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" El CõhséH Directiu de la U. S. C., en us de les facilitata
que li confereix Farticie 26 dels Estatuts del Partit, «eordw
el dia 15 dels corrents, en votació secreta i sense oposició, deixar constituït en la forma següent el Comitè; Executiu
Central: ,' ;.:' , ; : : ., !/.;•_:,
.'.'„ . > ,' : ; . : •
: :'
Jaume Comes
PRESIDENT
•M. Martínez Cuenca
VlCE^PBBSÏDEIÍE,'
SECRETARI GENERAL E. Granier-Barrera
Joan Fronjosà
SECRTARI D'ACTES
Miquel Serra
VlCE-SECRETARI
Ramon Palomea
TRESORER
Abelard Fàbrega
COMPTADOR
El Comitè prengué possessió el dissabte passat, dia 21, i
acordà ratificar les següents representacions del Partit:
Al Comitè - -:-*-- <T -¿¿¿¡r ••-^¿¿^•¿B.'vl^ 6 d'octubre : Jaume Lluís Roca.
Al Comitè pro amnistia : E. Ruiz i Ponsetí.
També acordà nomenar representants a la Coalició d'esquerres catalanes els seus membres Miquel Serra, efectiu, i
Martínez Cuenca, suplent
. . .
Aquests nomenaments han estat oportunament comunicats als organismes respectius.
Fou nomenat, igualment, director de JUSTÍCIA SOCIAL el
company Granier-Barrera, i es prengueren altres acords relacionats amb l'aspecte de redacció i amb l'administratiu de
l'òrgan de la U. S. C.
El Comitè ha dirigit salutacions al company Comorera
—aquesta acordada també pel C. D.—, al Partit Català Proletari i al Partit Socialista Obrer Espanyol. Tot i que el Comitè es fa càrrec de la direcció del Partit amb autoritat plena
i efectiva, no pot oblidar que el company Comorera és el President de la U. S. JC. elegit pel darrer Congrés, i que tan sols
les causes doloroses ben conegudes rel priven d'exercir mate-•p »rKir»
rialment les seves funcions. BjS^ÍT
»«u (*»ftkt*-:
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El C. E. fa extensives a tots els companys aquestes salutacions cordials, espera la col·laboració de tots i reclama l'estricta observança dels Estatuts i acords del Partit, que ell ,serà
el primer de complir. En particular recorda als afiliats llur
primer deure: la regularitat de cotització, ara més necessària que mai. Ha dirigit ja a algunes seccions observacions
disciplinàries, que seran ateses com caL
Tot just constituït, el C. E. a penes s'ha pogut informar
dels assumptes pendents. S'ha assabentat de la constitució
d'un Comitè^ ,, r , n "^Ii ~" ''^^-^.i- -¿-,-'•---"»lï-^i
; ha acordat activar elsitxanutsae fusió amb el rartit
Català Proletari, a reserva de l'acord definitiu del Congrés
pròxim, i ha traçat un pla de coordinació d'activitats sindicals,
cooperatistes i altres que s'anirà portant a terme progressivament En l'edició que ve detallarem aquests acords deíC. D.
i el C. E. i publicarem importants documents.

Actuació politica
de la U. S. G.
(•W®**.»

. ^ m a D. tva aí##^
mentaría de la minoria del nostre Partit a les Corts de la República, tot facultant, però, el C. E. perquè, d'acord amb la
minoria, pugui inodificar aquesta actitud si les circumstàncies ho aconsellen.
En aplicació d'aquest acord, el C. E. ratificà el company
Comes en el càrrec de cap del nostre grup, i aquest company
portà el criteri del Partit a la reunió conjunta de la minoria
parlamentària d'esquerres catalanes celebrada dilluns al matí. Mantinguérem la conveniència, no solament de no tornar
a aquestes Corts, sinó d'invitar els partits obrers i republicans
que encara hi concorren a seguir l'actitud d'abstenció del Parût Socialista, de les esquerres catalanes i altres sectors.
"Esquerra Republicana acordà després, per la seva part,
donar per finida la retirada del Parlament efectuada amb motiu de l'aprovació de la contrareforma agrària, i alguns diputats de l'esmentat partit coalitzat sostingueren, sembla, el parer de menar una oposició viva a les iniciatives governamen'tals.; .
.
'•'.'"
-.".'•
Per part de la U. S. C., considerant que les circumstàncies
no han variat, mantenim la nostra antiga, perseverant i coneguda abstenció, sense que això signifiqui desacord amb la
minoria d'esquerres catalanes, a la qual estem adscrits als
efectes parlamentaris. Si els altres sectors de la minoria d'esquerres aconsegueixen —cosa difícil-— resultats favorables
amb llur retorn, serem els primers de celebrar-ho, i si els èxits
obtinguts per aquests amics arriben fins al punt que els desitgem, esperem que tindrien la fortuna de fer-nos modificar la
posició d'ara, i fins de reintegrar a les Corts altres forces que
avui n'estan apartades i que, al nostre entendre, són les uniques que poden portar una oposició parlamentària eficaç per
llur nombre, llur cohesió i llur prestigi.
A part d'aquest punt, tractat amb urgència, el C. E. prengué en la seva primera reunió acords polítics relacionats amb
la nostra intervenció a la Coalició d'esquerres catalanes, els
quals seran portats oportunament al si del Comitè d'enllaç.
El Comitè d'enllaç de la Coalició s'ha revelat organisme útil,
i col·laborar a fer les seves tasques sempre més prestigioses ï
eficients és en aquest moment, per a nosaltres, compromís d'honor. En aquest sentit hi pensem aportar les nostres iniciatives.

Per canses alienes a la nostra
voluntat, no podent reproduir
textos dels articles 72, 75, SI,
82, 84 1 85 de la Constitució,
ni publicar comentaris també
actuals*

LA INTRANSIGÈNCIA
Ni caldria dir-ho. La intransigència sempre és filla d'una manca de
comprensió. Es la mateixa intolerància que no permet la deguda llibertat de consciència als altres.
Amb motiu de la crisi de govern no es parla d'altra cosa, vulguin
que no, que "de la intransigència dreíista. Però el clam del poble és desoït, ínentrestanl, per l'oligarquia que, subreptíciament, pretén coduirio al desengany i a la servitud.
Un tai despropòsit sols cap a la closca dels qui tenen subjecta llur
consciència à l'afany de domini, sense preveure les conseqüències de la
seva pretesa imposició).
]
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A,,REPART

"Les entitats que deguin, sense una cansa, jnsaficada, les cotitzacions d« mag
' any, seran atnonestades -pel 'Comitè* Érócutíu, no tindran vot en et Partit i no podran preñare part en els Coflgreasos.
:•'- : ' . : . .
'
Quan els deutes arribin a un any de cotització, seran donades de baixa del Partit."
> . - - • . -.-.-• •
' •- • • • • • - • ' -V • - : Estatuts de la U. S. C. — Article 11.

