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La Llei de Contractes de Conreu
serà aplicada inexorablement!
El Reglament de la Llei de
Contractes de Conreu
Amb l'aprovació pel Parlament de Catalunya del Reglament per
í>. l'aplicació de la Llei de Contractes de Conreu, s'ha clos el primer
gran episodi del conflicte entre Catalunya i el Poder central.
Cuitem a repetir, coni ja hern dit altres vegades, que la Llei de
Contractes de Conreu no és una llei socialista. Es solament un pas
pel camí vers una solució més justa del problema del camp. Però acceptada ja aquesta Llei, i defensada per nosaltres com una manifestació palpable de la llibertat o de l'autodeterminació del poble català, cal dir que un cop publicat el Reglament i acceptat pel Poder
central, ha estat guanyada amb un gran triomf la batalla que s'havia entaulat.
Un gran triomf. Amb la publicació del Reglament la Llei ha
quedat intacta, perquè ell n'ha estat la confirmació íntegra i plena.
Hern de constatar que pel nostre ànim va passar un núvol de
dubte en llegir per primera vegada el Reglament. Temíem que en reglamentar la constitució de les Juntes Arbitrals i el nomenament de
presidents s'hi introduïssin modificacions que desvirtuessin les esmentades Juntes pel que feia referència a la integritat i a la independència de llur funcionament. La forma de nomenament no estava
determinada d'una manera molt concreta en la Llei. A més, el cavall
de batalla del Tribunal de Garanties, en declarar la inconstitucionalitat de la Llei, era precisament aquesta qüestió de les Juntes Arbitrals, perquè amb ella la Llei entrava en el terreny processal reservat
a la competència de l'Estat. Tot feia témer que el Govern de la Generalitat consentís a adoptar una fórmula que modifiqués alguna de
les essències de la Llei.
I, efectivament, ha estat adoptada una fórmula que ha modificat
l'aspecte exterior de la Llei quant a l'aspecte del nomenament de
Presidents de les Juntes Arbitrals. Però la modificació ha estat un
triomf del Govern de la Generalitat : si havíem entrat dins del terreny processal ens hi hem quedat amb ple dret i d'una manera definitiva.
Per a arribar a aquest resultat, ha estat fet a favor de Catalunya
el traspàs de la Llei de Jurats Mixtos de la Propietat rústica i aplicat
al nomenament de Presidents de les Juntes Arbitrals el procediment
per al nomenament de Presidents d'aquells Jurats. Segons aquesta
Llei de Jurats Mixtos, seran nomenats presidents els jutges d'instrucció de cada partit ludicial, però com que el Reglament de la Llei
de Contractes de Conreu no exigeix que hi hagi una Junta arbitral
en cada partit judicial, sinó que pot constituir-se cada Junta per diversos partits, resulta que el President serà de lliure elecció de la
Generalitat.
La concreció, doncs, de l'elecció de Presidents de les Juntes Arbitrals ha estat una nova victòria del Govern de la Generalitat. A
més, queda en peu l'article 85, que estableix la jurisdicció suprema
del Tribunal de Cassació de Catalunya.
Esvaïda la nebulositat que s'havia congriat a l'entorn del Reglament, ens cal ara dir uns mots a propòsit de la posició del nostre
Partit en la tasca de col·laboració governamental.
Havíem dit, i àdhuc en el darrer Congrés de la Unió Socialista
de Catalunya se'n féu esment, que la col·laboració calia condicionarla al fet que fos íntegrament respectada i aplicada la Llei de
Contractes de Conreu. Ha passat aquest període constituent i la Llei
de Contractes de Conreu és vigent íntegrament i plenament. L'hauran de complir uns i altres inexorablement, com ha dit el President
de la Generalitat. En conseqüència, la Unió Socialista pot continuar
col·laborant dignament al Govern de Catalunya.
I pot continuar-hi, i ha de continuar-hi sobretot, perquè és molt
possible que el conflicte sorgit en ocasió de la Llei de Contractes
de Conreu no sigui acabat. Ja hem dit, en començar, que se n'havia
clos el primer gran episodi. Des del centre d'Espanya des d'un punt
de vista polític i des de Catalunya des d'un punt de vista econòmic,
el conflicte està en peu i propens a greus derivacions. La lluita continuarà cada dia més aferrissada. I hem de seguir en el Govern de
la Generalitat precisament per això : perquè en la lluita política i
econòmica hi hem de voler sempre un lloc d'avançada.

II Aniversari de la Casa del Poble
Amb motiu d'aquest esdeveniment, la Junta Administrativa
de la Casa del Poble ha organitzat per a' demà diumenge, dia
23, els actes següents:
A les onze del mati:
GRAN MÍTING
en el qual parlaran diversos companys de les organitzacions estatjades a la Casa.
A dos quarts d'onze del vespre:
GHAN CONCERT
en què prendrà part l'Orfeó de

Llevant que cantarà una escollida selecció de cançons i La Internacional a sis veus; i els artistes Nicolau Miras, tenor; Vi•jenç Cerdà, tenor; Ermínia Monsonis, Sopran; i Emili Bartons,
baríton.
Acabat el susdit concert, l'orquestra "Hispània" interpretarà
una' tria de ballables.
La Junta Administrativa es
complau a convidar a aquests
actes tots els militants de la U.
S. C. 1 dels Sindicats de la U. G.
S. O., així com també tots els
simpatitzants.

Les esquerres i el proletariat d'Espanya han de trobar la manera
de contrarestar amb eficàcia l'ofensiva reaccionària que hom
està preparant. Si es mantenen
dividits com fins ara i no aprofiten l'avinentesa de recobrar la
República, potser no tindran raó
de demanar que les esquerres i
el proletariat de Catalunya continuem fent de guardians d'un
règim que ells no saberen defensar ni reconquerir. Aleshores
estarem en situació de recabar
el dret ide regir lliurement els
nostres propis destins.

POLÍTICA ESPANYOLA
La tensió política a Espanya —
i de retop, per bé que una mica
més descolorida, a Catalunya —,
que havia arribat al seu punt àlgid la setmana passada, ha entrat en una fase de calma. D'una
banda, la resolució del Consell de
Ministres, adoptada hom no sap
pas ben bé per quines misterioses
raons, de dur la crisi a les Corts,
i d'altra banda, la visita del senyor Gil Robles al Cap de l'Estat, han tornat momentàniament
la tranquil·litat als cercles a l'entorn dels quals gira la política
madrilenya, que és tan com dir
tota la política específicament espanyola.
Ara sembla, segons la premsa
de Madrid, que s'ha iniciat de
debò la divergència entre el partit
radical i la CEDA, els quals es
van distanciant cada vegada més.
Hi ha elements del partit lerrouxista que afirmen sense amagarse'n que el discurs pronunciat pel
senyor Guerra del Río a Albacete era conegut per endavant pel
senyor Lerroux. En aquest discurs, l'home de confiança del cap
del lerrouxisme va manifestar que
la CEDA no podia governar sense haver anat prèviament, amb caràcter netament republicà, a unes
eleccions generals. Posteriorment
a aquest discurs, l'actual ministre
d'Obres Públiques ha fet unes
declaracions que són una ratificació completa i total de l'esmentat
discurs seu. Aquests dos fets fan
suposar, doncs, que de moment ha
de quedar descartada una solució
de la crisi anunciada, a base d'un
govern majoritari en què tindrien
preponderància les hosts vaticanistes de Gil Robles.
L'entrevista, a què al·ludíem
abans, entre el senyor Alcalà Zamora i el cabdill cedista, tindrà,
segons tots els indicis, una influència decisiva en la conducta
de l'Acció Popular a l'hora d'ésser plantejada, per part del Gabinet Samper, la qüestió de confian-

