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La llibertat de Catalunya ha de portar a llur
màxima expressió els drets obrers
FRONT

A

FRONT

La decisió del Parlament de Catalunya de mantenir íntegrament
la Llei de Contrades de Conreu, de moment, esquitlla la lluita amb
el Govern de Madrid. Lògicament la llei que va ésser objecte de recurs davant el Tribunal de Garanties ja no existeix. Ara, pel fet que
la nova llei que acaba d'aprovar-se és enterament igual, cal sabersi legalment hi ha marge per a un nou recurs. La situació de violència que podia produir-se queda a segon pla.
L'altre acte de Catalunya —i aquest pel seu caràcter de complementari del realitzat pels diputats catalans d'ací, sí que adquireix
una veritable transcendència—, és el d'haver-se retirat la minoria
d'Esquerra Catalana i d'Unió Socialista del Parlament de la República. La situació de violència que no podria produir-se en virtut de
la interpretació que hom pogués donar a la nova llei de Contractes de
Conreu, lia sorgit inevitablement a Madrid. 1 ha sorgit amb tota la
seva amplitud perquè la determinació de la minoria catalana ha estat presa amb la participació de les altres minories d'esquerra i socialistes, ja que representa el restabliment del principi de solidaritat
revolucionària del 12 d'abril.
ICs troba, doncs, en jnarxa un moviment de la mateixa amplitud
del que va determinar la caiguda de la monarquia. Amb un gran
avantatge. En aquell moviment varen participar-hi lladres i confidents com els lerrouxistes. I ara no.
El gest de Catalunya adquireix tota la seva amplitud en virtut
de la situació d'ordre peninsular que automàticament s'ha produït
en fer-se solidàries totes les esquerres. No hi vol dir res que encara
continuïn al Parlament de la República els socialistes i els republicans d'esquerra. Moralment ens acompanyen, i moralment n'estan
absents. I allà on anirem nosaltres aniran ells.
Des del 12 d'abril, però, han passat moltes coses. Hi han hagut
molts escarments. Els republicans d'esquerra han de donar-se compte que, fins i tot mantenint-nos els socialistes en el terreny de l'acció
evolutiva, calen garanties, que no siguin precisament el Tribunal de
Garanties, per a les organitzacions obreres que defensin llurs
reivindicacions dintre els límits del règim democràtic. Perquè la
classe obrera té plantejada una qüestió de procediment, que cap perfectament dintre un règim democràtic sincer ; i una altra de principi que ós la consecució d'un règim social dq justícia. I la situació de
violència que ara hi ha plantejada amb les supervivències feudals,
si no tingués una solució integral, reapareixeria sota un altre aspecte
com ara succeeix amb un Govern que es diu republicà completament
lliurat a la reacció ultramontana. Kl plet que hi ha plantejat no és
de partit, sinó d'institucions. I per això la classe obrera reclama que
les institucions democràtiques compleixin llur destí.
<E1 problema amb les dretes i el lerrouxisme ja és al carrer. D'acord amb les esquerres anirem a la lluita. Els nostres companys han
de saber que, com a socialistes, la sostindrem en el terreny de la
màxima energia i del màxim radicalisme. I no tolerarem que quedin
a mans de les dretes els ressorts que els permeteren de fer caure la
República en la ignomínia i en la claudicació criminal del mercenarisme lerrouxista.

Ningú no ha de tenir impaciències. Hem de
pensar, però, que els esdeveniments poden assenyalar a les esquerres i a la classe treballadora deures revolucionaris a acomplir, i cal un
mínim de preparació.

Declaració del Comitè Executiu
"El Comitè Executiu de la Unió Socialista de Catalunya, conscient de les
responsabilitats que cal contraure obertament en les circumstàncies actuals
de perill i de necessària decisió, declara:
Que davant el problema plantejat pel Govern d'Espanya i pel Tribunal
de Garanties Constitucionals, la solució del qual pot afectar la dignitat de la
col·lectivitat catalana, ens ha (!e guiar per damunt de tot la voluntat de salvaguardar els principis de reivindicació social.
I, donat l'apartament del caràcter liberal de la República que representa
el Govern actual i l'atac concret i constant a l'autonomia catalana, que ha
culminat en la declaració d'inconstitucionalitat de la llei de Contractes de Conreu, entenem necessària una actuació de franca defensa que, per la qual, caldrà fer ús de tots els mitjans sense reserves de cap mena.
Per tant recomanem als nostres afiliats de tot Catalunya, la màxima disciplina i decisió per a realitzar tots els actes que les circumstàncies aconsellaran i que el Comitè determinarà.
Ha arribat el moment que el Comitè Executiu va preveure i que motivà
l'acord de col·laborar en el Govern de la Generalitat. Sabíem que el caràcter
liberal del poble català no podria conjuminar amb l'envilida política espanyola i que qualsevol acte de sobirania que es realitzés toparia amb el sentit
imperialista del Poder central i dels partits de la reacció del centre. L'hora
és arribada i en la lluita que, fatalment ha d'arribar, la Unió Socialista de
Catalunya està en un lloc d'honor i recaba el dret d'estar als llocs de major
perill."

C A T A L U N YA
I ESPANYA
Després de l'actitud adoptada
pel Govern de la Generalitat i el
Parlament de Catalunya, d'und
banda, i la del Govern de Madrid
de l'altra (a l'hora que escrivim
aquestes ratlles no sabem encara
quina resolució prendran les Corts
d'Espanya), han quedat ben delimitats els camps i els representants dels factors antagònics en
lluita, dins l'àmbit de l'Estat espanyol, es troben ja cara a cara.
Per a nosaltres, col·locats en un
terreny netament marxista i de
lluita de classes, el panorama es
molt clar, i la nostra missió en
aquestes hores no ofereix cap mena de dubtes. Davant l'imperia
lisme espanyol, que semblava haver mort amb la caiguda de la
monarquia i que rebrota amb més
empenta renovant amb més fúria
que mai els seus atacs contra la
llibertat del nostre poble i contra
les llibertats inherents a una democràcia, no ja socialista, sinó
simplement burgesa, nosaltres no
tenim dilema possible : ens heu;
de posar decididament enfront
de les forces reaccionàries coalitzades d'Espanya i de Catalunyí
i hem de contribuir amb tot el
nostre esforç perquè trionif}i el
sentit revolucionari en tota la línia.
Hem de fer el front per tal que
Catalunya torni a posar-se al davant del moviment reivindicador
que acabi d'una vegada amb el
mitgevalisme que impera actualment a Espanya. Però Catalunya
ha de fer el seu camí, el seu camí
de llibertat i d'esquerrisme ; i a
Espanya les esquerres han de treballar també per llur banda, segu
res que nosaltres no els negarem
el nostre ajut ni la nostra col·laboració ; i si, malgrat tot, no els fos
possible, a despit de llur bona voluntat, d'assolir llurs propòsits,
nosaltres no ens hem pas d'aturar
en la nostra ruta. No gena
menys, que no desesperin, perquè
a l'hora de fer el fet no els ha
de mancar la nostra contribució
a llur obra d'alliberament.
Tenim posada la nostra fe i la
nostra confiança en els home.;
que avui formen el Govern de
Catalunya, perquè tenim la segu
retat que no defalliran i sabran
complir el mandat que els ha do
nat el poble que els hïi portat
als llocs de responsabilitat — de
responsabilitat revolucionària —
en què es troben en aquestes hores de lluita. Però bé ens serà
permès de fer-los avinent que si
tuats com estem tots en un pla
netament revolucionari i de rebellia, : un dels factors principals
que poden decidir l'èxit de la
lluita és de no deixar-se arrabassar la iniciativa per l'adversari.
Iniciativa, audàcia — audàcia
serena, però — i confiança en el
poble, que aquest sabrà estar a
l'altura que demanen les circumstàncies presents, seran les
que ens han de dur a tots a Ja
victòria.
PAU CIRERA