LA SITUACIÓ DE
«JUSTÍCIA SOZIAL
JUSTÍCIA SOCIAL porta ja, entre les diverses etapes de publicació,
nou o deu anys de vida. Organ del Socialisme català, ha contribuït de manera eficacíssima a la formació politica de les nostres
multituds treballadores, i s'ha guanyat un prestìgi tan sòlid com
merescut per l'encert de les seves camxpanyes, alhora vigoroses i
ponderades.
• > . . . •
El nostre setmanari, però, ha fet i prosseguirà la seva gran tasca
en condicions materials modestes. Com tota la püeñisa obrera del
món, ha de viure dels seus propis recursos i jïfj!*escalf dels eompanys i lectors. No bénéficient de subvencioni ter boles, de fons
inconfessables, d'ingressos mercantils que ens «JH* negats amb passió, sinó de les aportacions —• 'modestes quasi fes —~- dels amics i
camarades.
Avui, les nostres dificultats són au¡
per les circumsfancies del moment. "^Vr^P^
IJ-üe vegades —
potser aquest numero 'mateix s'hi traban
"de sortir amb
retard. \El repartiment, el cobrament, tot é$"" •oba afectat per
aquests inconvenient s, i la marxa econòmica •I periòdic se'n
ressent molt.
A part d'això, hem de dir francament que
estem gens satisfets dels companys. Vanì anunciar, en reapari
que la nostra
vida estava assegurada, i és cert. Però amb una $bndició essencial :
que cobrem els periòdics venuts. Això, tan elemental i fàcil de dir,
desgraciadament no passa en la pràctica. No parlem ja dels paquetera i corresponsals de premsa professionals, que 'molí sovint no
compleixen com cal. els seus co'/nprormsos. Referint-nos solament
a les seccions de la V. S. C., hi ha seccia que deu a l'administració
fins més de dues-centes pessetes de periòdics rebuts, i això sense
comptar les que erts poguessin deure d'abans dejls fets d'octubre,
les quals no ens és possible comprovar ara. CoJ&prenent totes les
dificultats que sofreixen molts con'apanys, sense 'feina, traslladats,
detinguts, etc., i no ignorent, que moltes seccions '::es troben gairebé
impossibiliíades de tota actuació per la repressió desfermada a les
comarques. Però no és admissible que, mag any després d'aparèixer
una publicació legal, hi hagi seccions del Partit que no tinguin
ni l'interès mínim de contestar les comunicacions ad'mínistratives
i liquidar els periòdics ja venuts.
A part de tes mesures que pren V administració, amò caràcter
urgent, aquestes circumstàncies ens obliguen a repetir una crida
ja clàssica en les publicacions obreres. NECESSITEM DINERS EN
GRAN QUANTITAT 1 COM MES AVIAT MILLOS. El Comitè Executiu s'ha dirigit, tarñbé amb la celeritat indispensable, a les Comarcals, les Seccions, tes Joventuts, ta V. G. S. O., és a dir, a tots
els organisâtes del Partit i relacionats arríb eü, perquè facin aportacions en forma de donatius, bestretes, préstecs^ etc. ; procurin
subscriptors, protectors, anunciants; en fi, ha 'níuttiplicat els esforços per salvar JUSTÍCIA SOCIAL, í ha tingut la satisfacció de trobar
l'ajut necessari per a resoldre la situació crítica del moment. Però
la base principal és cobrar els crèdits pendents. ENS DEVEN, SOBRETOT ELS COMPANYS, MES DE QUATRE MIL PESSETES,
i en deverñ menys de mil. Això vol dir que sicobràve'm. solament
la quarta part del que ens deuen — és demanar ben poc — ens posaríem at cortent i encara ens sobrarien diners.
Repetim, doncs, el clam angoixós que malts companys ja -.oneíxen: NECESSITEM DINERS. I no en necessita solament Jt;»TÍciA
SOCIAL. En necessitem tãiftbé per a totes les altresì coses impreficindibles del Partit: salvar la.Casa del Poble, que fais pot ésser maleriatmxnt .preça si no hi acudim a téntps, nosaltres i totes Ics entitats quechi aplegaven ; pagar lloguers de locals f altres despeses ;
atendre els presos Í perseguits ; però una de les èjges ™és urgents i
importants és asseguraria continuïtat de la no^^aparició. fit settjÉteMiga. ^ jat^
, •WJfjBjfai ' rtunt\
externa del Parût, i no solament V hem, -de sostener, tftnd que hem
é'anipliar i vMlorar infafinidanient aquesta arma, preciosa. Per
tot això, NECESSITEM MILERS DE PESSETES,
IMMEDIATAMENT, i esperen} de tots els companys i lectors que, «za* subscripcions i en totes -les formes- possibles, ens enviaran diners*
Et periòdic té un tiratge real—es pot comprovar a la impremta—
de 3.000 exemplars (molts diaris que semblen importants tiren el
doble o el triple, no pas més}. L'administració cobra quinze cèntims per número dels vint que paga el. comprador. Cada edició ens
costa unes 300 pessetes 'ntàxim. Vol dir que cobrant-ne solament
2.000 — el 60 %— hi ha eqmlibri economi*. Amb aquestes xifres
aproximades, els companys peden veure clara'ttient si és lícit abandonar un esforç que tan b&hs- resultats pot produir en períodes,
que semblen pròxi'ms, d&'fítberlat de premsa, i que anirà essent
•riïienys pesat a mesura que el 'temps passi.
Confiem, doncs, en V entusiasme de tots, si niés no perquè es
puguin rescabalar-del poc interès demostrat per alguns. La setmana entrant començarem a donar cón&pte de 'les quantitats rebudes
a la nostra administració, de les quals preguem que ens sigui indicada sérnpre^, antb claredat, la destinació desitjada.'

cíC®13HaBaS@@ífâÊ
"ta representació de Ia U. & C. correspon 'al Consell Directiu, el qual assainira
les funcions directives i administratives, estarà encarregat de la propaganda, con'
trolarà les entitats, els militants, els elegits: i la premsa del partit,'convocarà els
Congressos i prendrà totes les mesures que exigeixin les circumstancies."
Estatuts de la U. S. C. — Article 20.

Saludem els presos governatius obrers9 republicans i catalans recentment alliberats.
"El C. E. assumirà les funcions següents: Executar els acords déte Congressos i
del C. D.; fer complir aquests Estatuts i totes tes resolucions del Partit; intervenir
en tes diferències que sorgeixin entre militante i entre entitats; respldre els assumptes urgents i preparar els Congressos als quals presentarà els comptes i- una memòria dels treballs realitzats. El Comitè Executiu es reunirà com, a m™?« cada quinze dies."
Estatuts de la ü. S. <C. — Article 25.