ça. Les declaracions del senyor
Gil Robles, que ha fet públiques
«El Debaté» a l'endemà de la
susdita entrevista, marquen una
virada en rodó en la trajectòria
seguida fins ara pels elements populars-agraris i assenyalen una reculada, o si més no un compàs
d'espera, en llur ofensiva impetuosa contra l'actual situació governamental. No fóra estrany que
el Poder moderador hagués trobat la manera de parar una mica
els peus al cavall desbocat de les
dretes espanyoles i hagués imposat à aquestes una mica més de
contenció.
Els motius i les causes que havien de provocar la crisi, no han
desaparegut, però ; això vol dir,
doncs, que hom no ha fet altra
cosa sinó ajornar-la a fi que tingui lloc a la Cambra, tal com ha
d'ocórrer en tot règim parlamentari que funcioni normalment.
Aleshores cal demanar-nos quina
solució tindrà. Realment, avui per
avui, és molt difícil de contestar
aquesta pregunta.
Si hi ha un punt de lògica dins
el mecanisme polític d'Espanya,
cosa de la qual de vegades ens
permetem de dubtar, caldrà descartar una solució de dretes.
Quant a una solució de tipus esquerrà, amb la consegüent dissolució de Corts i, per tant, convocatòria de noves eleccions, no
sembla gaire factible de moment.
Per a això caldria que els elements esquerrans arribessin a un
acord de debò ; malauradament
per a la República, aquest acord
cada dia que passa sembla allunyar-se més i més cap a les zones
de la il·lusió. I, per altra banda,
potser els socialistes haurien de
donar-se compte que un cop assolit aquest acord — més o menys
hipotètic, ja ho sabem —, ja fóra
hora de no fer més els gegants i
de no jugar més a revolucions.
Sotmetent-se als imperatius de la
realitat haurien d'anar a una intel-

ligència amb les esquerres a fi de
refer el pacte anterior a l'adveniment de la República. Naturalment, amb totes les garanties i
adaptant-se a l'hora present. Es
clar que la perspectiva no és pas
massa falaguera ; però és que la
realitat s'imposa, i ai dels partits revolucionaris que prescindeixen de la realitat !
Aquest programa és evidentment massa ampli perquè pugui
ésser dut a la pràctica abans no
es produeixi la crisi. Això vol dir
doncs que no és gaire probable
tampoc una solució a base dels
partits republicans d'esquerra amb
la col·laboració, o si més no l'aquiescència dels socialistes.
Potser ens equivocarem, però
ens fa l'efecte que la solució tindrà un to centrista accentuat, i el
Gabinet que en sortirà comptarà
amb la benevolència de les dretes.
Aquesta solució, és a dir la d'anar tirant, és fet i fet la més típica espanyola i la més pròpia
d'un país on la política agafa
sempre — llevat d'alguna tongada curta — un aire de política, de
marionetes, o d'opereta, com vulgueu.

Treball!!
El Comitè Executiu ha
pres l'acord d'intensificar
la tasca preparatòria per a
la publicació de ((Treball»
a primers del proper 193 5La primera cosa a aconseguir és el capital necessari. La subscripció de bons
va per bon camí, però
aquest camí és llarg i hem
de fer-lo ràpidament.
Recomanem a totes les
Seccions i a tots els companys que procurin subscripcions de bons, i quan
això no sigui possible que
aconsegueixin els donatius
que puguin per modestos
que siguin. ((Treball» ha
d'ésser fill de l'esforç de
tots.
La setmana vinent seguirem publicant les llistes de
subscripcions de bons i de
donatius i ja no deixarem
ni un dia de parlar del nostre diari fins que surti a
la llum.
Tots els que estimin el
Socialisme, tots els que pertanyin al Partit, han de
prendre part a la tasca de
publicació del nostre diari.
Tots sense excepció. El que
no pugui subscriure un bo
podrà contribuir amb una
moneda.

e

L'Administració de JUSTÍCIA SOCIAL avisa totes les
Seccions del Partit perquè
li trametin com més aviat
millor el producte de la
recaptació fins a la data de
la subscripció extraordinària, acordada en el darrer
Congrés, destinada a eixugar el dèficit del nostre periòdic.

i - JUSTICIA SOCIAL

E l c a o s e u r o p e u P a n e r à ma
Mussolini, Hitler, Schuschriigg,
Horthy, Pilsudski.
... Brrr!
Amb tutits dictadors al poder Europa ju. hauria d« ballar altra vegada la dansa epiléptica que va
ballar amb acompanyament de
metralladores i de canons del
1914 al 1U1S. Com que el Socialismo viu dispers i està aixafat,
el nombre de cretins ha augmentat a tols els països i els dictadors
podrien fàcilment enviar-los als
camps de batalla a assassinar-se
mútuament.
Per què, perù, els dictadors no
es decideixen a fer la guerra?
Perquè malgrat quu hagin aixafat el Socialisme i l'hagin dispersat temen que els socialistes
transformin la guerra en revolució i facin el que haurien d'haver
fet l'any 1018.
(¡ertament que els socialistes
han estat dispersats i allà on han
resistit han estat assassinats. Però
els dictadors no oblidem que hi ha
una certa menu de mûris que són
més perillosos que els vivents.
» * »

Mussolini, que en això de matar i assassinar en sap un rengle,
ha comprès que li calia acostar-se
a França perquè una guerra contra aquesta acabaria malament
per a Itàlia. 1 ha invitat Barthou
¡jerque el vagi a veure a Roma.
Barthou hi anirà, segons s'assegura, i la seva visita, encara r,ue
numés sigui de cortesia, servirà
per a reforçar el perill de la
guerra.
Si Barthou volia fer un servei a
la pau hauria d'atacar el feixisme i pegar una llisada al seu «duce». Perquè fou aquest qui creà
el feixisme germànic ajudant-lo
amb els milions robats al poble
italià i els milers de milions que
Kreuger robava falsificant els
bons del tresor italià, d'acord
amb Mussolini.
Després d'haver-lo nodrit i
d'haver-lo fet gran, Mussolini esdeve enemic del feixisme alemany. Els dos sistemes bessons i
tan semblants, que ben sovint es
confon l'un amb l'altre, avui són
enemics.
La Itàlia feixista després de
dotze anys de calúmnies i d'invectives contra França vol tornar
a ésser-ne amiga i aliada.
Molt bé! Kls alemanys, que
després de trenta anys de Tríplice Aliança hi entenen un xic,
diuen que : «Si voleu tenir Itàlia
en contra, al moment del perill,
no heu de fer més que ésser els
seus aliats.»

Durant més de setanta anys l'enemic secular d'Itàlia era Àustria. .
Però després de la güera el paper d'enemic secular d'Itàlia ha
passat a Iugoslàvia perquè té la
IJulmàcia que, essent habitad^
per un 99 per cent de croates, ha
esdevingut italiana per allò dels
drets nacionals de què gaudeixen
els pobles
* * •

Àustria fa una campanya violenta contra Iugoslàvia perquè
aquesta ha acordat el dret d'asil
als feixistes austríacs fugitius. La
«Heichpost», que és l'òrgan oficial de les bandes que tenen el
poder a Àustria, arriba al punt de
dir que els feixistes austríacs refugiats a Iugoslàvia organitaen
un altre cop d'Estat i que per a
això han celebrat reunions públiques.
La premsa de Belgrado contesla recordant als capellans que governen Àustria l'organització
d'actes terroristes contra Iugoslàvia , recorda la campanya d'odi
feta per la premsa conservadora
de Viena contra Iugoslàvia, la
qual campanya —fixeu-vos-hi—
era pagada per Itàlia ; diu que les
reunions celebrades no tenien res
a veure amb Àustria sinó amb
Itàlia pel maltracte constant d'aquesta contra les minories nacionals ¡ i acaba dient que el govern
austríac, venut a Itàlia, no pot
parlar d'independència del seu
país i que l'afer serà discutit amplament a la Sooietat de Nacions.
Però a la Societat de Nacions
hom no discutirà res, perquè
al representant iugoslau no el deixaran ni parlar. I si s'entesta a
voler fer ús de la paraula li diran : «Ves amb compte que si
parles farem saber també les coses que passen al teu país».
I callarà de seguida.
G.