La U. S. C. davant la situació actual
L'hora gràvida de responsabi
litat que vivim no ens ha sorpreá
als homes de la Unió Socialista
de Catalunya. L'havíem previs
ta i havíem obrat bo i esperantla. I l'havíem anunciada. En ei
report del Comitè Executiu presentat al darrer Congrés dels
dies 19 i 20 de maig, justificà
vern, precisament, en l'espera de
l'hora d'ara, la decisió de col·laborar al Govern de la Generalitat.
El problema de Catalunya a
la Península Ibèrica, enfront del
centralisme espanyol, ha tingut
sempre una gravetat extraordinària des del punt de vista socialista. El poble català, distret i
abassegat per la qüestió diferencial de la col·lectivitat catalana, no parava esment en l'altra
qüestió més profunda i més humana de les reivindicacions de
classe que és la base del Socialisme. No ho van comprendre mai
els socialistes de la resta d'Espanya i per això no van fer mai res
de bo a Catalunya. Uns quants
homes més comprensius van fundar la Unió Socialista de Catalunya, basada en la comprensió
de l'existència d'aquella qüestió,
i per això la U. S. C. ha pogut
arrelar al nostre país. I és per
això, encara, o sigui per la manca de comprensió, que els dirigents socialistes de més enllà de
l'Ebre han posat entrebancs a la
fusió total de les forces socialistes
a Catalunya.
Des del punt de vista del Socialisme a Espanya la situació
actual ha posat una vegada més
la raó al costat de la U. S. C.
(¡El Socialista» de Madrid, ara,
ens reconeix tant aquesta raó,
que ha publicat articles d'adhesió total a Catalunya i ha arribat al punt de fer constar que
el Partit Socialista Obrer Espanyol ha reconegut en els seus
Congressos el problema de les nacionalitats, o sigui el dret dels
pobles a decidir de llur destí, o
sigui el dret de Catalunya a governar-se ella mateixa. Ho hem
de celebrar i només hem de pregar als companys del P. S. O. E.
que siguin conseqüents amb els
Congressos de llur Partit i que
ho diguin als grupets que en nom
d'ells sabotegen, a Catalunya, el
dret dels catalans a la llibertat
0 sigui que sabotegen l'essència
del Socialisme amb la qual cosa,
d'altra banda amputen unes possibilitats revolucionàries de primer ordre a la Península.
Se'ns ha titllat de catalanistes
1 en començar unes hores que és
possible que siguin d'una veritable ¡icció revolucionària, cal que
deixem ben sentada la nostra posició. No som catalanistes.
Es possible que posjsm tot el
nostre esforç i tot el nostre abrandarnent en una lluita per la independència total i absoluta de Catalunya. Però no som catalanistes. Contribuirem tant com po-

drem perquè sigui un fet la separació de Catalunya. Però no som
catalanistes.
Mirem els fets cara a cara. La
nacionalitat central de la Península Ibèrica, Castella més concretament, no pot ésser la directiva
política de les nacionalitats ibèriques. El seu sistema de producció
la. fa ineficaç. El seu regnat fou
condemnat a mort quan va acabar el predomini dels governs absolutistes. I aviat o tard arribarà
l'hora del compliment de la sentència. Es possible que sigui ara.
S'ha anat sostenint, però, la unitat forçada i fictícia de l'Estat
espanyol gràcies a la inèrcia tràgica injectada en el poble per la
misèria i la ignorància. Quan
aquestes misèria i ignorància comencen a ésser atacades són atacats automàticament els perns que
sostenen la unitat espanyola.
Madrid, centre artificial d'un
Estat sostingut per l'atavisme imperialista, ciutat bastida capriciosament en un lloc qualsevol de
la meseta central, vol continuar
essent una residència de luxe d'un
paia envíilit per les monarquies
que la van crear. Però el país és
pobre i no pot mantenir luxes
semblants. L'única raó que abona l'existència de Madrid al lloc
on es troba, en plena plana esteparia, sense unes viles o unes
altres ciutats veïnes que la recolzin i la justifiquin o l'anunciïn,
és la situació geomètrica, al centre de la Península. Però aquesta raó no té cap valor. Podrien
ésser capital dels pobles ibèrics,
Barcelona, Sevilla, Lisboa o qualsevol altra ciutat que tingui una
situació justificada per una raó
o altra, però Madrid no.
I en l'orgull de Madrid, que és
la personificació de l'orgull de
Castella, rau tot el problema de
l'organització política espanyola,
que ha d'ésser resolt, fatalment,
mitjançant un desplaçament inevitable de la sobirania de l'Estat.
Tots els que defensen la unitat
espanyola centralitzada a Madrid
són imperialistes i ho són tots els
que posen trabes a la llibertat dels
pobles d'Espanya. Tots, sigui
quin sigui el partit a què pertanyin.
El problema català va tenir un
inici de solució amb la concessió
de l'Estatut. Però l'imperialisme
de l'estepa ha ressorgit i, com
que ho ha fet atacant la dignitat
d'un poble que es redreça, i com
que ho ha fet en ocasió d'una
Llei votada pel Parlament de
Catalunya en la qual llei hi ha
un bri de justícia contra els abusos dels privilegiats, els socialistes catalans ens posem al costat
dels que han sentit llur dignitat
ferida i al costat sobretot de les
víctimes d'uns privilegis que l'imperialisme central vol protegir, i
cridem ben fort : Presents.
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El capitalisme al Japó
Ens havíem acostumat a sentir parlar dels Estats Units de Nord-America a tots els turiíerarls del règim
capitalista com del millor conjunt econòmic que en el món pogués haver-,
hi de benestar i d'ordre social, quan, '
com amb un cop de teatre, la crisi de
l'economia que des de 1929 està rosegant el món desorganitza aquell impressionant editici, se n'anaren en orris aquelles brillants teories de Mr.
Ford, 1 l'obrer ianqui va començar a ,
aprendre coses que els seus companys
de la nostra banda de l'Atlàntic sabíem ja des de molt de temps. Desaparegut l'exemple que nom podia ensenyar sense massa vergonya d'un poble que íeia front als moviments oscilatoris normals de l'economia lliurecanvista sense que les seves condicions
de vida sofrissln uns desequilibris gaire importants, només quedaven dos
pobles per als quals semblés que no tenia importància la crisi que els envol- "
lava. Un d'ells era un poble en ple període d'estructuració econòmica, no "
acabat de sortir encara del trasbalsament més important que la història
moderna assenyala; l'altre, un poble
miserable de reminiscències feudals.
EU primer no podia, però, servir per a
l'üs que aquells senyors haurien desitjat, per tal com precisament era un
poble que estava —millor dit, que està— fent tots els esforços possibles
per a desempellegar-se de l'organització
econòmica anàrquica del lliure canvi;
esforços, és cert, no sempre ben dirigits i que hauran de durar encara una
sèrie d'anys. Ha calgut que s'agafessin
al segon ; i el Japó ha passat a la categoria de poble símbol, a ésser considerat per algú com la nació que millor
organitzada està dintre el sistema econòmic capitalista. Hom parla de la
inexistència al Japó de l'atur forçós,
hom parla de l'augment ininterromput
de la producció industrial japonesa; en
fi, hom pretén demostrar que en el
Japó, en ple règim capitalista, no es
dóna cap de les característiques externes de la crisi que tot el món sofreix.
No s'acaba encara amb la simple
constatació d'aquest estat de coses que
els estrenus defensors del règim capitalista es donen per satisfets. Una vegada aci, pretenen establir la teoria
que aquesta eufòria econòmica es
basa precisament en la manca de lleis
socials salvaguardadores de l'obrer i
aleshores volen reblar el clau tot afirmant, sense que-si són Intel·ligents-ells
mateixos s'ho creguin, que la crisi és
una conseqüència de la política intervencionista de l'economia practicada a
tot Europa després de la guerra, per
iniciativa dels governs de tendència
socialista i especialment dels subsidis
concedits als obrers en atur forçós —
amb el mateix dret 1 amb menys rap
que hom podria sostenir que la crisi
ha estat més tardana i menys cruenta
a causa de la politica seguida pels governs socialitzants.
Caldria, però, que abans de decidir
si un poble pateix o no les misèries
d'una crisi ens poséssim d'acord quant
a quines han d'ésser les condicions que
s'han de considerar com a inherents a
l'estat social que anomenem «crisi».
Perquè si, com és lògic, considerem que
crisi vol dir un estat de l'economia
que impedeix durant un temps més o
menys llarg el gaudi de les condicions
de vida que l'home civilitzat ha anat
acumulant amb el seu esforç intellectual i material; si la crisi vol dir una
disminució col·lectiva de l'«standard» de
vida, cal reconèixer que les quantitats
d'obrers sense feina, l'augment de
['«exèrcit industrial de reserva», la disa despit d'un descens de producció i
d'intercanvi no voldran dir per ells
sols res, si no són presos al seu torn
com a causa d'aquell descens de benestar col·lectiu del qual parlàvem. Així, si
en un pals civilitzat pogués passar que
a pesar d'un descens de producció i
d'un augment consegüent 1 momentani
dels obrers en atur forçós —a causa,
per exemple, d'una «real» sobreproduc-