PA R L E M
Ün reportatge, evidentment malintencionat, d'iina
popular revista gràfica madrilenya, dóna ocasió a
l'ex-secretari de Fabra Ribas, ex-comunista i ex-liberal (?), ara co-director del diari de, la Lliga i de tots
aquells beatífics i feliços ciutadans que un dia llegien
El Brusi -- parlem de Manuel Brunet —, a envestir
furiosament, en el Jesuitic estil en ell peculiar i que
tant engresca els lectors de La Veu, contra els homes
d'esquerra
i el Partit que els organitza.
:
Aixo deu ésser per a variar. Perquè rar és el dia
fen què per una o altra raó o motiu el nostre home
deixa de segregar el seu refinat verí i atacar els
seus enemics polítics. Sobretot amb els socialistes,
hi té especial dèria i som allò que se'n diu la seva
debilitat. A propòsit d'això ens imaginem cojn deu
fruir l'homenet veient aquell titular ja tradicional
d'A B.C: «Las consecuencias de 1.a cri}ninal sedición
socialista»...
,
Però anem al nostre comentari. Es e,l cas que en
el susdit reportatge, molt extens i pocá-solta, es fa
al·lusió plena a la vida íntima d'una destacada figura
política catalana i el «company» — en periodisme! —
Brunet ho aprofita pèrfidament per, entre altres coses, dir «Els laics no donen cap importància a la fidelitat conjugal ni a les víctimes del Don Joan ; no
vacil·len a humiliar una muller digníssima per a exalçar-ne una altra. En !a moral laica això no té cap interès.»
Si no fos que, és clar, en Brunet cobra bé per a
escriure al periòdic de la Lliga, i s'enginya per a divertir els beatífics i feliços — repetim — lectors seus,
•ens :semblaria mentida que hagués escrit això. Perquè
élïy íii -títngú -que tingui mig dit de front, no ignora
lit "quantitat i la magnitud d'escàndols d'aquesta menà que a diari ofereixen aquests «senyors» carregats
de •'«societat»,'de diner i d'hipocresia o inconsciència
religiosa./Quina novetat! «Fer el salt a la dona», com
vulgarment es'diu!... Però, ¿que no ho sap tothom

No ens trenquem els nervis
La cruesa en l'atac de certs companys socialistes de Madrid i les
frases malsonants dels pseudcrrevolucionaris d'ací, ens recorden les vicissituds que passaren els vells catnarades per a poder aguantar ei
grup socialista a casa nostra. Amb
penes i dolors es passaven la vida
sempre refent el grup. I era, i és
encara, que cent inadaptada a les
lluites i els costums del país i poc escrupolosa, així que podien n'agafaven la direcció. I tquè succeeix? El
mateix que pot pas'sar sempre. Que
moguts per "baixes passions i poc
amorosos a l'ideal «pje diuen sustentar, llancen a rjbdar l'edifici que
amb sacrifici altres companys han
bastit.
Quantes vegades no he vist refer
el grupet d'ací... quantes vegades
ho havíem esmentat amb el malaguanyat Escorça, i amb companys
llavors de la C. N. T. ! ¡ Quina pena
recordar els improperis que es llançaven entre camarades !
De tots aquests fets i poc meditats
procediments, Va néixer la Unió Socialista, no com a ideal nou ni per
a judicar els sempre barallats companys sinó per a omplir el buit que
mancava a Catalunya on el Socialisme no havia arrelat per manca de
comprensió, b excés de malícia, als
costums del país. El desenvolupament del Socialisme ací es deu precisament a la modalitat que amb encert donaren els companys fundadors, i avui és el partit que pot
aglutinar totes les forces proletàries
de Catalunya, precisament per
aquesta serietat que no posseeixen
altres partits, sempre que sapiguem
conservar l'esperit que originà la seva creació. Si no són seguides aquelles normes caurem en els defectes
dels partits afins que es van destroçant mútuament.
Estem avesats a oir frases dures
en assemblees en els cenacles nostres,
però ja mai no ens atrevirem, a fer
el joc a l'enemic, malparlant a les
columnes de la nostra premsa ; el
decorum no està renyit amb l'acció,
la xerrameca és contraproduent i
fastigosa, la Unió Socialista no hi
pot aprendre res amb aquests companys ; podem si més no alliçonar
los.
Als seus començos formàrem als
rengles de la U. S. C. companys de
tendències completament heterodoxes (anarquistes, sindicalistes, comunistes, separatistes, etc., etc.),
però la disciplina democràtica del
e^atíKt^o^frtèae^-taàfagermanà totçr'
i avui podem dir sense temor de
caure en ridícul : som el partit obrer
de més solvència moral, que té el futur a les seves mans, seguint l'obra
dels camarades que el fundaren.
J. MOI^TLLEÓ

Cap llibertat contra la
llibertat.
SHEL·LEY

Quantitats
rebudes
Eduard Vallvé, Terrassa. Gir
U. S. C., Tordera
ü. S. C., Sant Carles de la
Ràpita ...
... '.,:" ...
Sindicat Fabril
L'Auxili
Obrer
...
Martí Canet ...
J. Palau, Santa Coloma ...
S. Suñé, Maçanet de la Selva
Ullastrell
ü. S. C., Manlleu
U S. C., Tordera (segona tramesa)
Isidre Flamarich

23'.—
48'—
62'50
36'80
31'80
12'—
ii2'5Q
15'—
40'—
48'—
10'—

Passat per la Censura

CLAR?
del carrer que la moral catòlica està mig podrida?
¿Qui és en Brunet per a parlar dels defectes de la moral laica? I, no és molt pitjor fer de gata-maula piadós
i ensems fer això que diu el comentarista de La Veu,
o sigui «humiliar una muller digníssima per a exalçar-ne una altra»?
Si els catòlics (?), en general, han d'ensenyar-nos
de moral conjugal, apressem-nos a cordar-nos bé tots
els botons i... amaguem zelosament les nostres dones.
De jnoral d'aquesta mena només n'hi ha una al
món, senyor Brunet : la que neix i creix naturalment
dels sentiments i, eixint francament del cor, estableix
l'amor en tota la seva plenitud. Tota la resta són vicis o crisis humanes que no es corregeixen pas essent
laic o catòlic ; parlar d'això són ganes de perdre el
temps. A més, i no volent fugir de l'assumpte, però
aprofitant l'avinentesa per a dir-ho, és molt més
exemplar per als bons costums del poble l'existència
d'una República laica que no pas la d'una Monarquia infecta i catòlica com la merescuda per Espanya
tants anys, el cap principal de la qual, bon punt s'ha
vist alegrement lliure del tron que tan gran li venia,
ha donat espectacles ben poc edificants per a la mena
de moral que tractem.
En fi, lector i company: ¿què vols esperar-ne d'un
«il·lustrador» de masses que pretén per a.una creença
determinada el monopoli de certs aspectes de la moral íntima i que, anant a altra cosa, no sent cap escrúpol — ell ho confessa — d'escriure en lletres de
motlle : «Ara fa un any d'aquell estiu de guerra civil. Aviat farà un any de la traïció. I aquesta traïció
ara la paguem. Però entre allò i això, prefereixo mil
vegades això, i no em dono gens de vergonya de dirho...» . ,
«Això», amics, és .la suspensió de garanties, l'estat
de gìierrà, la Ilei dèÌ2 de generala nova interpretació
de les lleis socials, la censura, la presó...
J. M. ROIG