No s'hi val

Josep Maria Massip, carregadíssim de raó, escriu en un article
a «La Rambla», entre altres coses, el següent : El gran error del
14 d'abril fou el de transigir amb
la vella xarxa burocràtica i amb
els mecanismes que funcionaven
amb l'Estat monàrquic.
Això i altres coses nosaltres les
hem dites milers de vegades. Bo
seria, doncs, que el senyor Massip
acomodés tots els actes de la seva
vida política a ajudar a desfer les
També és amiga i aliada d'ilà- innombrables errors comeses en
lia l'Àustria dels senyors Schu- un moment de beneiteria el 14
schnigg, Fey i Stahremberg. l d'abril. I avui, que ocupa un càrItàlia estreny tan fort entre els lec de suma importància en el
seus braços la pelila aliada i amb Consistori barceloní, bo seria que
tant d'amor que... l'ofega.
apretés fort des de la Conselleria
Àustria farà el paper que f i n s de Governació i no es deixés enfa poc jugava l'Albània del rei colomar un subjecte com Santiago
Zogu, que feia de colònia italiana. Brandolí, ex-carlí o carií, encara,
Però Zogu, que abans d'ésser rei (x-secretari particular de l'exhavia eslat lladre de camí ral, marquès d'Alella quan aquesta
s'ha desejnpellegat d'Itàlia quan
patum fou alcalde — aquell alja n'havia rebut uns quants mi- calde galdós que es va deixar
lions i s'ha passal a Iugoslàvia treure per les sabatasses del gene{)erquè paga millor.
ral Lossada —, ex-secretari de la
Al moment oportú també es re- Junta del Sindicat Lliure de funbel·laran contra Mussolini els cap- cionaris municipals... i rnala perdavanters d'Àustria. Serà quan sona en grau superlatiu.
ja tindran les butxaques plenes i
Aquest plaga és actualment ofies posaran de la bunda de Hitler. cial segon i regenta com a cap inCom tothom sap, el «duce» és terí l'Oficina d'assumptes geneinfal·lible.
rals de la Conselleria de Governació, tot just creada, en espèra
El feixisme, que és un hiperna- que hom el faci cap de Negociat
cionalisme, fa una política mili- saltant per damunt dels oficials
tar. I com és sabut, el militarisme primers, entre els quals bé n'hi
necessita d'un vis-a-vis que li ser- deu haver més d'un més capacitat, més decent i més d'esquerra
veixi d'«enemic secular».
que el subjecte del qual ens ocupem .
Que la Lliga no protesti dóna
Compreu Calçat Anglo
Is. mesura de la ximpleria que està
a punt d'ésser endossada a la ciutat, de la qual el senyor Massip
serà un dels més responsables.
Amb la protesta dels tres conseCanet de Mar llers socialistes, naturalment.

Joan Escarpanter

polític

La Societat de Nacions s1 ha reunit per a la sessió de tardor i,
trencant la monotonìa de les xerrameques inútils, hi ha estat acordada l'admis sia de la Rusia revolucionaria {sense els vots de
l'Argentina ni de Portugal}. El
El Papa s'ha posat furibund. Ha
fet escriure en el seu «Osservatore Romano» un article violent en
el qual la Russia sense Déu (però amb potts de petroli...') és pintada com un infern i els bolxevics
són anomenats assassins i enemics
de la humanitat. Els amics de la
humanitat, per a Aquiles Ratti
són : Mussolini, que paga tres mil
milions de lires (i escaig} al Vaticà i es renta així de tots els seus
delictes, àdhuc de l'assassinat de
l'arxiprest Minzoni ; Dollfuss, que
féu assassinar tres mil obrers i
ires-cents seixanta infants i encunyà la moneda amb la imatge de
la Verge, la qual cosa, per a un
Papa, hauria d'ésser considerat
com una blastomia horrible ; Horthy, que, àdhuc essent protestant,
fa penjar els obrers ; i enllà del
temps, també Hitler serà un amic
de la humanitat.
Després de tretze anys de propaganda antifrancesa a base d'insults, la Itàlia de Mussolini va
acostant-se a França. Es el coronament i la confirmació de l'encadenament de les H planxes n comeses pel Duce en política estrangera. Per a acostar-se a França,
Mussolini ha ajudat l'Hongria
de Horthy a cometre totes les
baixeses, ha gastat milions i milions per a fer arribar Hitler al
poder, n'ha despeses d'altres per
ajudar les bandes de Siahremberg a transformar la República
austriaca en un país balcànic, i
de tot plegat se'n prometia l'imperi. Un cop destruïda la democràcia alemanya i austríaca, enlloc
de trobar Alemanya — com esperava — al costat seu, se l'ha trobada enfront. Està clar : rivalitats imperialistes. I ara el «duce»
té por de la seva pròpia obra i cerca refugi sota la gràcia del perdó de l'odiada democràcia francesa. Barthou anirà a Roma perquè no pot abandonar els seus
propòsits. Però és la Itàlia feixista que fa penitència. Perquè
aquesta es troba ara sense Còrsega, sense Niça, ni la Savoia,
sense la Dalmàcia, sense la Síria,
sense el Yemen, sense Tunísia i
sense Albània. Hitler s'ha escapat també dels lligams de Mussolini. I ara amenaça d'escapolirse-li l'Hongria, descontenta per
l'aproximació ítalo-francesa.
Aquest és l'imperi que Mussolini ofereix als italians després de
tretze anys d'esclavitud i de promeses.
1 el desengany més gran és
aquest: que malgrat l'^aproximació ítalo-francesa (amor sense estimació}, aquesta no serveix per
amagar els núvols que amenacen
guerra i que van gspesseiní-se a
l'horitzó de la política europea.
Al contrari : reforçant el feixisme, italià, creador de tots els altres feixismes, s'agreugen els veritables perills de guerra a tota
Europa. Perquè l'arrel de tots eh
mals és el feixisme italià.
UMBERTO

ERRANTE

Barcelona Centre
Aquesta Secció tindrà la seva Assemblea General reglamentària el dissabte que ;e, dia 29, a les deu del vespre,
al local social (Casa del Poble, Primer
ce Maig, 7), amb l'ordre del dia següent :
l.r Nomenament de la mesa de discussió.
2.n Lectura i aprovació de l'acta
oc l'Assemblea anterior.
3,r Lectura de l'estat de comptes.
4.t Relació de les altes i baixes hagudes darrerament.
5.è Gestió del Comitè Directiu.
8.è Dictamen de la Ponència nomenada en l'Assemblea anterior.
7.è Precs, preguntes i proposicions.

