nosaltres no.pooii*»
fer aitra cosa que ajudar aqueata situació que és l'unie fre que teñan íes tiretes espanyoles * l'exemple que s'oíereix
a totes les esquerres espanyoles. Hem
de defensar la ueneraiitat; ia mouior
aliança contra ei feixisme serà ia que
podrem fer entorn a'eiià.
Anem a una situació de violóne!«
clara; la situació actual espanyola.ïw
ppt tenir una solució pacifica. i->eS primeres lluites violents seran contra Catalunya i a Catalunya, oeixem-nos d'tllusions 1 vigoritzem la nostra posició.
Els sostres Joves es mostren impacienta
però Jo els dic que la seva impaciència serà curta i que el que volen, aviai
vindrà. ' •
£1 company Comorera acaba liuti»
tant tots els assistents a persaverar
amb disciplina i aonegacló «a la línia
tàctica de la- U. S. Ü., l'umCft que a
través de la violència i despre» de la
violència podrà portar a la classe
obrera catalana a la realització plena
i perdurable dels seus objectius d'emancipació.

La "seva" República

No ena costaria gaire de sostreu-re'ns a l'imperatiu del mo
ment i passar per alt la commemoració del III aniversari de la República. No es tracta, per a nosaltres, que. diguem que la República del Lerroux no és la nostra
República. Aquesta afirmació, en
llavis nostres, seria gratuïta. No
faltaria més ! No, la República
del Lerroux no pot ésser la nostra, com no pot ésser-ho per a cap
republicà. I aquest punt és el més
greu. Però cuitem a afegir que la
República dels bons republicans
tampoc no és la nostra.
Nosaltres vam contribuir a l'adveniment d'una República que sabíem ja p1 er endavant que no seria la nostra. Aquesta és la qüestió que, .potser a hores d'ara, encara no ha estat compresa en el
camp republicà. I de la mateixa
manera, a Catalunya, col·laborem
en un govern que tampoc no pot
ciir-se que sigui el nostre govern.
Precisament perquè el nostre
concepte de la lluita és fill cJ'iW
rígid principi de responsabilitat,
amb tot i que moltes vegades tepm ffio^us per no estar satisfets
H'iifta 4*ç>lïtica i d'un-govern, ens
pbstenim de combatre'l per sistema i;; f'jns j hp.t'li donem la nostra
Col·laboració ¡si aquesta pot servir
Í a a alts fins de política civil í
popula». • •• •
••' . ••
l'ara "hem dor^at la raó que po^
|jortar-nos a una benevolença i a
im ajut a règims que no són espe-í
cíficament els nostres: .una polf¿
j iça ;civil i .popular com a concepì
te mínim d'una política; d'un règim i d'un sentit de govern.'El
nostre sentit de la responsabilitat,
pot íer-nqs posposar .moltes .rei-;1
vindicacions i les actituds polèmi--

ques enfront de l'Estat burgès,
que són la nostra essència da partit, si ens trobem davant d'una
situació que no pot ésser«nos en
absolut favorable, però ^úd amb
la nostra actitud riscaftem de
convertir en exclusivament profÍT
tosa d'una política incivil i antidemocràtica. Això no ho farem
mai.
.
'•••„. ...;
Per això, en aquest JII aniversari, els socialistes cu« virem
ajudar a l'adveniment d un règim
civil, podem dir als republicans.
a tots els republicans, als bons ..i
als dolents, que els fete ens donen, }a raó sobre les reserves que
fem a la República dft totSi La
República ye» -fc>saitìf| fotta **•
colzat, precisament perquè nQ or»
la nostra, féu possible que el govern de l'estat cajgrés * ma«»
de la banda- d?aveni;írels,q«e 1'«$
tant deshonrant. I no hi ha ÚWr
te, que si .enfront de laJlfpûblj«ca actual pot éase».^ ffeicatada
aquella de sentit eifril i d« san*
moral, haurà d'ésser amb, la coAdició que «'acosti una miea més
f!
a la nostra.
J
Una vegada rnés^h*8»,de pàe*
ticipar en un plet ènfre repubjt
cans, sense que ens faci gaire gràcia. Sembla que, ara, la democràcia civil es disp&sa a un va-i-tfeft
per a reconquerilSji conservar la igb
va República. Hom pot compttf,
una vegada més amb nosaltres,.
Hom pot çorn,ptar.-hi p«r, enarrerà
vegada, ja que els fets>ns estsÄ
demostrant qéé moltes VeglÉes tes
col·laboradcfits ifto^icometfieiï»»
altre f i que endur-se1 w.«RÍ les cetas tro f es a, totes'les, forcé»» quasfc
si anessin Bepara,de£( tpodtóg q*f
dar sempre la reserva de Favenfe
que és e} lloc que ocupa el Soca*
liame.
'"' . '»•"• . ~ '• " "