TESIS DE JOVENTUT
L'organisme responsable de les
Joventuts de la U. S. C. ha cregut
convenient redactar un determina*
nombre de ponències sobre diferents temes que tenen una indiscutible actualitat. Temes que tots
ells «s basen damunt conceptes
que una nova visió del món que
posai tres tenim ens els presenta
com coses inservibles i que, per
tant, ara anirem a acarar-nos-hi i
a definir-los tal com ho veiem.
Les masses necessiten una edu-

cació sobre |a majoria dels problemes que suren en l'ambient i
cal donar-los aquests ben definits i
sobretot ben plantejats.
Trobem sovint què la desorientació plana damunt el poble. Nosaltres intentem orientar, a la mida de les nostres possibilitats. Per
això hem fixat les següents tesis
que seran redactades pels companys ponents que s'esmenten i
que al seu tejnps seran fetes públiques :

JUSTÍCIA
Drets, pel company Joan Pié.
Deures, pel company Joaquim Garcia.
Penalitats, pel company Pelai Sala.
PROBLEMA SEXUAL
Matrimoni, pel company Josep Villalú.
Monogamia, pel company Marcel·lí Bochaca.
Poligàmia, pel company Salvador Boher.
Prostitució, pel company Joaquim Asencio.
Amor lliure, pel company Lluís Ardiaca.
SISTEMES DE GOVERN
Democràcia, pel company Ramon Sorribes.
Dictadura, pel company Josep Miret.
» * *
Burocràcia, pel company Joan Palomas.
EDUCACIÓ
Pàrvuls i escola primària, pel company Jesús Mercader.
Escola secundària, pel company Joan Sesplugues.
Escoles complementàries, pel company Agustí Vilella,
Escoles professionals i tècniques, pel company Claudi Mata,
Universitat, pel company Tomàs Amat.
• »»
Teatre social, pel company Josep Massip.
Cinema educatiu, pel company Daniel Cliviìlé.
FAMÍLIA
Relacions entre fills i pares, pel company E. Granier-Barrera.
Fills naturals, pel company Joaquim Berenguer.
Fills legítims, pel cojnpany Joan Sesplugues.
DIVERSOS
Religions, pel company Josep Franquet.
Déu, pel company Josep René.
Exèrcit, pel company Josep Miret.
La ffw«T«,\pel company E. Granier-Barrera.
Esports, pel company Francesc Garriga.
Treball, pel Company Tomàs Amat.
Cooperació, pèl company Lluís Ardiaca.
Sindicació, pel company Jacint Gener.
Policia, pel company Aureli Vülacampa.
Concepte de pàtria i nacionalitats, pel company Josep Miret.

Bareeiona, ío#®.

Estranger

agències informatives del país,
eren completament ficticis.
Ho confirma un enviat especial
*«játíé- *-4*tíáriíéi">*i tí -*'*V> . ***** ^'* -w^ **^*5
aeiwançKester Gttarâtan, el qual,
A l'Africà,
en una informació publicada a El
de Madrid, posa de relleu l'eminyons! Sol
vident descontentada regnant entre
La vella cançó torna a estar de les masses italianes.
moda. Ara, però, la canten en ita-! El dit periodista anà a Nàpols.
lia. Música i lletra són diferentes. Entre altres coses diu que «els feiNo obstant, l'esperit és el mateix. xistes no es troben molt a gust en
Esperit de conquistador. De con- aquesta ciutat». Contrastant amb
quistador civilitzat. Això és, ex- l'abundosa propaganda escrita en
pandiment de la cultura europea carrers i places de les idees feixisamb gasos mortífers, avions i ar- tes, «va veure a Nàpols moltes més
inscripcions contra la guerra que
mes de precisió.
El conquistador modern, el de en qualsevol ciutat del nord».
Assistí a una desfilada de tropes
la post-guerra, viu dominat per
una idea obsessionant : acabar amb procedents de les maniobres de
l'esclavatge. Amb. l'esclavatge in- Bolzano. «La majoria de les cases
organitzat, naturalment. Car els estaven adornades amb banderetes.
monopolis i els cartels dels països Cal ésser prudent i complir les inscivilitzats ja curen id'administrar truccions pertinents. No obstant,
una justícia equitativa i de donar el nombre d'espectadors no era ni
jornals... de misèria. La cultura en nombrós ni entusiasta. De tant en
mans dels capitalistes es transfor- tant, algun aplaudiment...»
Després, l'informador va al port
ma en tirania, opressió, persecua veure l'embarcament d'un concions i explotació.
Abissínia està condemnada a cau- tingent de milicians. I anota corç dins l'òrbita de la gran civilit- ses com les següents: ••
«immensos i desbordants eren
zació blanca. Desapareixèfà el feudalisme-indígena i.sorgirà l'explo- l'alegria i l'entusiasme dels camitador capitalisme estranger. .Els ses negres (júe marxaven cap a l'Adescendents de la reina de Saba frica; però lês persones que romano hi hauran guanyat ress Un sim- nien al moll estaven quietes i siple canvi d'ajnos. Tant li fa que lencioses mirant amb melangia l'esigui Itàlia com Anglaterra. Tant norme transport. No hi havia ni
és que els dominadors es diguin li- aplaudiments ni entusiasme bèl·lic.
A continuació, el dit enviat esberals, com demòcrates, com feixistes. La seva sort està, ja fa pecial explica uns quants detalls
temps, tirada. Els taurons de les sobre el públic i els expedicionafinances i de la indústria, encara ris. El vaixell comença a moure's;
que actuïn sota diferentes marques les sirenes inicien els tocs de copolítiques, tenen tots el mateix miat. Sorgeix l'indispensable «Giopunt „de coincidència: dividends. vinezza» i «les mares, tristament,
Els negres de les mines de la mouen els braços i agiten mocaRodésia i del Transval podrien dors. A bord, molta bullanga ;-al
d i r-ne quelcom. 'Els pàries de l'ín- moll un silenci gairebé ominós.
dia no n'estan contents precisament. Quedava la generació més vella : els
Els coolies xinesos encara treballen pares i les mares. Desgraciadament,
14 hores diàries. Els petrolers de l'I- sabien què era la guerra. Mentre el
transport s'allunyava mar endins,
rak, els pagesos del Sudan...
La lliçó ha estat ben aprofitada. vaig quedar-me pensant quias serien
El Feix exigeix colònies. Com que els sentiments que dominarien
els altres fan el sord, no té més aquella joventut, que avui cantaremei que embarcar-se en una va fins enronquir, quan entrés en
aventura d'un èxit problemàtic. l'infern abissini.»
I, finalment, acaba amb aquesMalgrat la crisi, Itàlia, convenientment preparada pels agents de la tes paraules : «Aquests nois han
gran burgesia, intenta engolir-se el vist Nàpols, ja poden morir...»
vastíssim imperi dels descendents
MARGÄRIT
del «Prest Joan». Sembla que l'aventura etiòpica és la darrera carta
que juga el Duce. L'erari públic
ha invertit en la preparació de la
guerra dos mil milions de lires...
Econòmicament, Itàlia és pobra...
Contràriament a les informacions
ÈPOCA IV - NUM. 26
oficials i oficioses, la guerra amb
Abissínia és impopular. El poble
BA R CE L O N A
italià té memòria. L'obrer, el petit
28 setembre del 1935
comerciant, el pagès — augment
de les jornades de treball, rebaixa
de salaris — recorden encara els
P R E U s
sofriments i les privacions que imposava la conflagració de 1914-18.
2O eé-ts.
A desgrat de les persecucions, de
l'estreta vigilància dels organismes
P R E U S DE S U B S C R I P C I Ó
coercitius, la gent murmurà, critica, censura... Desgana, escepticisTrimestre
. 2*50
me, desconfiança...
S e m e s t r e . . . . . . . 5*00
En aquestes mateixes pàgines,
Any. .
. 10*00
esmentàvem, fa alguns mesos, els
violents incidents ocorreguts en algunes poblacions italianes entre
Redacció i administració:
reservistes i camises negres. Era
Carrer Pelayo, 10,1/, 1,*
un motiu més que suficient, per
B A R C E L O N A
a suposar que l'entusiasme i l'alegria populars, tan 'profusament
propagate arreu del món per les
í
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"La "Qiao Socialista de Catalunya" es proposa reonir, «t nn arganfane únic,
tòte» les foxces socialistes de Ics terres catstanc&
. . - - • ' . "". . : --.' ' . - . . - '
Ítí seu ideal és la realitzaciódei SocfaHsme, treballant tothora per a la seva «vafearía,1 propaganda i àrgaaitiact»." ....•;• r - - , . •-. '
- '• ....:. • <••-*.,.„ . ..
- . - s - - - - " " - ' ' - • • .'
'.„..- •"' - - • Estatuto de la U. S. C. — Article primer.