Dues actituds
Ja fa temps, sota el títol »Horitzons socials femenins» i en
aquestes mateixes pàgines, vàrem
parlar dels dilemes que l'actual
organització econòmica presentava cada dia més imperiosament
a la dona ; dilemes que li era difícil defugir, i són els següents :
guanyar un salari sabent que desvaloritza el treball comú, o bé
quedar-se a casa amb funcions
d'administradora, sentint la seva
situació cada dia niés desemparada.
L'opció cada cop es va precisant
rnés clara. Encara que la dona,
en general, sàpiga que desvaloritza el treball comú, encara que
la dona soltera en les classes benestants i riques no en tingui necessitat, encara que la dona casada senti moltes vegades que el seu
salari a tot estirar compensa el
que el seu treball i la seva bona
administració donarien de valor
adquisitiu al salari del company,
la dona ja no dubta. La dona va
vers el salari que és el seu sentiment de llibertat, és el reconeixement de la seva categoria i dels
seus drets de persona, és la seva
independència substituïda a la
servitud il·limitada dels quefers
de la llar sense mesura ni preu.
Ja no hi ha opció, perquè no hi
ha dubte que la dona que ha tastat la independència del salari
difícilment torna a la servitud de
la llar. I aquesta independència,
essent cada dia tastada per un més
gran nombre de dones, cada dia
es farà més difícil trobar éssers
conscients que donin sense comptar quan tot és comptat. La dona
no pot dubtar, i així la veiem arreu, tant si és de clauses benestants i riques com si és de dretes
o d'esquerres, catòliques o laiques,
anar a la recerca del guany que
li dóna consideració i llibertat.
Enfront d'aquest fet, com enfront de la propietat, dues actituds es precisen. L'una propugnant per al retorn de la dona a
la llar és adoptada per tot el moviment feminista cristià, catòlic,
per tot el sentir de dretes, conservador, tradicionalista, i, naturalment, per tot el feixisme. L'altra,
perseguint l'esborrarnent de la
llar, identificada amb el baluard
de la propietat privada, propugna pel treball de la dona en la
indústria, en el comerç, en totes
les activitats sense excepció, suprimint, com si fos inexistent, el
nucli familiar, com es produeix

De la cova de AliBabà, encara
Quan ja teníem el número de la
setmana passada en màquina, foren fets públics el document del
conseller Lluhí i les declaracions
del ministre Cantos, respecte els
incidents esdevinguts fa quinze
dies a l'Audiència de Barcelona.
El document del senyor Lluhí,
molt ponderat, massa ponderat,
vist i constatat el gruix epidermic
dels magistrats que hem de rosegar per les falles de l'Estatut, ve
a afermar-nos en la nostra impressió primera després que Miquel
Badia va endur-se'n detingut un
fiscal que feia l'energumen pels
passadissos del Palau de Justícia : que el cap dels Serveis d'Ordre públic, allò que havia d'haver
fet, era fer que algú hagués arrossegat pels carrers el fiscal senyor Sancho i tots els magistrats
mal educats i incivils que es
creuen que aquest país és una colònia. Després... Déu nos-enguard d'un ja està fet. Amb posar-se el barret de copa i anar a
l'enterrament quedava bé amb
Déu i el Diable, ensems que s'estalviava d'haver de dimitir.
Al grau de barra a què han arribat els sabotejadors de l'Autonomia, que dóna la coincidència
que són els mateixos que alleten el
cop d'Estat, no val la pena de
guardar-los cap respecte.

en les Repúbliques soviètiques. 1
així veiern un Mussolini anar restant drets a la dona, prohibint-li
l'ensenyament, no sols en les càtedres superiors, sinó en diverses
branques de l'ensenyament secundari ; tancant-li les portes de treball que donen accés a professions
liberals mentre que per a les classes
proletàries deixa obertes les portes a aquells treballs pesats que,
en l'agricultura, en la indústria,
en la mina, han estat l'explotació
inicua de les dones de les classes
desposseïdes i la vergonya de tota civlització. Veiem un Hitler fer
el mateix i la dictadura austríaca
seguir dòcilment la consigna. Allí
on hi ha feixisme, la dona és comminada a tornar a la llar i a fer
criatures per al major bé de la pàtria i de la moral, mentre es deixa, però, a les dones proletàries,
l'honor de completar el sou insuficient del marit aínb el treball
de la fàbrica, del camp o de la
mina.
En canvi, allí on hi ha dictadura roja la dona és convidada
a una igualtat absoluta amb l'home, i, si bé una Lina Stern, ocupant la direcció de l'Institut de
Fisiologia de Moskvà, honora
alhora el sexe i la ciència, aquell
67 per cent de dones que formen
els equips de xoc de la indústria,
en el pla quinquennal, fan una pena infinita i ens obliguen a preguntar-nos si és per a arribar a
veure això que l'esforç acumulat
de generacions ens ha ofert el
magne alliberament, l'estalvi de
sang i muscles, que són les màquines d'energia industrial.
Quina d'ambdues actituds és la
justa? Indubtablement ni l'una ni
l'altra, i el Socialisme autèntic,
el Socialisme que es produeix dins
de camins de llibertat, serà el que
haurà de trobar la justa actitud,
no amb aquell concepte de justícia infantil, primari, que confon
la justícia amb la igualtat i àdhuc amb la identitat, sinó el concepte humà de justícia que és
equitat o sigui una igualtat que
es calcula tenint en compte les circumstàncies i condicions diverses
que concorren a un mateix fet. El
Socialisme, produint-se per camins de llibertat, és l'únic que pot
donar a la dona tota la consideració social sense fer-ne ni l'esclava ni la rival de l'home. Es
dintre de la llibertat que el Socialisme trobarà el sentiment viu
de solidaritat, la consciència clara
de la cooperació i aquest sentiment viu i aquesta nova consciència seran les que assenyalaran les
noves bases veritablement morals
que han d'unir els hornes i aquesta veritable moral serà l'actitud
justa que donarà a la dona llibertat i consideració social, sense
trencar l'harmonia de les lleis biològiques i humanes.
MARIA PI DE FOLCH
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Joventut Socialistade Catalunya
Comença l'atac
Els senyors Alcalà Zajnora i U il Robles han conferenciat. Oficialment no són coneguts el resultat i els termes de l'entrevista,
però no cal ésser gaire llest i>er endevinar allò que hom hi ha
tractat. Més que una conferència política haurà estat una visita
de negocis entre dos Shylocks. La mercaderia negociada haurà estat, sense cap mena de dubte, la República.
(¡ü Robles vol el Poder. Ja està tip d'esperar. Ja està tip, també,
de Lerroux. No necessita ja tapadores radicals. Considera, per un
costat, que les condicions objectives del moment estan prou madures, i per l'altri- costat, que si s'hi pensa gaire, els socialistes li
prendran el lloc. Per això porta tanta pressa. Per això ha anat a
visitar el President. Conversa entre dos traïdors. Traïdor l'un i
traïdor l'altre, sense diferències. Si alguna n'hi ha, és encara desfavorable al cap de l'Estat. 1'-'erque si el cap de colla de la CEDA
ha traït ningú, no ha pas estat precisament la República ni els republicans, que ja sabien de bell antuvi amb qui se les havien,
mntre que Alcalà Zamora, l'home que havia estat dipositari de la
confiança cega de la majoria del poble espanyol, s'ha valgut d'aquesta mateixa confianc.ii per a trair i lliurar baixament la República, lligada de peus i mans, als seus enemics més irreductibles.
Gil Robles vol el Poder; Alcalà Zamora li'n farà ofrena... Que
es desenganyin d'un cop aquells qui somnien en una segona dissolució de Corts. El President de la República, «caballero de honor»,
aristocratic, burgès i clerical fies al moll dels ossos, es troba més
prop de les bandes feixistes que no pas de les multituds revolucionàries.
Tenim la convicció absoluta que dins unes setmanes el joc s'haurà acabat amb el triomf definitiu d'uns o altres. D'ací a poques setmanes manarà la reacció o el poder es trobarà en mans dels socialistes. Els vençuts seran esmicolats sense compassió.
O ne els veritables revolucionaris hi pensin bé. ü metrallar o ésser metrallats! En aquestes hores amargues i difícils, que s'atansen
ràpidament, comptem amb l'assistència del proletariat rebel.