El,primer míting comunista-al
ció—no-disminuïa el nivell individual
t coUectiu de tos condicions de la vida
qual va^g assistir a París, -l'any
Després
de
dos
anys
que
eh
nacional no podríem dir, al nostre cri1929, eàt'al local social que els, ,j?ocs anys amb Monatte i Rosme ;
teri, que aquell pais sofrís una crisi;
delegats de les potències muncom a màxim diríem que les condi- dials han intentat limitar & eli- . comunistes uficials.lenen.esiabler.l. és ej,- qua A,JB,ússia va fer-se amb
al carrer. Grarife-aux-Belle». Hi •Lieo TWA' • **
cions econòmiques d'aquell pais han
passat per un punt d'inflexió i ha cal- minar els armaments com un mit- parlava el jove diputat Doriot,
Jo sóc dels que mai no han sagut reestructurar-hi l'organització del jà per çi assegurar la pau univer- orador intencionat i eloqüent, ek ' %ut comprendre la incomprensió
treball col·lectiu a fi d'obtenir un estal- sal, troben que han perdut totes
qual era, ,en aqueJJs moments. ja, dels .homes de Rússia en l'actuavi d'esiorçgs, inútils,
ies oportunitats pet a obtenir un •»• figura, mes " prestigiosa del Par- ció obrera internacional. Que en
Imaginem, en canvi, el cas contrari.
Supolem que, per ¿exemple, a causa Tractat eficaç per a portat a la =« „Vaig aentijr-lo més^ljard a la els primei» »anys del règim sovièd'astar en el podsr un govern mani- practicáis teeria antibèìlic*. '¡Des- •Borsa del -Treball del tarrer Cha- tic, embriagais per la victòria,
festament contrari al proletariat, co- prés d'aquests dos anys d'innoms'haguessin errat en voler imposar
mencia a decréixer els sous tot- i eon« brables conferencies, reunions, J teau 4d!£itt> «ü matei* -locai- ofiservant-se en llur nivell els preus congressos, etc., la Comissió Ge- cial on l'havia sentit abans, en una tàctica centralitzada i uniun míting de controvèrsia a Saint forme... passa! Però, que després
dele, productes fabricats. L'augment de
beneficis que aquest, estat de coses oca- neral nomenada pel Consell de la Denis, i,-per-últim, al Teatre Mu- d'una colla íf anys <t|ue han palesionaria per als empresaris, produiria, Societat de Nacions, tornarà a nicipal de l'esamentada ciutat del sat llur fracàs, més encara la imseilse' cap dubte, un augment de l'es- lliurar el seu mandat a la Socie*
departament del Sena, a les ma- possibilitat de reeixir en llur tàcperit d'iniciativa, tan bellament can- tat de Ginebra,
teixes portes de París, celebrat tica i que han portat la lluita i
tat per tots els poetes de l'economia
Contra aquesta decisió Adopta- com a firmal »d'.una apassionada la divisió entre les masses trebaburgesa, i, en conseqüència, un augment de producció i una disminució daper Hender$on'i hi ha les ma- campanya, electoral, pe» cert qtie lladores, que després de tot això
de l'atur forçós. Ens fem perfectament nifestacions de JÛtvwov, delegat
càrrec de l'excessiva simplicitat d'a- soviètic, que responen a l'angoixa en aquest ültlhl acte va arribar-hi ínsisteixirt en l'error, això és
Doriot .quan bona part del púJjlic massa !
quest cas, així com de la improDabilim que a no ésser que les circums- del moment. Litvinov s'esfoïça a havia ja sortit al carrer, i tonia a
Sóc tamoé'dels que pensen que
tancies exteriors hi ajudessin, és con- que la Comissió faci l'última entrar al teatre gairebé tothom, si els polítics de la Revolució russervés per gaire temps el sentit ascen- temptativa i fio es doni per claudent d'aquell moviment econòmic, surada la Conferència. L'aetuacie quan un jove comunista ^ anun- sa haguessin seguit un camí enciar des ¿el balcó flue et ¿amara- certat en llur tàctica d'actuació de
però, fetes aquestes salvetats creiem
legitima la consideració que fem. En de. Litvinov representa l'obra de da Doriot acabava d'arribar ; masses, ni els obrers d'Europa
aquestes condicions no s'acudiria segu- pau, empresa per una organitza- aquest'fet és un detall del presti- estarien dividits, ni tindríem feirament a ningú parlar de crisi i, tan- ció capitalista, amb la participamateix, la crisi, tal com nosaltres l'en- ció de la U. R. S. S., que comp- gi de què gaudia damunt les mas- xisme a Itàlia, a-Alemanya i a
Austria. I fonamento aquesta
ses comunistes. '
tenem, podria tenir i tindria, sense cap
dubte, en aquells moments una exis- ta amb un país de diverses dececonvicció en una meditació sereMarcel
Cachín,
amb
el
seu
bitència efectiva; puix que disminuiria nes de milions d'habitants. Es de
na de fets històrics esdevinguts
el poder de compra i l'«standard» de remarcar el treball d,e la U. R. goti blanc i el seu prestigi d'indesprés de l'any 1918.
tel·lectual,
era
una
figura
de
segon
vida dels assalariats —de la majoria S. S., perquè el món no pugui ende la nació— a canvi de l'augment dels
rengle.
Recordo
que
lin
dia,
disJOSEP. COLL CREIXELL
sorrar-se amb una guerra no lluingressos d'uns quants capitalistes.
S'acosta molt a aquest segon el cas nyana. Precisament, el país"soviè- cutint públicament amb el sociadel Japó. Lies condicions de vida de tic és l'Estat que per la seva si- lista Ziromski, deia Doriot la frase següent: »Nosaltres no hem
l'obrer japor-ès, tant en allò que es refereix a la jornada de treball com als tuació geogràfica i pel matis de anat amb Cachin, és Cachin el •
sous que percep, estan molt per dessota la política del pals, necessita, més qui ha vingut amb nosaltres», la
de les condicions de vida dels obrers de qus cap altre, fer una política
qualsevol dels pobles civilitzats, Adme- guerrera per a assegurar-se la se- qual cosa volia dir : l'ortodòxia
Tenim entès que a la Colòni i
tem que els japonesos tenen unes ne- va llibertat; amb tot i això, la comunista no la representa CaMunicipal de Vil·lajoana no ¿s
cessitats inferiors a les d'aqueixos, a
chin,
sinó
jo.
causa del fet que mai no han estat U. R. S. S,, fent honor a la teoVeritablement, Doriot té talent respecten per res les disposicions
acostumats a viure millor, però això no ria socialista, es transforma en
polític
i és un home audaç. Quan , sobre laïcisme que són taxatives
pot ésser pres com a escusa per a des- una força permanent que s'ocupa
interessar-nos de l'estat miserable en de garantir la seguretat de tots arribava a un lloc, anava sempre en la legislació de la República,
què es troben. Si els països que anovoltat d'una partida de la porra No es tracta, com pot veure's
menem civilitzats es creuen en el dret els Estats i vetllar la pau gene- que li guardava les espatllés ; d'un dels Grups Escolars els mesde colonitzar pobles salvatges, invocant ral.
tres dels quals han d'atenir-se ...
els beneficis que la civilització ha de
Però Litvinov té per enemics quan discutia, era Un adversari les disposicions docents d'ordre
proporcionar-los, no és just ni lògic aquestes empeses organitzadores temible ; quan volia fer demagòque una vegada aprofitats per la clasgia, en sabia i sé n'emportava el general. La Colònia de Vil·lajoase capitalista tots els avantatges que de les indústries d'armaments. públic.
na depèn directament de l'Ajununa campanya de civilització compor- Aquestes són les interessades en
Es caracteritzava, sobretot, per tament i a aquest no li ha de costa, hom es desentengui de fer arribar que la pau no, suri i que la guerra
a la majoria de la població tot el pro- subsisteixi, i preconitzen ja d'an- una gran agilitat de pensament tar res de fer complir la llei.
També en els Grups Escolars
fit que la civilització produeix.
i de paraula i uña agressivitat inEl Japó, doncs, si bé és cert que no íuvi el fracàs absolut de la Confe- tel·ligent. .No. arribava al nostre de Barcelona tenen lloc fets que
es troba en crisi econòmica tal com rència del Desarmament. La casa
de manera indirecta tendeixen a
l'entenen els teoritzants capitalistes, ja Schneider, francesa, la Krupp, Indalecio Prieto, però s'hi acos- burlar les disposicions sobre laïtava.
No
crec
que
hagi
canviat
que es conserva en una bona produc- alemanya, i altres tantes, són les
tivitat industrial, ningú no pot negar primeres organitzacions que s'hau- d'aleshores ençà ; segurament que cisme. J D'això en són responsables
que des del punt de vista, més humà,
segueix essent una valor política els directors i directores, els quals
de les condicions de vida de l'obrer, la rien d'eliminar. Però no elimiemparant-se en el sentiment de
crisi és profunda. Podríem dir que el nar-les amb decrets i lleis, el re- que se'n diu ; no hi ha cap raó curiositat i de vanitat que desperquè
no
sigui
així.
'
Japó no sent la crisi econòmica actual, sultat dels quals ja sabeu prou
però sofreix les conseqüències d'una
Han passat 'quatre anys des vetlla l'acte (ben respectable per
crisi permanent, més cruent que aque- quin seria. Hi ha altres mitjans que vaig escoltar-lo per darrera altra banda, si té lloc fora de les
lla, de tal forma que està en pitjors que serien, cas de portar-los a la
escoles), de fer la primera comucondicions un obrer japonès treballant pràctica, els que en definitiva vegada, quan era l'ídol i el cab- nió, porten les nenes per les clasque un obrer europeu en atur forçós farien que la victòria del desar- dill de les masses comunistes. Les
subsidiat per un govern de tendències mament i la seguretat de la pau coses han Canviat. Avui, «L'Hu- ses amb el consegüent, exemple de
sentiment religiós que suscita en
socialistes.
Per acabar ens permetrem de repro- fos una victòria brillant i indiscu- manité» combat Doriot i l'acusa les mentalitats inexpertes dels ind'heterodox
i
de
voler
liquidar
el
duir unes quantes dades estadístiques tible. Hi ha una doctrina que prefants.
. :.
que un preat amic i company inclou en conitza una unió dels treballadors Partit. Què ha succeït? Senzillaun documentat article sobre les lluites de tot el món. Doncs bé ; si aques- ment, que Doriot ha comprès la
econòmiques entre l'Anglaterra i el Jata unió representa una seguretat infecunditat de la 'tàctica comupó (*):
«Els salaris acordats per a la indús- per. a nosaltres mateixos, ¿per nista a França i ha exposat el seu
tria tèxtil peí la Cambra de Comerç què tots els obrers d'aquestes parer favorable a una rectificade« de IO peccete«
de Tóquio, oficials per a tot el Japó,
ció.
ejj.. novembre de 1932, foren els se- grans fàbriques i els de les altres
Quina era aquesta tàctica ? Méndez Nafte*, il, eat., 1»*
güents (es troben també reduïts a mo- en general, que són organitzacions
neda anglesa, per a facilltar-ne la com- financeres portadores de la mort Senzillament, la de mantenir un
paració amb un salari europeu, a base ¡destrucció, per què no s'uneixen viu caliu d'odis contra el Partit
d'un canvi d'l yen — l xiUing i 3 pe- iots, alemanys, francesos, angle- Socialista, la d'injuriar constantnics) :
ment els socialistes amb les parauEls salaris de fabricació de seda ar- sos, de totes les nacionalitats i
tificial, durant el mateix any, foren els decideixen no construir cap més les» rafe. bitíxesí¿Aípí*áb us<ÍBJmàquina guerrera per petita que guatge ps« j el 4e$^<tSo^>>, per
següents:

Els grups escolars
i el laïcisme

Formes de vectit

5 x 10 p.
Devanat (dones)
0,72
0,88
32 x.
Torçat (dones)
7
4
11
4
1,4'1
Teixit (dones)
45
2,10
Gènere punt (homes)
17
1
80
1,10
Gènere punt (dones)
8
1
50
Els salaris de fabricació de seda artificial, durant el mateix any, foren els
següents :
1,50
75 x. 6 ]
W x 7 p.
Filat (homes)
0,86
34
Devanat (noies)
8
3
34
Escollit (noies)
0,90
8 9
56
8
Blanquejat (homes)
1,30
12 8
J. TÛiRRENS-lBERN
(*) Isidre Rius. — «La lucha econó- «Revista de Ingenieria Industrial», númica entre Inglaterra y Japón».— mero 43 de desembre 1933, pàg. 404.

Míting a La Granada
La nova Secció de la U. S. C.
a La Granada, va ésser inaugurada amb un gran míting comarcal celebrat al Sindicat Agrícola
Cooperatiu de l'esmentada població penedesenca.
L'ample saló-teatre va omplirse de gom a gom. Hi assistiren
representacions de les forces treballadores de molts pobles de la
comarca.

Estampe« El cas delcomunista Doriot
nat que cal separar de 3*p files ço
internacionals
munistes. Es el que van fer fa

Hi prengueren part els companys Coll Creixell, Miret, Folch
i Capdevila, Martínez Cuenca i el
conseller d'Economia i Agricultura, Joan Comorera.
Fou un acte profitós per a les
idees, per, al Partit i per als, pagesos penedesencs. Com és natural, va parlar-se amplament de la
Llei de Conreus i de la tasca de
la U. S. C. en el si del Govern
i del Parlament de Catalunya.

sigui? ¿Per què,-si això representa una seguretat mundial i si tants
desigs hi ha perquè s'anuüi la
guerra, no s'arriba a una entesa
entre tots els proletaris i es fa un
desarmament portat a efecte per
obrers de tots els pobles?
Quan tots els obrers estiguin
units sota el mateix ideal, que és
el Socialisme, aleshores no es parlarà mai més de conferències de
desarmaments, que representen la
mofa més grotesca que s'ha fet a
la classe treballadora^ puix qve
les guerres quedarien, per aquella
solèt itríiéi automàticament eliminades.