LA VID A SINDICAL

MARIONETES POLIRe f le x I on s sobre
TIQUES
.JSeiç ..pata, JpwÇj l'^pectacla.
Vittorio-I
anomenat teatre';;
déïs prodigis. V"éritar}ftmÍht, quelcom de prodigiós sembla, en veure
aquella munió de ninots lligats
amb cordètes que són les que donen vida als personatges sota l'impuls i la voluntat de l'home que
les maneja.
rii ha moments en què perdeu la
noció que esteu davant d'uns ninots i penseu que són de carn i ossos i que dintre seu hi ha una vida amb totes les seves múltiples
demostracions.
De tal manera omplen l'escena
que dubteu per uns instants que
puguin obeir tan harmònicament
a la voluntat de qui els mou. Però la força dels fets us fa adonar
que realment allò no són res més
que ninots inermes i que no hi ha
altre artista que l'home de les cordètes.
* **
Endinsats dins aquest' tema se'ns
acut — seguint el fil de la nostra
meditació — que no cal pas anar
al teatre per a veure aquestes marionetes. No ; en la vida, a cada
pas trobareu sempre una quantitat
enorme d'homes que malgrat totes
les aparences de moure's per propi impuls, que és quelcom innat
tot allò que us diuen — o que intenten dir-vos — en el fons no hi
ha res més que una pobre carcassa de carn i ossos i que els seus
gestos i les seves actituds no són
res més que la resultant dels moviments impresos per l'home de la
corda, o dit eh termes més corrents, de F estira-cordetes que maneja els homes de palla.
I d'aquests homes, que a mi enr
plau anomenar de palla, n'hi ha
escampats per arreu, i com totes
les coses de la natura segueixen
també «H > cert ordre d'agrupament i es fàcil trobar-ne • grans estives en els partits polítics de tipus
cabdillesc. Els cabdills, siguin _del
color que siguin, tant si representen l'ultradreta, com si expenen
patents de marxista o atorguen títols de revolucionari, necessiten la
col·laboració de tot home "incapaç
de pensar per compte propi.
Necessiten, com el pa que menjen, l'home que va darrera seu en
busca de les consignes revolucionàries amb l'estat d'ànim tranquil
i assedegat del «senyor Esteve» íjue
el diumenge després de prendre el
sol compra el tortellet de consuetud.
:
" i/uri, a l'entorn del tortell clàssic, us hi dóna una justificació
•amb raonaments gairebé filosòfics.
tFa tants anys que ho fa que neces- sita el tortell el. diumenge,, 4Qncs,
;ÄÄS! <jjàe<'tëifr p9êr gasirbttöiriic es-?
"deve im símbol i una llei.
•' L'altrei él revolucionari, va tamt>é darrera la consigna pastada i
fornada pel maquiavèlic cabdill
•dels. seus somnis — que gairebé
sempre esdevé un pastisser — i la
'consigna el descarrega del pes feiXuc de pensar.
- I també justifica amb passa forta — segons l'estirada de la cordela — la necessitat que no tan
sols ell sinó tots els obrers haurien
de prendre una forta dosi d'aquelles consignes d'origen diví. ¿No
és veritat?
Trenta anys enrera la consigna
•era «el pavo republicano». Ar$ és
" «hacia la segunda revolución« Es
«clar, el mot està a to amb el temps.
Ëls homes n'ò són els mateixos;
però una gran afinitat els lliga; i
gran harmonia de gust i fins d'es-

til. «Los „salivazos..^ la$ ru3<fs.vt
Jins i iofc en el,.'le>*ie-bi íróbjü urna
^pobres mariposas..., f i ïbfdàn."..,
macrobios pestilentes..., elevar a la
categoria..., el parlo de los lisantes...», etc., etc.
I aquests homes que tenen l'astücia del tigre necessiten les marionetes polítiques, per tal de poder
ells, darrera el retaule, moure a' seu
gust els personatges sense pren Iré
mai una responsabilitat directa. Així
sempre queda indemne la seva personalitat i es justifiquen totes les
posicions i actituds. Sobretot el
prestigi del cabdill. Aquest és la
gènesi del partit i la seva raó d'ésser. Quan ell desapareix el partit
és mort per consumpció.
Fins aquí, però, tot té una certa
lògica i pot justificar-se amb raonaments, si partim de la base que
una de les prerrogatives indiscutibles dels homes és el dret a la imbecil·litat, causa originària de la
servitud i
Allò que resulta grotesc és que
vulguin esdevenir crítics i jutges de
les actituds a ells alienes. Que Iret
d'ells no hi ha res millor. Ells que
són automates i que sols es mouen
a la voluntat de r estira-cordetes
de torn.
» *«
No volem, però, allargar massa
aquest article. Tot té el valor just
que hom vol donar-li. Només volem remarcar que sortosament ara
la situació, malgrat tot, no és tan
favorable com trenta anys enrera
parqué la buidor prengui forma
de gran moviment i se li doni el
tractament '•" d'excel·lència.
Som optimistes; , davant nostre
sols tenim niàrioneteé-polítiques.
Uria vegada més d'acord amb Pirandello : la vida imita el teatre.
TOMÀS AMAT
Engrossiu d grup dels amics de JUSTÍCIA SOCIAL.
Propagueu JUSTÍCIA SOCIAL!