EL NOSTRE CONGRÉS
Han acabat les tasques del nostre Congrés. Per damunt de les
nostres suposicions i desigs, ha
resultat extraordinàriament interessant. Hem vist reunits cordialment i estretament tots els companys escampats arreu de Catalunya.
L'elaboració dels Estatuts fou
llarguíssirna, la qual cosa demostra l'interès amb què els joves socialistes es miren les qüestions.
Es discutiren amb tota amplitud
punts que s'analitzaren minuciosament.
Unes paraules del company Comorera tancaren les nostres tasques. Unes paraules serenes i ponderades. Assenyalà la línia que
han de seguir els joves socialistes
per t-al d'arribar a l'assoliment
del nostre ideal. Ens explicà la
trajectòria seguida pel socialisme
català, el qual — digué — ha seguit uria trajectòria clara i neta,
sense esgarips ni paraules gruixudes ni situacions truculentes hem
fet el nostre camí. Camí ple de
triomfs i d'un progrés constant i
concret ; sense presses però sí amb
una progressió constant.
Acabà recomanant-nos u n a
gran ponderació i anàlisi en les
diferents situacions polítiques.
Així s'evitarà de caure, com fan
tantes altres organitzacions polítiques, en el ridícul i grotesc. Una
anàlisi crua i clara i una ponderació acurada en l'aquilatament
de les forces en joc, ens donarà
sempre una trajectòria eficaç. Ens
proporcionarà un estil i, per tant,
una caracterització que ens allunyarà de caure en les turpituds i
vicis de pseudopart its de classe.
El problema de la humanitat, com
deia el nostre plorat mestre Rafael Campalans, és continu i persistent, i no és, per tant, ni prudent ni necessari de presentar en
qualsevol moment la situació política com a cosa final i de vida
o mort.

ÏTA*- ANGLO
PER A CADA DIA

ANGLO

La lluita és necessària i no ens
hem de fiar mai d'aquells — els
quals, sol sempre passar, no representen ningú, ni tenen cap responsabilitat ni moralitat — que
ens regalen, així com així, solucions finals i extremadament felices. Solen emprar mots, certament, molt llampants i truculents,
però darrera dels quals només hi
ha inepcia i manca de responsabilitat i sentit comú.
La nostra tasca és eterna. Res,
doncs, de teatralismes. Res de
xarlatanismes. I sí una intenció
recta, un sentit de la nostra gran
responsabilitat, una voluntat ferrna. I esteu segurs que cada dia
petjarem terra més ferma i l'ideal
que tant sentim podrem veure
com pren cos i forma i l'alè capaç
d'avivar aquesta espurna no ens
mancarà, perquè la tasca començada mai no deixarà d'estimularnos i empènyer-nos més endavant.
Hem aconseguit unificar les
forces, sols ens resta dir : companys, amics, penseu en el Socialisme i si en aquest Congrés heu
vingut representant cine-cents mil
associats, vulgueu, per damunt de
tots els obstacles, els quals no
mancaran, venir l'any següent
amb doble, triple d'associats. I
esteu segurs que compliu amb el
vostre deure.

"Adelante, Requêtes"
Aquest és el mot d'ordre que ha
llançat la «carlinada» de boina,
borla, sabre, escopeta i corneta.
Ens farien trencar de riure si no
fos per la coneixença que tenim
d'aquesta gentussa. Per endavant
ens ho haguérem pres a broma i
ens hi hauríem fet un bon tip de
riure. I ho sabem perquè avui,
que a Catalunya, s'han de rosegar
els punys de ràbia i d'impotència no són capaços d'altra cosa
sinó de gesticular i bramar desaforadament. Porten dos anys callats i amagats dins els immunds
cataus de les esglésies, pregant
fervorosament perquè Déu els
ajudi i els salvi. Dos anys de mut
i dV.srom>r cl Indto. I davant de
l'actitud decidida i enèrgica del
proletariat posat en peu de guer-

No kenn de demanar a les bon e s alló 4 u e
hem de prendre
per força.

A
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Justa queixa
Uns companys nostres se'ns
han queixat de les nombroses dificultats que posa la direcció de
la Presó Model per a la visita als
presos. No tenen raó de queixar-se. Nosaltres sabem per mitjà del S. I. S. (Servei Informació
Secreta), que s'està estudiant la
manera d'habilitar les galeries
subterrànies per tal que els presos
puguin visitar els familiars i
amics a domicili.

ra, aquesta genteta s'eternitzaria
dins llurs cataus petrificant-se.
Però els aires que corren per la
Península ibèrica comencen a ésser-los favorables, i heus ací que
ha sortit la carlinada, amb quatre
sacristans, cretinàtzats i imbècils
Qui en dóna mési
a fer els soldats, a fer el ridícul.
Perquè han de saber que a CataAlcalà Zamora i Gil Robles han
lunya encara no és Espanya, han estat conferenciant durant hora i
de saber que el proletariat català mitja. El nostre S. I. S. ens cos'ha desendogalat del vell i podrit munica que no hi hagut acord sofeudalisme castellà i que per tant bre el preu de venda. Malgrat
no tolerarà aquestes regresions, tot, nosaltres creiem que, val més,
les quals pretenen portar-nos als val menys, el traspàs de la Repútemps inquisitorials de l'Espanya blica és un fet.
podrida i immunda.
V oi dir?
Es doblement trist, encara, que
Parla el senyor Gubern :
gent, la qual es considera, ella
«Jo em sé totes les virtuts, tomateixa, quelcom intel·ligent, caigui en turpituds tan monstruoses. tes les mediocritats i tots els vicis
No pretenen res més sinó resus- de l'administració de justícia, a
citar una guerra sota la creu de Catalunya, a ulls clucs. Fa trenCrist. Diuen —en aquest xiroi fac- ta anys que els estudio...»
Es el mal de tots els Governs,
símil— que som enemics de Déu
i, per tant, d'ells. Pretenen im- que estudien, estudien... i tornen
becilitzar per complet la gent, a estudiar. D'això se'n diu un
amb un pseudo-humanisme reli- Gobern aprofitat. Ens anima l'esgiós i una bondat celestial, quan perança que d'aquí trenta anys
ells, precisament els portadors i més, el senyor Gubern començarà
propagadors de la bona llavor a donar fruits.
cauen en vel·leïtats revolucionàInfallible
ries. La gent us coneix i vosaltres
Ara
que
parlem
de qüestions de
que heu llançat el crit de guerra
sereu els primers perjudicats. Us Justícia, cridem l'atenció dels ciuofegareu en la sang que tan im- tadans d'esquerra, sobre la grapunement —oh ! indecència judicial— crideu.
El poble està cansat de veure
com quatre subjectes vulgars i
Moltes són les manifestacions que es
estúpids volen jugar amb ell.
fan contra la guerra i en llur gran
Voleu encendre la guerra i heu majoria,
hom exposa les misèries t
de saber que nosaltres no desit- barbaritats que s'hi cometen, les disgem altra cosa per a acabar d'u- bauxes que ocasiona, els homes que
na vegada amb tots vosaltres ; perden la vida en flor de la seva joventut, els que queden inutilitzats per
perquè el més digne serveix per sempre
més, i totes aquelles horroroses
a ésser penjat i arrossegat.
escenes d'hospital i el rastre de fam
Sapigueu-ho !
que queda en els pobles; per£> jo vull