R. MILLAS

Calçat« d'estiu
Exclusiva Maripi

Joan Escarpanter
Canet de Mar

exemple. Mes encara: lá "de'fer
rAstòntmènt%í|fe*»dè »VeftdcV
¿^scfientnien. *( $qp^9$j$n|{nç ç%;
en les lluites électorals j, en tota.r
mena de lluites ponnq%«S.*xfc tòt
això recordo fets greus cjue no
se m'han esborrat de la memòria
j qpé, ra'h,a|i fet, bl$srg|r «d* les
tàctiqttes cotntihrftesr * '
Doriot ha rectificat ; Doriot ha
dit públicament «que'la estat plenamgnt demostrada la incapacitat
revolucionària del Partit Comunista». I tot blasmant també el
passat del Partit Socialista, s'ha
manifestat favorable á una entesa
per, a T esdevenidoí,, . ' . . ' , :
El Comitè Central del Partit
Comunista no ha pas acceptat les
insinuacions !de Doriot. Al contrari, ITia acusat i l'ha excorriunicai. Avui, Doriot. és-.• víctima
d'un criteri sectari i -demagògic
que ell havia atiat abans. El Partit no rettifichila seva .trajectòria d'incomprensió i d'agressió
contra els socialistes ; el que no AQUEST NÚMERO HA PASSAT
hi està conforme, és un indiscipliPER LA CENSURA
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Joventut Socialista de Catalunya
1*$f

PREPARATS!!
Les agulles Historiques que en el rellotge del ten^ps marquen ela
moviments alliberadors han rodat vertixinosament cap endarrera i
moviments alliberadors han rodat vertiginosament cap endarrera i
Espanya, i, amb ella, Catalunya, tornen a aquelles jornades meravelloses del moviment republicà, en què el poble, l'autèntic poblé,
manifestava de manera estentòria i joiosa la sana alegria dels pobles quan trenquen cadenes...
Hem perdut tres anys. Tres anys prenyats de possibilitats. Tres
anys malgastáis en l'estructuració ideològica, d'una República de
treballadors. 'Estructuració ideológica i estructuració d'alta burocràcia. Estructuració burocràtica i estructuració legalista. Hem fet meravellosos discursos entorn do problemes arcaics. Hem creat complicades xarxes burocràtiques. I hem legislat.
He'm legislat \ Ferò no hem aplicat aquesta legislació.
Aquest ha estat el nostre pecat. Pecat de republicans i pecat de
socialistes. Pecat de tothom. Hem tingut la ingenuïtat de creure que
les lleis serien acatades i respectades per tothom.
Pins per aquells a qui arrencaven privilegis i interessos. Hem
tingut le puerilitat de creure que no posarien en joc tots els recursos de què disposen. Que np és rebel·larien. Que no entrebancarien el
nostre camí. l ens hem enganyat.
La consciència i el reconeixement de l'error ens faran anar endavant.
Ja anem endavant. Ja hi anem. N'hi ha ben bé prou amb l'espectacle de dimarts passat per afirmar-ho. N'hi ha prou i massa amb
haver viscut aquelles hores davant el nostre Parlament, veient l'explosió devastadora de la multitud empenyent furiosa contre les massisses portes, alçant cent mil punys amenaçadors, llançant unànimes
imprecacions de condemnació, exigint a grans crits l'adopció de mesures enèrgiques, trencant els cordons protectors en el seu afany
d'entrar al saló de sessions per vigoritzar amb la seva presència els
diputats catalans, aclamant vigorosament les figures rectores de la
nostra politica i esbroncant furiosament el representant de «Vilesa
Catalana»...
N'hi ha ben bé prou, per afirmar que els treballadors de Catalunya tenen consciència de la voluntat nacional. Que expressen aquesta voluntat i que volen imposar-la.
Aquella voluntat sobirana que deia la nota de la Joventut Socialista de Catalunya, d'adhesió al Govern de la Generalitat.
Els núvols han recollit les aigües i esperen el moment oportú per
a descarregar-les.
La consigna per a les joventuts socialistes catalanes és terminant.
Lloo d'avançada en la insurrecció. Res de contemplacions. Res de febleses. Mà ferma i pols segur.
Joventuts socialistes! A la lluita!

Programa radical
El Govern Samper compleix
perfectament eL seu programa i el
ministre del Treball d'aquest Govern sap a bastament el seu deure, que no és altre que anar tirant de la rifeta que produeix un
sou ministerial.
La indiferència del ministre del
Treball davant els greus conflictes plantejats, es pot comparar a
una nevera. A Madrid, el ram de
la metal·lúrgia fa un grapat de
setmanes que té legalment plantejada la vada i, fins a la data, la
indiferència governamental per
donar solució a aquest conflicte
és ben palesa.
La misèria comença a trucar a
les portes de les llars dels vaguistes. El Govern que ens desgoverna, d'acord amb la burgesia, fa
el sord a totes les proposicions
del Comitè de vaga ; sembla talment que el Govern es proposi
acorralar per la fam els proletaris
madrilenys.
La situació dels vaguistes comença a ésser compromesa, i entenent-ho així la U. G. T. i la C.
N. T. plegades organitzaren el
repartiment indispensable d'aliments a nou mil famílies de vaguistes, la qual cosa ens demostra
pràcticament que els treballadors,
en les hores difícils de la lluita,
no ens hem de valdré de ningú
més que de nosaltres mateixos.
La vaga que els camperols de
la Península tota tenen plantejada per a protestar d'una manera
clara i terminant dels atrppells
que venen sofrint dels tèrbols Governs radicals que barroerament
anul·laren la llei de Termes municipals, ha sofert un greu contratemps per haver acordat el Govern, en Consell de ministres, declarar la collita servei públic.
No ens extranya la decisió del

LaJoventut Socialista de Manlleu a
Qranier-Barrera
Companys : Davant la injustí-ia que s'ha comès contra la vostra digna persona, volem fer constar la prova de la nostra solidaritat, i us testimoniem la simpatia
que mereixeu als joves socialistes
de Manlleu per la vostra actitud
valenta.
En aquests moments vergonyosos per a la història política d'Espanya, als socialistes ens paguen
amb la presó l'haver prestat tot
l'ajut per a la consolidació d'a
questa República prostituída pels
lerrouxistes.
Company Granier : En les hores del vostre captiveri — vós que
sabeu sobradament allò que és la
presó per haver volgut defensar
unes idees humanes —, penseu
que al carrer hi ha una Joventut
inflamada de fe per la causa del
Socialisme, que estarà al vostre
costat per a lluitar contra el despotisme burgès.
Vostres i del Socialisme,
per la J. S. M., el secretari,
EMILI PLANAS
* *»
Tota la. Joventut Socialista de
Catalunya se sent identificada ea
l'esperit d'aquesta lletra dels companys de Manlleu i es solidaritza
en tot i per tot amb el company
Granier-Barrera.
Govern, ni la trobem descabellada per protegir la collita de posibles destruccions ; allò que ens
sembla il·lògic i deplorable és arribar a aquests extrems tenint a
la mà tots els mitjans per conjurar a temps el perill.
L. FARIGLE

Que lligaires, carlins i radicals es
preparin a ben
morir, que per a
tots els porcs arriba el seu St. Marti.