di es

7

Els socialistes, sobretot els de la
U . S . C., només aspiren a càrrecs
i dietes. Això ho sap tothom. .
En canvi és exemplar l'actitud,
austera i patriòtica, dels capdavanters lligaires. Cambó cobra de
dietes solament 700.000 pessetes
anuals ; Ventosa, 200.000 ; Trias de
Bes, 140.000, etc. » *«
^>La lefrQuxis|a Moche parlava dies
enrera, traduint malament^ dtel^fí ances una anècdota suada, de «Mistral, gloria dç Ja <f*aAu»f fjgmç&-:
sa». I per cert qué l'anècdota eS re-'
feria .a 'Certa^ tìple «tan sobrada de
orgullo y pretensiones como falta,
de cultura literaria.:, y de la otra».
* »»
La minoria radical es reuní a la
presidencia durant la crisi, i; van fer
un lunch.
'
«•»»., . .
A remarcar un article de Dalmau
Befara, a La Publicitat del diumenge passat, sobre ,el problema del
blat a Catalunya, en, el qual, davant
el desgavell d'enguany en aquesta
matèria, evoca i reivindica amb dades eloqüents la gestió de Govern
del'company Comorera.
A remarcar també els articles que,
'sobre el Socialisme a Catalunya, publiquen a Democràcia, de Madrid, J.
Réquèsens i Mercader, Joan Codina
í altres estimats companys. ' "'•"•

EI llibre del company
Comorera JLViirf
Sortira Immediatament
Recomanem als companys que trametin les demandes d'exemplars a
la redacció de JUSTÍCIA SOCIAL (Pelayo, 10, l.r), dient en els butlletins de
demanda si volen l'exemplar en rústica o relligat en cartó.
Preus :
En rústica : CINC PESSETES L'EXEMPLAR.
Relligat en cartó : SIS PESSETES L'-EXEMPLAR.
Fulletó de JUSTÍCIA SOCIAL

UT.« IO

Karl Marx i Friedrich Engels

Manifest del Partit
Comunista
Traducció directa de V alemany
PK»

.-f - ' : " ' •

PAÏT CIRERA

Uii cop desaparegudes les diferències de classe en
el transcurs de líevolució i un cop concentrada tota la
producció en mans dels individus associats, el poder
públic per del seu 'caràcter polític. El poder polític,
en la seya .veritable accepció, és el .poder organitzat
d'una classe per opriminir-ne una altra. Si en la lluita contra la burgesia, el proletariat s'uneix per consti.tuir necessàriament uña classe, si en yirtut.d'una revolució s'erigeix en classe dominant, i com a tal classe
dominant aboleix violentament el vell règim de produqció, suprimeix, amb aquest règim _de producció, les
•condicions d'existència dels antagonismes de classes,
les classes en general i, per tant, el seu propi predomini com a classe.
L'antiga societat burgesa, amb les seves classes i
els seus antagonismes de classe, és substituïda per una
; associació en què el lliure desenvolupament de cadascú és la condició per al lliure'desenvolupament de tots
plegats.

els »Indicats

D'un quant temps'ençà vénen exposant-se en £fc nœtre periodic; diyer».
ses opinions sobre els motius pels
quals no s'ha desenrotllat amb més
amplitud la U. G. T. a Catalunya;
així ho han fet els companys Simó,
Codina, Fronjosà i d'altres.
Jo no vull perdre el temps demostrant qui dels tres ha estat més encertat, primer perquè no conec pràcticament el moviment històric sindical de Catalunya, i segon perquè en
aquest moment no recordo bé la tesi
que cada u d'ells ha exposat.
Així, doncs, la idea que m'ha
portat a escriure aquestes ratlles és
únicament fer públiques unes suggestions que se m'han ocorregut, basades en el poc que he viscut el moviment sindical d'aquesta terra.
Quan jo vaig venir a aquest país
i després d'establir contacte amb els
companys que aleshores representaven la dita organització, totseguit
em vaig adonar que la seva influència envers els treballadors era quasi
nul·la, no obstant, això no era obstacle perquè els dits companys treballessin amb un entusiasme mai superat per ningú convençuts que algun dia es veuria el fruit de llurs esforços.
Així varen transcórrer els dos últims anys de la dictadura i entràrem en el començament del nou re
gim ; qualsevol creurà que des d'aleshores data ja el seu creixement
però de seguida veurem com el que
va començar va ésser el veritable
calvari dels pocs militants que tonia.
Tothom recordarà que conjuntament amb la dictadura varen desaparèixer de moment els mal vinguts sindicats lliures (culpables al
meu parer que no es desenrotllés durant aquells anys l'organització
obrera, ja que l'acció directa va posar la directa cap a un altre lloc
per no ésser necessària en aquells
temps), els quals tots sabem l'ajut
—oficial— que gaudien, però immediatament la C. N.'T..amb una mica de suport «oficial» també va començar la seva reorganització amb
tanta fúria que ni tan sols la va voler reconèixer com a tal organitza:ció.
.'
'
. D'aquesta forma els dits militants
veien amb l'amargor que és de suposar com la immensa majoria dels
adherits abandonaven els sindicats
per ingressar als de la dita C. N. T.
(de justícia és confessar .que la qua
s?, totalitat de la. massa obrera es
'sentia contagiada d'entusiasme per
aquesta organització), i per . altre
cantó havien de portar també, el pes
del que els ultrarevoiucionaris els
triurt
n«****^«- ^tvvn
âjmrr/^nc 'efls
AÜCAIC>
van penjar';"'creo?
'segçris
eís
amarillos i això del color seria el de
menys si no hagués portat allò altrede'traídors, rastrers, gossos de la
'burgesia i d'altres ditirambes que
per aquells temps és varen posar de
moda; amb tot-i això els al·ludits
militants es varen defensar de la
millor manera que van poder (conec
a]gú que Tmsryegada-.ya haver, d'aïollir-se a la protecció'de la força
pública ja que se'l volia «h'nxani i
fòty-per 'repartir convocatòries, a Ja
porta d'un taller tot i essent a petició d'algunsr dels treballadors), fins
que els errors varen éser tants, talment recordem les vagues del port,
metal·lúrgia,' barbers, serradors construcció,, etcètera, que «Is obrers cansats i deenganyats, van començar a
venir de àpu^cap als seus sindçàjts,
"van "haber de passar tots'àcjuestsfracasos perqu£ morís aquell,entusiasme
que 'abans recotiéíxfem i?«s convencessin molts militants que aquella
actuació 'no el's portaria a bon fi pier
separar-se uns i perquè ingressessin
d'altres a la U. G. T.
Des d'aquells moments' és quan
va canviar la dissort dels militants
de la dita organització veient com es
complien llurs propòsits ; cada dia
es veien les secretaries dels pocs sindicats que aleshores tenia plenes de
companys nous que venien els uns
en busca d'ajut per defensai-se í
els altres oferint llur generosa collaboració.
Igual passava als pobles de les comarques, d'on es rebien peticions
diàries d'orientacions per' consti.,.*,-.+
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tuir-se o per adherir««e els ja constituïts. ;/ •£ ¡'"I
f'; ;\ '.
\ v
TarVä ésser e! desenrotllament
tjue va experimentar en tan poc
temps,, ¿ que els; homes qoe atesho- ^
tes ocupaven lá comissió executiva
varen creure necessari donar una nova orientació i es va crear el secretariat, desapareixent per tant l'antic
comitè regional ; presentada en un
congrés va ésser aprovada la pro
posta, amb els seus esforços per cert,
l posada en vigor, però que no era
aquesta la reforma necessària tots
iii estarem d'acord ; desgraciadament ens ho ha deniostrat la realitat. Potser no hi va haver ningú entre els delegats d'aquell congres que
s'adonés que dotar un.;home de certs
poders dins d'una organització que
és purament democràtica seria perigos,
:
No obstant aixòf,, l'organització
creixia cada dia més,- com no podia
ésser menys ja que la seva tàcti-ja
intel·ligent quan hi hagi autoritats
que tinguin només una mica ie respecte a la llei s'ha d'imposar sobre
totes les altres.
D'aquesta manera vam arribar al
famós congrés del Walkyria, del
qual no penso ocuipar-me (per no
creure-ho oportú) més que d'una manera molt lleugera, de l'escissió, ja
qual jo no la puc acceptar més que
perquè serveixi per coaccionar els
companys de Madrid i àdhuc els
congressos Nacionals tant el de la
U. S. C. com el del partit, perquè
quan tractin sobre aquest assumpte es pronunciïn en favor de ((catalanitzar» aquesta regional; de cap
més forma nò accepto, jo la desgraciada escissió.
No sento.la necessitat d'aquesta
altra organització de què el company
Fronjosà ens há parlat per .mitjà
dels seus articles en aquest mateix
lloc perquè tots aquests postulats
exposats per ell són característics entre els sindicats que formen la
•U. G. T. i de seguida què ella es
ccatalanitzi» (un dia o altre serà)
al seu costat no podrà desenrotllarjse'n cap més de semblant.
' Això, 'que és una ppinió jneva, no
•tindria cap valor si no tingués parallela la ja famosa escissió dels «tren-ta» de la Confederació; ¿què han
pogut fer aquests companys amb la
•seva Federació sindicalista libertà¡Tta"í I això que l'actuació dels aljtrés no ha pogut ésser més desastrosa ; dòrics això mateix crec que
passarà a tot el que -intenti aixecar.se al costat de la U. G- T. un. cop
sigui adaptada á l'autonomia que
pertoca a aquesta tera,, si - els seus
postulats bàsics són.similars. ,