vetat en què es troba el senyor
Bonilla, magistrat de l'Audiència, a conseqüència del disgust
que li produïren els darrers fets
al Palau de Justícia. D'ara endavant, quan calgui eliminar algun
«togat» contrari a les llibertats de
Catalunya, n'hi haurà prou amb
donar-li un disgust.
Ho creiem
Hem llegit un article inserit a
«Manos Limpias», setmanari del
mai prou deshonrat Pérez Madrigal. El treball, signat per Manuel
de Heredia, es titula: «Interrogando a un màuser». L'autor comença dient : «Necessito un màuser.» Després de llegir-lo, hem
considerat que és un exagerat, ja
que si es vol suïcidar en té prou
amb una pistola.
Nosaltres ja hem triat
En un paràgraf del manifest
que han llançat els carlins, excitant els requêtes a preparar-se per
a la revolució, diuen : ((Vencer o
morir». Nosaltres els aconsellem
morir, que ens estalviaran feina.
Literatura jurídica
En la queixa que l'Emperador
(no del Paral·lel, sinó de l'Audiència) adreçava al Govern central,
sobre els fets ocorreguts al Palau
de Justícia, deia que el públic havia arribat a agredir .els jutges
tirant «cuerpos contundentes».
Quina manera més elegant d'anomenar el tinter !
FERROMA

El sarcasme de la guerra

MIQUEL SAUG

Per la llibertat
de Valverde
El So2ors Roig Internacional amb
motiu de la detenció del company Valverde i del jove militant de l'E. R. de
C., Espinosa, per haver protestat iradament contra la monstruosa mobilització projectada per Hidalgo —radical
a no ésser-ho—, organitzà un míting
en l'ample local de Badalona. Hi concorreguoren oradors de totes les tendències i ideologies per protestar i solidaritzar-se amb aquests companys
empresonats. Hi parlaren, per la Joventut Socialista, Vilella, Pranquet i
Miret, els quals expresaren amb paraula contundent i enèrgica l'actitud de
les joventuts socialistes catalanes en
llur propòsit d'oposar-se d'una manera
enèrgica contra la pretesa mobilització. Foren llargament aplaudits.
Per no perdre el costum els eterns
anarquistes pretengueren interrompre
l'acte; acte que per la seva naturalesa necessitava l'ajut decidit de tot el
proletariat badaloni. Demanaren—com
e:\cara, és més natural— controvèrsia,
després d'haver parlat nou oradors.
Fit nostres companys acceptaren, sempre que el públic hi consentís. Aquest
no ho acceptà. Es veu que els coneixien.
Nosaltres sols hem de dir que l'acceptem en qualsevol lloc i forma que ells
disposin. Estem a llur disposició.

AVIS
Organitzada per la Secció d'Excursionisme, el dia 30 del corrent tindrà
lloc una excursió a Sant Llorenç del
Munt. Els companys que voldran assistii-hi poden passar per la Secretaria
tie la Joventut, de dos quarts de vuit a
dos quarts de nou del vespre, on els
seran donats tota mena de detalls.

exposar, amb la modèstia de la meva
ploma, que no sols és tot això exposat
la guerra, car la guerra, tant com horrible, és la revelació de l'estupidesa de
l'home.
Els homes, quan són cridats a les
armes, si no se'ls preparés abans amb
himnes guerrers, amb manifestacions
bèl·liques, amb un perill que diuen que
hi ha, però que tots l'ignoren, titllant
de covards els que no es presten a ésser carn de canó. Si aquesfs homes
abans de totes aquestes manifestacions
se'ls consultés un per un, no hi anirien, però la humana criatura és sensible al mal i al bé i els que pensen
treure profit d'una guerra utilitzen
aquests sorolls bèl·lics, igual que els
salvatges africans els seus tams-tams.
per enardir l'esperit del mal. Ens diem
civilitzats i actuem com a cafres.
Els homes, quan són al camp de batalla diuen que són uns valents, que
són uns herois. Jo no m'ho crec. (En
llibres escrits per homes que han pres
part en la gran guerra, diuen que la
majoria dels soldats s'embrutaven a les
calces.) L'home que es troba al front,
no s'entorna a casa perquè té por
de morir afusellat o perquè li han administrat una bona dosi d'alcohol. En
el primer cas, la por de morir afusellat en nom de quelcom que ell en realitat ignora, fa que prefereixi a ésser
ametrallat. Hom té també el consol que
no tots moren i que sempre hi ha una
esperança ;le vida. En aquest cas, però, el que pot passar és que els homes
es converteixin en unes piltrafes veritables. No és absurd aquest egoisme
covard, 1 a més de la seva Inconsciència, no és ridicol que hom caigui en
aquesta embriaguesa de la por?
Antigament, els homes es barallaven
a matar per uns reis, els quals, després,
els esclavitzaven. Avui es barallen n
matar per uns reis també, però solament que aquests han amagat el seu
nom amb el títol de rei del carbó, de
l'acer, etc. Que també, després, com
abans, els esclavitzen als tallers i a
les fàbriques.
Els homes que vulguin ésser civilitzats, en l'alt concepte de la paraula,
han d'atacar en tots moments aquests
«patrioteros» que l'única pàtria que te-

nen és la seva butxaca i a tots aquells
que ens vulguin (siguin els que siguin
els mòbils) enemistar amb qualsevol poble del món; els poetes que vulguin
ésser humans han de fer himnes de
pau molt més vibrants que els bellies,
perquè les fibres sensibles de la bondat dominin les de la maldat.
Hem d'estar agermanats i estimarnos els uns als altres, com deia Jesucrist, però no com els que en nom d'ell
beneixen canons.
JOSEP M." ZARAGOZA

Esquerrisme?
L'Ajuntament de Barcelona ha
obert un concurs de mestres agregats per a ésser destinats tant a
escoles nacionals, municipals o
Colònies permanents. La qual
cosa suposa un treball diari de
sis hores, sense comptar la preparació de tasques—quan es fa—
i les reunions de professorat.
S'exigeix el títol de mestre,
certificat de català, partida d'estudis, partida de naixement i...
Si compteu quant costa treure tota aquesta docujnentació resulten
unes dues centes pessetes.
L'Ajuntament es reserva la facultat d'acomiadar el mestre
sempre i quan li convingui, i pot
fer-ho abans de començar el període de vacances, la qual cosa
suposa una inactivitat forçosa de
tres mesos.
Pins aquí no hi ha res d'important. Tràmits burocràtics. I
res més. Però l'Ajuntament pretén retribuir el mestre amb 25 duros, o 125 pessetes !
Els comentaris per a qui vulgui.
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Ò 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
UN INTERVIU AMB JOAN COMORERA