Notes i avisos
La Secció de Cultura organitza
per a dimarts, dia 19, de dos
quarts de vuit a dos quarts de nou
del vespre, el primer assaig de
lectura comentada del llibre «Les
ruïnes de Palmira»;
* *•

Organitzada per la Secció Esportiva tindrà lloc dintre la primera quinzena de juliol una excursió amb autocar a Coll Give
rola.
EÍ pressupost és d 1 11*50 pessetes.
Per a inscripcions, a la Secretaria de la Joventut.
Atès el nombre reduït de pla
Ces, cal inscriure's el més aviat
possible.

Homenatge
a Ferran Garrido
Atenent la crida de la Federació
Nacional de Cooperatives d'Espanya,
la Cooperativa General de Consum
de Barcelona i Comarca ha obert
entre els seus socis i simpatitzants
una subscripció per tal de contribuir al cost de la placa que donarà
el nom de Ferran Garrido a un dels
carres de Madrid, en ocasió del 5oè.
aniversari de la seva mort.
Ferran Garrido és el precursor
eminent de les idees cooperatives i
socialistes a la península. Exiliat a
l'estranger pels governs oligàrquics
del segle passat, tingué ocasió de
conèixer, a través dels seus viatges
per Europa, el desenrotllament de
fes noves idees i de les noves formes
en què es manifestava el moviment
obrer en la meitat del segle xix.
Autor de diverses obres sobre socialisme í obrerisme, publicades gairebé
totes elles a Barcelona, fou un dels
primers traductors de la famosa
«Història dels Pioneers de Rochdale», a la llum de la qual sorgiren
entre els nuclis obrers de tendència
federal les primeres Cooperatives de
consum de Catalunya i de la península.
Ber decissió expressa de la Comissió Executiva de la Federació de
Cooperatives, la quantitat única que
s'admetrà per aquesta subscripció
d'homenatge és la de vínt-i-cinc cèntims, sense que per can concepte
s'admetin quantitats majors.
El.- donatius es reben a l'estatge
de la Cooperativa (Montmany, 24)
i .a l'Administració de la Casa del
Poble.

A M A N I T S

. L'imperi del dòlar
Hem llegit un manifest que el
Centre Popular Catalanista Ferran Agulló,4ia adreçat als veïns
dels"ÍxaAS ae l'Hospital Clínic.
Escola Industrial i Rocafort. Ei
seu començament diu així :
«No necessitem gaires paraules
per explicar la nostra significació política ; acceptem plenament
l'ideari del partit de Lligà Catalana i en dir això estem segurs
d'haver-ho dit tot.»
Sí, senyors. No s'escarrassin.
No ens han de dir res més. Amb
això ja en tenim prou per saber
que venen en pla d'embarcadors.
Però no és això el que ens in
teressa destacar d'aquest mani
fest. No.
Hem vist entre els seus signants
e! nom del senyor Coll i Massaguer, mestre d'obres i maniobres.
Aquest senyor, el 14 d'abril, ingressà a la U. S. C. i organitzà
un banquet-homenatge al mestre
Campalans, en ocasió de la seva
conferència a l'Ateneu de Madrid. Més tard va treure una vin
tena de carnets a nom de parents,
amies i dependents. Quan ja era
regidor el nostre plorat amic i amb
motiu d'un concurs per a l'adjudicació d'unes obres municipals,
demanà el seu ajut. El nostre
company, donant mostres una vegada més de la seva austeritat in
tegral, s'hi va negar. Dos dies
més tard, el Comitè Executiu de
la Secció del districte sisè de la
U. S. C. va rebre una vintena de
carnets amb la petició de baixa...
I aquest Coll i Massaguer ara
és a la Lliga.
Com hi van tots > els avantalgistes.
La U. S. C. està d'enhoraborça.
Perquè fa impossible l'existència en el seu sí a tots els arribistes.
Que duri !
Crisi a la vista !
Entre radicals es comenten les
possibilitats d'una crisi parcial a
Madrid.
«—Sí, amigo y correligionario.
La causa de la pròxima crisis serà la huelga de metalúrgicos.
'-~^¿ Presentarà el sefior Estadé
lla la dimisión ?
—Casi es seguro. Porque él señor Estadella está de ella hasta la
coronilla. »
Ja fóra hora. Perqué si l'Està
della està d'ella fins al capdamunt, nosaltres ho estem d'ell.
Excés de zel
Els companys d'una Secció forana, en rebre l'últim número de
JUSTÍCIA SOCIAL, s'entretingueren
substituint els punts suspensius
d'un entrefilet, .a la plana de la

Joventut, que feia referència al
Tribunal de Garanties, per les lletres respectives, en un centenar de
números.
Veritablement, c r e i e m que
aquest «trop de zèle» és una
ofensa al sentit comú dels nostres lectors. Perquè fins els membres del Tribunal de Garanties
ho entengueren. Que ja és mòlt
'dir!
'

Justícia implacable
Tothom recordarà el cas de la
senyora Lafulla. Aquella senyora, administradora de Loteria,
que fingí un atracament quantiós
per a quedar-se amb la quantitat
que, segons ella, ü havien sostret
els atracadors. Descobert l'engany, la justícia ha complert ei
seu implacable comès.
Accelerant la caiguda de Lafulla.
Fills de Déu
D'un temps ençà venim observant com, criminals perillosos, es
presenten davant del públic com
a fills de Déu. Recordeu el bandit Spada. Recordeu també aquest
cas que s'ha vist recentment al
nostre Palau de Justícia. Un i altre, amb els ulls en blanc i carregats de penjarelles religioses
llurs pits, es proclamen representants autèntics de la voluntat divina.
; Molt malament ha d'anar la religió catòlica quan ha de recórrer
als bandarres. Què esperen Lerroux, Gil Robles i Cambó per
proclamar-se fills de... Déu ?
La resposta de Peco
Salazar Alonso, de cara a Espanya, diu :
—« ¡ El campo es sagrado ! ¡ El
campo es sagrado ! »
I l'eco popular li respon :
—((Al campo sagrado, al campo sagrado.»
((Modus vivendisn
Sembla que les negociacions
amb el Vaticà no marxen per bon
camí. L'ambaixador d'Espanya
haurà de sortir pitant. I cantant
allò de:
Pita, Romero
Pita con garbo...
No es pot ésser lleig
Quan En Samper anava a respondre el discurs d'En Santaló,
tots' els diputats esquerrans es retiraren del Saló de Sessions. Es
comprèn. Perquè, on va amb
aquesta cara, home de Déu?
Si Darwin ressuscitava es ratificaria en la seva teoria sobre l'origen de l'home. Només veient-li
la cara.
FERROMA