Efectes del mite de
Un dels oficis als quals més cat
>ha'costät-àflo1 Jan «ae^avagaàt què
els anaròo-s'indícaíistes - anomenen
acció directa és, sense cap mena d$
:
dubte, el dels flequers;
•}
S'ha evidenciat ja prou la impossibilitat de 'poder arrencar a la burgesia la més mínima millora atenintse esqüetament a la forma de lluita'
que els titulats anarco-sindicalistes
volen imposar a la classe treballadora en general, puix totes les millores
obtingudes per tal procediment nò
han tingut mai la solidesa necessària,
per poder resistir els embats de la
burgesia en els moments excepcionals en què tan sovint es troba <*!
país on vivim. No obstant ens guardarem de negar que hi pogués haver oficis o professions en els
quals es pogués per tal sistema anaí
endavant ; això segons les circumstàncies, però sí que deuria ésser en
aquells o aquelles en què no intervinguessin en la lluita altres factors
que la burgesia i els obrers. Voler,
però, aplicar tal sistema de lluita en
el notre ofici no passa d'ésser una
estupidesa, ja que en les diferències
que es produeixen entre nosaltres i
els nostres explotadors la major part
de les vegades no depèn dels patrons
únicament l'acceptació o no de les
nostres demandes. Doncs bé, en les
circumstàncies que en el nostre ofici
concorren, i que seria llarg esmentar, han pretès els obcecats anarcosindicalistes imposar la seva absurda manera de lluitar amb els resuk
tats que tot obrer flequer conscient
té la pena de presenciar.
Diguem de primer, antuvi
i en
descàrrec dels.que de bona fe, que
segurament n'hi deu haver alguna,
creguin en ,1'eficàcia de l'acció directa— que en el nostre ofici no ha por
gut practicar-se mai, que .totes les
millores que s'han .obtingut, o mes,
ben dit, que s'havien obtingut, ja
que avui i per culpa precisament de
l'actuació funesta dels partidaris de
l'acció directa no en resta ja res, fon
gràcies, a la intervenció oficial que
I

no sempre, al contrari, del que els
anarquistes pretenen fer creuré als
companys, donaren la raó als burgesos.
Podem dir encara que l'única vegada que es volgué prescindir de tot
element oficial,- perquè així convenia als interessos de la burgesia, fou
quan per: fer fracassar les bases del
Jurat mixt els anarquistes es jugaren el treball de dia. 'EI'resultat a
la vista de tots està. De resultes d'aquell pacte extremadament vergonyós que els anarquistes del nostre
ofici concertaren amb la burgesia
per al fi que hem esmentat, ens trobem avui els obrers flequers orfes de
tota protecció i els burgesos no solament poden burlar pactes i bases sinó que a més prescindeixen de-totes
les lleis que la República promulgà
en benefici de les classes assalariades.
En adonar-se els patrons flequers
que el Jurat mixt compost per afiliats de l'antiga i prestigiosa societat L'Espiga era del tot diferent del
que _durant la dictadura es formà
amb afiliats del repugnant (¡sindicato libre», que la major part d'ells ni
flequers eren, empraren tots els mitjans per inutilitzar-lo i el procediment més a propòsit que trobaren
fou fer barallar els obrers sense, però, donar ells la cara.
Pera tal efecte, es valgueren d'un
sapastre empleat a casa del president d'una de les entitats burgeses
existents a la nostra ciutat, el qual
aconseguí enganyar uns quants
anarquistes dels que tenien mé§ odi
à la societat V E spiga que no a la
mateixa^ burgesia i tots plegats re-'
dactaren, d'acord, amb la burgesia,
unes bases en aparença més avantat-,
joses què les del Jurat, però amb
elles feien "renúncia del treball de
dia que tant ens havia costat conquerir, les quals presentaren a una,
assemblea d'afiliats a l'únic i amb
la promesa que si les aprovaven no
quedaria un sol vacant pogueren
convèncer els reunits,, gairebé tots
;