"No podem creure—diu el nostre company—que una revolució social sigui fruit d'una preparació "tècnica", ni
molt menys d'una política de conspiració."
Fem socialisme
Assolida l'autonomia a Catalunya a l'adveniment de la República, hom va donar-se compte
de seguida del gran pas que aquella podia proporcionar a la família socialista, dissortadament fins
aleshores massa dèbil per circumstàncies que ningú ignora i
que bona part d'aquest raquitisme ningú n'era més culpable i
responsable que els mateixos líders socialistes espanyols, que no
es preocuparen gens, a ben poc,
de que la influència apolítica de
la C. N. T. prengués peu a Catalunya, i arribant ací, encara feren rnés el buid o el sord, en no
venir a predicar les doctrines
socialistes, quan tots els catalans
n'estàvem tan necessitats, i en
canvi no escatimaven el més mínim esforç en sejnbrar la llavor
a llocs on el socialisme era ja un
fet en seriós i fructífer.
Tot plegat, em fa recordar unes
exhortacions d'en Pau Iglesias,
que m'han quedat sempre més
clavades dintre la meva ment,
i que deien : «Que s'havien de
guanyar voluntats per a la causa
socialista, fer del proletariat inconscient un bon defensor dels
interessos de la seva classe, treure'l de la ignorància en què es
troba, donar als il·lusos reflexió
perquè no es perdin per altres
camins —deia el gran mestre—
és una tasca tan positiva, tan
gran i formosa, que han de
realitzar-la amb veritable complaença tots els que mdliten en el
camp socialista.«
Aquesta exhortació tan expressiva podem dir, millor encara,
poden dir els vells socialistes catalans que hagi estat seguida al
peu de la lletra? No, i no; ho
saben ells i ho sabem tots els socialistes. Quines voluntats han
procurat guanyar ací a Catalunya? Ben poquetes, les prijneres
i prou, molts anys enrera, i no
pas per mitjà de les seves propagandes a la nostra regdó.
Si l'apòstol Pablo Iglesias pogués parlar-los els repetiria ço
que segueix : «Haveu d'ésser socialistes no per amar en Clerici les vostres idees, ni per recrear-vos amb la seva grandesa i amb l'esperit de justícia que
les anima, sinó per dur-les arreu, per fer que penetrin en els
cervells dels molts treballadors
que encara no les professen.»
Quin retret i censura no ens hi
faria Pablo Iglesias ! Doncs, també els el podem fer nosaltres, i,
amb tota la força dels nostres
pulmons, exclamar : Deixeu-nos
el pas ben lliure i no ens entrebanqueu de cap manera, ni amb
la traveta de l'absolutisme...!
Socialistes, fem socialistes.
Per avui, prou ; no vull abusar
de les planes acollidores del nostre setmanari, puix que hom intenta continuar sobre el procés
que modestament he començat a
redactar, i no fos cas que no es
publiqués per ésser massa extens
i poc agradós i pesat.
V. BARTRA P

Donem a continuació per l'iut
interès que té, la conversa tinguda a Madrid pel nostre company Conjurera amb un redactor
del diari "La Libertad" i que ha
estat publicada en aquest periòdic.
COMORERA, PERIODISTA
SOCIALISTA

Don Juan Comorera es, como Companys, leridano, de Cervera. Y no es
ésta la única coincidencia que le liga
a su actual presidente. Su bautismo
político lo recibió a los dieciséis años,
en 1910, hablando en un mitin en el
que Intervenía también Companys, con
quien más tarde inició su vida de periodista en la redacción de «La Publicidad», y fue luego redactor de «La
Lucha», aquel gran diario revolucionario que Companys dirigió, inspirado por
Layret. Hasta 1918, en que Oomorera
se afilió al Partido Socialista Obrero
español, que nunca había alcanzado
ambiente entre el proletariado catalán,
y comenzó a trabajar... Pero por poco
tiempo; en 1919 se vio obligado a
emigrar y se dirigió a la Argentina.
Fue allí director, primero, y redactor
Jefe, después, del diario «La Vanguardia», órgano del partido socialista, al
que entregó su entusiasmo y su esfuerzo durante diez años, hasta que la dictadura de Uriburu le expulsó del país.
Entonces Comorera marchó a Montevideo y allí vivió, trabajando también
cerno periodista socialista, hasta Junio
dp 1931, en que, requerido por sus camaradas, se reintegró a Barcelona.
Ahora figura en la coalición de izquierdas que constituye el Gobierno de la
Generalidad, desempeñando la Consejería de Economía y Agricultura, como presidente de la Unión Socialista
I'K Cataluña, que no tiene ningún vínculo de disciplina con el partido socialista obrero español.
EL PARTIDO SOCIALISTA Y LA
UNION SOCIALISTA DE CATALUÑA

—¿No? Entonces, ¿les separa...?
—Ideológicamente, nada... — corta
rápido el señor Comorera—. Ideológicamente, nada en absoluto. Discrepamos en cuanto a orientación, táctica y
a la manera de concebir la estructura
Interna del socialismo. Tácticamente,
nos parece un error, de consecuencias
que pue>len ser irreparables, la actitud
adoptada por el partido socialista inmediatamente de caer el Gobierno
Azaña, del que formaba parte. No ha
habido lógica en ese viraje tan fulminante que ha llevado de la táctica evolutiva, aue en muchos casos fue excesiva, a !a táctica catastrófica, en competencia con comunistas y facistas. Le
aseguro que nosotros no hemos sabido
comprender los verdaderos motivos de
este carnaio tan brusco, porque nos hemos resistido a creer que obedezca a
un gesto de mal humor del hoy líder
roáximo del partido socialista... Pero
los hechos que se han sucedido y se
vienen sucediendo demuestran claramente la certeza de nuestro juicio.
LO QUE SUPONE LA SEPARACIÓN
DK SOCIALISTAS Y REPUBLICANOS

—¿Se refiere usted...?
—Verá... La primera cosecuencia de
este error fue la derrota del 19 de noviembre, que se hubiera evitado con facilidad de haber ido en aquellas elecciones en la amplia coalición que se
previo y se anunció al votarse en las
Constiuyentes la absurda ley electoral. Otras consecuencias han sido la
sucesión de Gobiernos, que han ido
descomponiendo valores éticos de la
República y alejando de ella grandes
masas de trabajadores.
—¿Juzga usted, pues, equivocada la
actitud del partido socialista?
— ¡Cuidado! Estoy analizando una
táctica de la que discrepamos; pero
no formulo una acusación implacable,
que sería injusta. Porque la postura
de ciertos republicanos durante el último período del Gobierno Azaña, que
candorosamente ayudaron la táctica
derrotista del señor Lerroux, los agrarios y 'os cedistas, y la ofensiva encarnizada de algunos líderes republi-

canos, hoy arrepentidos y en trance de
penitencia, contea los mejores hombres
ciel partido socialista y de la U. G. T.,
justificaron en cierto modo el cambio
de táctica... Pero, una vez conocidos
los resultados, me parece inconcebible
persistir en la separación, lo mismo
por parte de aquellos republicanos que
aun no se hayan curado de sus mezquindades, que por parte de los camaradas socialistas.
UNA REVOLUCIÓN SOCIAL NO ES
FRUTO DE UNA PREPARACIÓN
«TÉCNICA»

—¿Cuál es la táctica de la Unión
Socialista de Cataluña?
—Nosotros no creemos en milagros...
No podemos creer, por tanto, que una
revolución social sea fruto de una
preparación «técnica», ni mucho menos, de una política de conspiración.
Una revolución social es el fin del proceso de descomposición integral de un
Kstado, y más que prepararla, los hombres que han de dirigirla se encuentran
t n ella muchas veces sin darse cuenta.
Así pasó en Rusia, donde antes de aparecer Lenin los cadetes derribaron al
zar y los socialistas de Kerenski liquidaron el pasado e hicieron inevitables
las jornadas de octubre. Por esto nosotrps creemos que los socialistas debemos sumarnos a un gran movimiento
ÓP regeneración nacional y de reconstrucción republicana, sin perder nuestra personalidad y sin olvidar nuestros
fines últimos. Lo fundamental para
nosotros es que este movimiento se produzca con las máximas posibilidades
de éxito inmediato, porque interviniendo en él y siendo los más disciplinados
y por consiguiente, los más fuertes;
Ijs mejor organizados mentalmente, y.
por tanto, los más competentes, podremos dominarlo y conducirlo a la realización de nuestros más íntimos pensamientos. De un movimiento asi concebido puede salir en España un Lenin.
LA TÁCTICA QUE LOS SOCIALISn
TAS DE LA UNION SIGUEN EN CATALUÑA Y SUS RESULTADOS