El p a r a d í s h i 11 e r i à

Avui, mitjançant les paraules
de la premsa que vetlla una auca
per la llibertat, procuraren! demostrar la felicitat de què hom
gaudeix eri elpaís hitlérià.
((El Sol »j, de Madrid, escriu:
((El valor d'e lo>s bonos de impuestos en circulación se aproxima
a los 2.00O millones de marcos.
Las deudas contraídas por el Estado con estos certificados de trabajo se aproximan actualmente ,i
í'.óoo millones más. Los compromisos pendientes del Gobierno,
además de los citados, son también de un volumen considerable.
La deuda flotante, si'se incluyen
los 2.OOO millones de marcos que
ha recibido el régimen «nazi» como herencia de Gobiernos, antena*
res-, es de 7.000 millones, o sea
mayor que el presupuesto anual
del Gobierno y que la circulación

monetaria que no llega a 6.000 quena del poble. Sincerament,
millones de marcos.
podem proclamar un altre èxit
I dilema es pavoroso : del feixisme. Després de les mao se abre el tnercado alemán a la tances indignes de gent civilitzaimportación de materias primas, da, de sémites ; després de la despagadas al contado con unas re- trucció de les institucions obreres ;
servas oro y en divisas extranje- després de la tramesa en gran esras que no alcanzarán ya más que cala d'obrers als camps de conal 6 y medio por ciento de la cir- centració, etc., avui la capacitat
culación, o se sigue Iß prohibición .a tota prova de la gent nazi, ens
y con ello se arruina más todavía demostra que, quant a finances,
la industria.»
ningú no els passa la mà per la
No caldria afegir res més a cara.
aquestes paraules. Tanmateix no
JAUME JULIÀ
ens sabem sostreure a la temptació de fer-hi un comentari.
Les xifres consignades vénen a
dir que Alemanya comença a és- Vacances:
ser ja , un veritable paradís. No
hi ha dubte que ho serà per als
«amics» del dictador; els quals
deuen tenir «enxufats» fills, paEls trobareu arreu on aneu
res, nebots i altra família, a l'es-
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Del III Congrés de la Unió
Socialista

A partir del moment en què
un nucli importantíssim de dele(Continuació)
gats dels que van assistir a l'AsSANCHEZ MARIN fa remarcar l'imsemblea del Secretariat regional moralitat
que representa que un exde la U. G. T. va prendre la de- ministre socialista cobri 10,000 pesse
cisió de retirar-se de l'esmentada tes per cessantia, que no és altra cosa
Assemblea i de * lliurar-se a una que un retir, mentre que un obrer, per
aquest mateix concepte de retir només
nova tasca sindical, encaminada a cobri
una pesseta. Si no hi ha cessanatreure la massa treballadora com- tla a Catalunya tampoc no ha dliapletament apartada de l'organit- ver-n'hi a Espanya.
S'accepta l'esperit de les manifeszació sindical, i en plena crisi de
tacions de Sanchez tàarin en el sentit
directives tàctiques i orgàniques, que
la proposició sigui aplicable en
pels homes del Partit s'imposava els medis socialistes;
una. activitat veritablement exMataró proposa que es miri de variaitraordinària i apareixien trans- la llei Municipal fent que en els pobles de menys de 20.000 habitants les
cendentals responsabilitats.
Municipalitats puguin fer sessions plr-Perquè la retirada dels delegats nàries cada setmana. La ponència fa
tenia un abast superior al senzill observar la imposibilitat de modificar
acte de protesta per uns procedi- ¡a llei.
BOVÉ defensa una proposició dements sindicals equivocats o per
que es nomeni una Comissió
uns vicis de funcionament i uns manant
de tres companys per fer un darrer
abusos de funcions tot el gireu que esforç en el camí de l'entesa amb els
hom votguesV' Suposava un com- elements del P. S. O. E.
LLADÓ creu que encara hi ha espromís del qual se n'havia de donar compte, a més de fer-ho a les perances d'acord amb el P. S. O. E.,
menys així ho dedueix ell de la
col·lectivitats que els delegats re- al
correspondència llegida, i confia que
presentaven, a la classe obrera, això serà possible el dia que canviï
necessitada, realment, d'un esforç e! Comitè Executiu del P. S. O. E
fa avinent que la U. S. C. mai
titànic per tal de retrobar-se i jSëfc-- noJOVE
s'ha mogut fora d'un ambient d'hartat de retrobar, també, camins monia
amb el socialisme peninsular,
nous.
'
però que l'entesa ha de tenir lloc en
En problemes d'aquesta natu- un pla de dignitat i d'igualtat.
CÒMORERA creu que el report de'
ralesa hi ha sempre la part d'ini- Comitè
Executiu deixa ben entès quf
ciatives que mouen una acció»' i del que es tractava era d'humiliar-no«
hi ha, a més, el possible i sem- i més que ningú als antics companys
pre eventual reeiximent. D'això del P. S. O. E. que varen fer la fuAI punt a què hem arribat, la Inidarrer mai no se'n pot demanar aié.
ciativa ha de venir de Madrid, procucompte als homes. Però no hi ha «|nt;îft V, B, C. amb l%jflva eand|i#a
dubte que els militants i les col- fer possible les bones relacions jur b
léctivitats que prenen unes acti- els company» espanyols. S'ha d'evitar
s'introdueixi dintre la Ü, S. C.
tuds tenen el deure indefugible que
una guerra civil.
de fer-hi front, i fins i tot de cauFLORESVIN diu que es troba uní
re si de la seva acció se'n des- mica deprimit pel que ha passat, ja
prèn el fracàs. Allò que no pot que ell creia que els homes del P S
ésser, és la manca de continuïtat, O. E. haurien tingut més comprensió.
Comorera,- creu que el que no
la manca de conseqüència, d'as- Com
da 44 horaa
podem acceptar mai és l'humiliació.
sistència i d'estímuls a una tasca Hem de mantenir-nos fideìs a les neempresa.
cessitats del socialisme a Catalunya;
hem d'esperar que tingui lloc el Con
Tots tenim una missió i tots igrés
nacional del P. S. O. E., car enl'hem de complir des del nostre cara pot ¡haverthi rectificacions.
gairebé unànimarnent, va complir lloc respectiu. Però, des, d'un lloc
ROGER creu que no pot deliberar-se
les instruccions del Sindicat amb 0 des d'un altre, el Partit ha de sobre aquest punt.
Intervé ESCORSA i es plany que
fermesa i amb serenitat. La clas- • tenir en tot moment' l'esguard
veure's en l'actitud dels que
se obrera, procedint amb la segu- fix en aquella acció que més im- vulgui
presenten la proposició altra cosa que
retat que dóna el tenir la raó i un portància pot. tenir pel seu des- urx desig, sempre dintre la més estricta
convenciment ferm, va començar envolupament, i que constitueix, fidelitat a la U. S, C., de demostrar
a treballar vuit hores a les cases al mateix temps, un compromís que a la U. S. C. no li incumbeix cap
per la manca d'acord
que en feien més enllà d'aquesta per a la defensa dels interessos responsabilitat
Reconeix què les raons que ha dojornada, segons era costum en les obrers.
nat el P. S. O. E. per no admetre la
casés que feien el que se'n diu la
Les circumstàncies són favora- U. S. O. tenen poca base, ja que un
setmana anglesa, i la burgesia, bles com mai a una acció sindical. Reglament no pot ésser obstacle percreixin els partits.
passats els primers moments d'as- 1 el Partit ha de demostrar que quèDemana
no es perdi la cordialitorament, va rendir-se a l'evidèn-' aquesta és la seva preocupació tat, ja queque
això facilitaria que, en el
eia i es sotmeté al que era fet irre- absorvent.
moment que els companys del P. O.
i
:
S. È. es donin compte que els seus
misible per la voluntat de la cías-,
reglaments han d'ésser interpretats
se obrera.
amb més amplitud, les condicions per
El Sindicat d'Obrers Metal·lúra una entesa existeixin.
COMORERA demostra que això ja
gics ha tingut un gran encert en
stia tingut en comote en la Memòria
la seva campanya per les 44 hodel Comitè Executiu. Es dóna per acares. I bona prova d'això és
bada la discussió.
l'augment que pot qualificar-se de
Gràcia proposa que la colla borapió
amb el Govern de la Generalitat cessi
fantàstic del nombre d'afiliats,
com més aviat millor.
la qual cosa permetrà que sigui
Sant Feliu proposa el mateix.
un fet l'existència d'una força
Granollers proposa que no pugui colmetal·lúrgica disciplinada i conslaboifar-se amb altres governs que no
cient que posarà les reivindicasiguin de classe. Per decidir pactes
electorals i col·laboracions hauria de
cions de la classe obrera en el cacaldre el requisit d'un Congrés extramí de la seva definitiva consoliordinari.
dació.