—Esta táctica, es claro, es la seguida
poi ustedes en Cataluña.
—Exactamente. Fuimos en coalición
a las elecciones del 19 de noviembre,
cuyo resultado fue prácticamente un
empate con las derechas, debido a que
lu coalición no fue tan amplia como
nosotros propusimos. Fuimos después,
en enero, a las elecciones municipales,
\ ahora en coalición tan amplía como antes habíamos propuesto, y el 80
por 100 de los Municipios catalanes
dieron las mayorías a las izquierdas coligadas. Esta consolidación electoral
del movimiento izquierdista ha hecho
posible en Cataluña todo lo demás, que
es sobradamente conocido, esencialmente ia ley de Contratos de cultivos,
que nosotros exigimos como primera
condición de los pactos electorales v de
colaboración gubernamental, que nos
propuso Companys.

No hi ha d'haver ni
un sol militant del
Partit que no hagi
contribuït amb el
s e u ò b o i a la
subscripció pro
TREBALL, diari de
la U.S.C.
SINDICAT DE TREBALLADORS DE
L'ENSENYANÇA

Per tal de constituir el «Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyança de Catalunya», adherit a la UNIÓ GENERAL
DE SINDICATS OBRERS de Catalunya, tots els simpatitzant són pregats
d'assistir demà diumenge, dia 23, a les
deu del matí, a la Gasa del Poble, Primer de Maig, 7.

POR QUE SE SEPARO LA UNION
SOCIALISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA

—Aludió usted al principio de nuestro diálogo a otra discrepancia con el
partido socialista.
—Si. Nosotros tenemos una conceptci ón federal del Estado y no podemos
admitir que la organización política sea
su negación. Al fusionarnos con las organizaciones con que contaba en Cataluña el partido socialista se aprobó un
reglamento que se ajustaba a esta concepción del Estado y además a la organización autonómica de Cataluña,
que era ya una realidad legal. Decíamos en el reglamento que la Unión
Socialista de Cataluña seria soberana
en Cataluña, sin apartarse, naturalmente, de los principios doctrinarios y
la Federación Catalana del partido socialista obrero en la política española
e internacional. Este reglamento no
fue aprobado por la Ejecutiva del partido socialista; se hicieron gestiones,
que yo mismo llevé, para llegar a una
concordia..,
—Fue ello lo que, motivó el último
viaje del señor Largo Caballero a Barcelona, ¿no?
—En efecto... Llegamos nosotros incluso a transigir en cuestiones que considerábamos esenciales; pero tropezamos siempre con la interpretación rígida centralista de la Ejecutiva del
partido socialista y desembocamos en
la ruptura.
—¿Definitiva?
—No. Otros hombres vendrán más
comprensivos y todo se arreglará.
LA ACTUAL SITUACIÓN DE LOS
SOCIALISTAS EN CATALUÑA

—Entonces, ¿la actual situación del
partido socialista en Cataluña...?
—Reducido a la mínima expresión.
Porque, para mayor desventaja del partido socialista, los hombres que allí lo
representan están al margen de todos
los hechos que allí se van produciendo.
IMO interpretan el movimiento histórico
que vive Cataluña y chocan constantemente con la psicología y los sentimientos del pueblo caíalán. Pero, en
realidad, a este hecho no hay que darle
ninguna importancia, porque el socialiimo allí somos nosotros, que estamos
creando el movimiento socialista.
—¿Qué organización tiene la Unión
en Cataluña?
—Contamos con 130 Secciones o
agrupaciones ya consolidadas, que suman un total de cerca de 7.000 cotizantes, v con casi un centenar de núcleos que en muy poco tiempo alcanzarán categoría de Sección o agrupación.
—¿Y repreesntacíón política?
—En el Parlamento de Madrid, tres
diputados : Serra Moret, Felipe Barjau
v Jaime Comes. En el Parlamento catalán, cinco : Juan Fronjosá, Ruiz Fonseti, Gerhard, yo y Serra Moret, que
optó por el acta de diputado a Cortes.
Tres concejales titulares y un suplente
en el Ayuntamiento de Barcelona, y
unos 200 en el resto de los Municipios
catalanes. En algunos Ayuntamientos
contamos con mayoría absoluta.
EL PORVENIR...

—¿Confía usted en que la coalición
elf izquierdas gobernante perdure en
Cataluña?
—Sin dudarlo. La armonía entre nosotros es una realidad, y estoy seguro
de que por ahora no se romperá. Las
circunstancias que Impusieron la coalición persisten con tonos de mayor gravedad cada día. Vea usted lo ocurrido
con la ley de Contratos de cultivos, tan
fundamental para nosotros los socialistas...
—¿Y no confía usted en que la
unión de izquierdas, cierta y eficaz, en
Cataluña llegue, al cabo, a servir de
ejemplo a los demás pueblos de España?
—Confío, sí, señor... La actitud presente de Prieto pudiera ser la iniciación de una rectificación de táctica
que es indispensable, sumamente urgente...
FÉLIX RECIO»

Federació Catalana de
les Industries Fabril,
Tèxtil i Anexes
Diumenge passat, dia io, es
va celebrar a la Casa del Poble
l'anunciat Congrès de Constitució
de la Federació Catalana de les
Indústries Fabril, Tèxtil i Anexes, adherida a la Unió General
de Sindicats Obrers de Catalunya. Hi assistiren representacions
dels Sindicats de Barcelona, Molins de Rei, Manresa, Roda de
Ter, Sant Pol de Mar i Santa Maria de Corcó, i amb caràcter informatiu el Sindicat de Gèneres
de Punt de Calella. El Sindicat
de Sabadell trameté al Congrés
un document encoratjador per a
l'assoliment de les reivindicacions
obreres en una acció mancomunada dels treballadors tèxtils.
Llegits els Estatuts segons els
quals ha de regir-se la Federació,
foren aprovats per unanimitat.
Tot seguit, hom passà al nomenament de Secretari general del
nou organisme ; fou elegit l'afiliat Pere Gausacs.
La nova entitat, el nom de la
qual és Federació de les Indústries Fabril, Tèxtil i Anexes de
Catalunya, tindrà el seu domicili
a la Casa del Poble, Primer de
Maig, 7, Barcelona, on podran
adreçar-se des d'ara tots els Sindicats del ram.

El míting de
Mataró
Divendres de la setmana passa-

da, dia 14 del mes que som, va
ésser celebrat a Mataró un míting
organitzat per la Secció de la U.
S. C. en aquella ciutat. L'acte,
que va constituir un èxit de debò
per als seus organitzadors i per al
Partit, va tenir lloc a l'espaiós local del Cinema Modern, el qual
es va veure ple de públic a ves-

sar.
Els parlaments dels companys
Miret, Ruiz Ponsetí, Comes, Granier-Barrera i Bar j au van provocar l'entusiasme de les masses treballadores que assistiren a l'acte,
les quals van premiar la tasca dels
oradors amb xardorosos aplaudiments i amb ovacions efusives.
Els companys que componen la
Secció de la capital del Maresme
poden estar ben satisfets de llur
iniciativa i poden tenir la seguretat absoluta que llur tasca no serà
pas estèril, car ha de reportar sens
dubte fruits a desdir a favor del
Socialisme i dels ideals de dignificació del proletariat.
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