Afortunadament podem declarar que l'epidèjnia dels fronts únics
es troba en franca devalluda. Malgrafque encara rftolts elements del
cump obrer, i, particularment, en el terreny sindical, es troben en un
període evolutiu que les circumstàncies han superat i que, per tant,
els porta involuntàriament a concedir eficàcia a l'establiment de
fronts únics, no per això la idea ijue el front únic és una f us«ió
de voluntats i forces que en general s'hi lliuren amb reserves i que,
per aquesta raó, tenen un marge limitat d'activitals ; aquest convenciment va obrint-se pas. El front únic, en definitiva és la importància reglamentada.
En el terreny polític el front únic va tenir un període d'acceptació
quan els partits comunistes volien fer la revolució. Les altres temptatives no han estat altra cosa que imitacions extemporànies.
l'el fet que les lluites sindicals van determinar una total desorientació dels militants a Catalunya, una fonda crisi de consciència, no
va trobar-se altra manera d'iniciar una acció que per mitjà de contactes que permetien sostreure's a tota definició de tendència. L'error de molts militants ha consistit a no donar-se compte que una
actitud indefinida no podia mantenir-se per molt de temps. Hi havia tendències formades, i havia d'arribar un moment en què es
produirien veritables corrents que, o trobaven qui les interpretés,
0 arreconarien els elements que no les sabessin veure.
Actualment estem en ple apogeu de fronts únics ; tothom fa esforços desesperats per injectar-los una vitalitat que mai no podrà tenir
una creació artificial ; i menys ara que ja existeix un veritable corrent d'unitat en la classe treballadora.
Encara aquesta setmana els Sindicats metal·lúrgics de'Catalunya
varen celebrar una Conferència de front únic que, amb la bona voque, amb la bona voluntat de tots, va donar — — ni-6c!sí —
1 untat de tots, va donai la impressió que per mitjà d'un front únic
no podria resoldre's res, o molt poca cosa d'allò que interessa resoldre d'una manera apremiant.
La classe obrera es dirigeix a Sindicats constituïts perquè li ofereixen una garantia d'acció, d'acció mínima potser ; però tanmateix
de quelcom d'eficaç que permet un moviment damunt la base d'un
fort sentiment de classe, d'una organització homogènia i d'una continuïtat de direcció.
Si el camí de la unitat és ja començats el que cal és que totes les
organitzacions es col·loquin en un terreny d'amplitud, de respecte
als drets individuals, de desinterès per les posicions creades ; i buscar un punt comú de classe que faci sòlida, la unificació sindical que
s'acosta.

La Satmana

Un admirable exemple dels obrers
metal·lúrgics
La setmana passada el Sindicat d'Obrers Metal·lúrgics es lliurà a una intensa propaganda, preparació de la lluita que havia de
portar la implantació de la setmana de 44 hores.
Si bé és cert que una millora
com aquesta, en virtut del camí
que havia seguit fins arribar a la
seva promulgació, havia de tenir
lloc amb el mínim de dificultats
i d'entrebancs, hauria estat ingenu per part del proletariat el
creure que la burgesia hauria acceptat, ja qbe no amb serenitat,
almenys amb resignació que hagués esdevingut una realitat en el
nou" règim de treball.
Conscient que passaria així,
que la burgesia es resistiria a
implantar en els seus tallers la setmana de 44 hores, el Sindicat
(IKDbrers Metal·lúrgics, per mitjà
de manifestos i d'actes públics,
va advertir als obrers que la veritable lluita començaria en el
mateix moment en què la burgesia, negant-se a complir la llei,
provocaria, o intentaria provocar,
un veritable conflicte, posant-s0
enfront de les autoritats.
El dilluns havia de tenir lloc
el primer assaig en què es posaria a prova tant la capacitat de
lluità del proletariat com el grau
de rebel·lia i de provocació de la
classe burgesa.
La classe obrera metal·lúrgica,

L'hora d'avui a Catalunya és encara
nacionalista.
Però aquest nacionalisme és Impulsat ja per els
problemes socials.
c
L'hora de demà
bdaripi,
Mar/p/, Marípí serà socialista.
Prepareu-vos per
Es el calçat
quan arribi!
pretèrit
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,

Com que ja s'ha apropat l'informe
del Comitè Executiu, "aquesta qüestió
sols pot discutir-se en termes generals.
El Comitè Executiu fa observar que
ell és el primer interessat a acabar la
col·laboració i que potser el moment
arribarà quan serà aplicada la llei de
Cpntractes de Conreu.
Barcelona-Centre proposa que sigui
incompatible el tenir un càrrec públic
amb els càrrecs dintre del Partit.
ŒRANIER diu que això no es fa en-

lloc del món. Els homes aptes han de
trobar-se allà on fassin falta.
S'estableixen tres torns.
GENÉ, AMAT 1 MIRET, parlen en
pro de la proposició pronunciant-se
perquè els llocs en els Comitès puguin
renovar-se, perquè no es doni el cas
que els mateixos companys que exerceixen una funció de control dintre
el Partit no s'hagin de controlar ells
mateixos, i demanen que es tingui en
compte que els homes poden ésser
útils en una funció, però no en totes.
BARJAU fa veure que -'.Untre el País
tit no hi ha categories i que tots els
militants són bons per a totes les feines. No pot ésser que hi hagi homes
que fossin dedicats a ocupar uns càrrecs en detriment d'altres.
COMORERA defensa »a conveniència que en tot moment el Partit pugui escollir l'home que cregui més convenient per a una feina sense traves
de cap mena. Com que el Partit té
prou òrgans d'acció i prou elements
(Seguirà.)

Reunió del Gomitò Executiu, del
dia 11
Assistiren els companys Comorera, Folch, Palomas, Fronjosà,
Obach i Capdevila. El company
Martínez Cuenca no pot assistirhi perquè està celebrant-se la reunió del ple de l'Ajuntament.
El Company Coniorèr.à esamina
la situació política actual i després d'ésser discíitid,!» pels assistents des de diferents punts de
vista, s'acorda fer una declaració
pública que és redactada i apro
vada immediatament, i que publiquem en un altre lloc d'aquest
mateix número de JUSTÍCIA So
CIAL.
També dóna compte el company Comorera de-l'expedició de
propaganda a la comarca de Vic
junt amb el company Barjau.
El company Folch i Capdevila
dóna compte de l'expedició de
propaganda realitzada el dia
abans a les poblacions de Borges
Blanques, Arbeca, Sant Martí ¿c
Maldà i Ciutadilla. Hi prengueren part, a més del company
Folch, els companys Farrerons de
Borges .Blanques, Joan Sasplugués de la Joventut Socialità de
Catalunya i M. 'Martínez Cuenca.
S'acorda fer les gestions necessàries perquè siguin resoltes algú
nes dificultats d'ordre municipal
que tenen els companys de Ciutadilla.
El Comitè acorda que el company Martínez Cuenca vag; d's
sabte vinent a la Secció de Súria
en representació del Comitè Executiu.
Es llegida una comunicació de
la Secció de Sant Feliu del Llobregat a la qual s'acorda contes
tar negativament perquè el Comitè no pot 'posar el fitxer del
Partit a la disposició de les Seccions.
Es llegida una comunicació Jc
la. Secció de Sant Andreu que s'acorda que passi a la Comarcal
del Barcelonès, fent-li avinent la.
conveniència de procedir degudament contra els que s'anomenen
companys i socialistes i no són
ni una cosa ni l'altra. .
ECOP. — Rosselló, 84. — Barcelona