La part noies considerable «le l'obra del geni és
el llegat de les generacions anteriors.
:>
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Som ençmics de tota polèmica
entre treballadors, per creure qtie
les més de ,les vegades perjudiquen
els interessos que ens són .comuns.
Per hi ha cops que el silenci és
pitjor, ja que comporta la complicitat ep els fets» A més crec que ja
comença d'ésser hora que diguem
les coses pel seu nom i aclarim
confusionismes que es poden produir per tal que la classe treballadora, ensems que conegui uns i altres, en el seu dia jutgi els beneficis o perjudicis que uns i altres
han produït en llur actuació.
'En l'últim número de La Batalla,
portaveu del partit. Bloc Obrer i
Camperol, publica un article signat pel senyor- Sabadell ien «1- qual
tracta uns homes del Sindicat de
Ja.Jndústria, .Tèxtil», Jlnió- .Obrera
d'una manera que espero que el
senyor Sabadell podrà provar plenament; del : contrari haurem de
creure que està a sou de la burgesia per tal de ' desprestigiar les 'organitzacions i els seus homes que
veritablement actuen a profit de
la classe treballadora. • • ;
Espero que el senyor Sabadell
f atiíicàràr amb proves ' contundents
el que diu o rectificarà donant les
satisfaccions que són del cas.
Jo per la meva part he de dir
que el cojnpany Gausàchs treballa
a can Felipa i li serà fàcil comprovar si és obrer honorari o bé és
un obrer que va periòdicament a

Actitud^ Irresponsables j
defensar un jornal i que quan|
plega del treball dedica les seves
hores a la Secretaria del Sindicat
;
sense rebre cap remuneració.
Diu que el company Ballonga és
un confident. No sé el que haurà
pogut moure el delegat del Bloc
Obrer i Camperol dintre de la indústria tèxtil a llançar aquesta
quantitat de. fel damunt dels homes del nostre sindicat ; el anés
probable és que sigui el que sej
;
gueix :
Bloc Obrer i Camperol, autor
segone ella. de,4a unitat proletària
en tots els terrenys, segons jo incapaços de construir-, res, destrueixen o procuren destruir tot el què
els altres a costa -de sacrifie« i
privacions i moltes vegades a costa de llur llibertat i llur sang han
construït.
Per una eSícissia al sindicat de la
indústria tèxtil varen formar un
sindicat tìavaftt la C. N. T; Quan
aqueix sindicat començava a ésser
fort altra vegada els elements del
B. O. C. fan una altra escissió a
allò que ells mateixos havien creat
i creen un altre sindicat fantasma
sense base de cap mena. Però a la
burgesia li convé fer-lo servir als

Quan els campions del feudalisme proven que llur
forma d'explotació era diferent de l'explotació burIII
gesa, només oblidea «pie ells explotaven. en unes circumstàncies i sota unes condicions totalment distintes
LITERATURA SOCIALISTA I COMUNISTA
i avui anacròniques. Quan demostren que sota llur dominació no ha existit el proletariat modern, deixen de
I. EL SOCIALISME REACCIONARI
recordar solament que justament la moderna burgesia
ha estat un rebrot inevitable de llur ordre social.
a) El socialisms feudal
D'altra banda, amaguen tan poc el caràcter reacConforme amb llur posició històrica, les aristocrà- cionari de llurs crítiques, que llur acusació cabdal concies anglesa i francesa es varen veure obligades a re- tra la burgesia es basa precisament en el fet que sota
dactar pamflets contra la moderna burgesia. En la el règim d'aquesta es formi una classe que farà saltar
revolució francesa del juliol del 1830 i en el moviment enlaire tot el vell ordre social.
Més que no pas el fet de crear un proletariat en
reformista anglès, havien sucumbit una altra vegada
davant l'odiat arribista. Ja no era pas possible de par- sentit general, retreuen a la burgesia el fet de crear
lar d'una lluita política seriosa. Només quedava com un proletariat revolucionari.
D'aquí ve que, en el terreny de la política pràctia recurs la lluita en-el terreny de la literatura. Però,
àdhuc en el terreny de la literatura, la vella fraseolo- ca, participin en totes les mesures violentes contra la
gia de l'època de la Restauració havia esdevingut tam- classe treballadora, i que en la vida quotidiana, s'abé impossible. Per tal de captar-se simpaties, calia que vinguin, a despit de tota llur fraseologia grandilol'aristocràcia fes veure que oblidava els seus interes- qüent, a recollir de terra- là poma d'or i a baratar amb
sos i que formulés el seu memorial de greuges contra el comerciant fe. fidelitat, l'amor i l'honor per la llala burgesia, en interès de la classe obrera explotada. na d'ovella, les remolatxes i l'aiguardent.
De la mateixa manera que el clergue anava de braAixí es va procurar la satisfacció d'entonar cançons satíriques sobre els nous senyors d'aquesta darrera i dei- cet amb els senyors feudals, el socialisme clerical va
xar-li anar a cau d'orella profecies més o menys pre- d'acord amb el socialisme feudal.
Res no és tan fàcil com donar un vernís socialisnyades de mals averanys.
Heus aquí com va néixer el socialisme feudal, mes- ta a l'ascetisme cristià. Per ventura, ¿no ha estat el
cla d'elegies i d'opuscles satírics, de ressonàncies del Cristianisme el que ha declamat també contra la propassat i d'amenaces per a l'esdevenidor, posant .de tant pietat privada, contra el matrimoni, contra l'Estat?
en tant el dit a la nafra a la burgesia gràcies a un ju- ¿No ha estat ell el que ha predicat perquè fossin subsdici mordaç, enginyós i càustic, i amb una actuació tituïts per la caritat i la pobresa, pel celibat i la morconstantment grotesca degut a la total impotència per tificació de la carn, per la vida monàstica i l'Església ?
El socialisme cristià no és més que l'aigua beneita
comprendre la marxa de la història moderna.
Per tal d'aplegar el poble a llur darrera, feien vo- amb què el capellà consagra el despit de l'aristocràcia.
leiar amb la mà, a tall de bandera, el proletari sarró
de mendicant. Però cada cop q'flte el poble els seguia,
b) El socialisme petit burgès
albirava a llur esquena els vells blasons feudals i es
posava a córrer enmig d'unes grans riallades irreverents.
L'aristocràcia feudal no és pas l'única classe enUna part dels légitimistes francesos i de la jove sorrada per la burgesia, les condicions d'existència de
Anglaterra van ésser els que van donar millor aquest la qual es van decandir i atrofiar dins la moderna soespectacle.
cietat burgesa. La menestralia i la petita pagesia de

seus fins i li procura donar la personalitat que la .classe treballadora
" li-tía negat! Tant és així que la
burgesia del ram .de l'aigua exigeix que se'ls doni representació
en ,els estaments oficials com borsa
del trebàir del ràjtn de T aigua, "Jurat mixt i comitès de fàbrica, 4ota
vegada que és un sindicat legal'merlt constituït, i naturalment els
nostres homes es neguen a col·laborar-hi perquè a nosaltres la representació ens la van donar els tre• balladors del ram de l'aigua i a
ells els la donava el senyor Torrens
Dalmau, gestor de treball.
Però això no és .tot. 'El pitjor és
que per tenir aquesta personalitat
el dit sindicat,del B. O. C. ha calgut reconèixer els Sindicats Libres
i això ho sabia en Sabadell, que
ells feien Tescambell al sindicat
.del Foment .del Treball Nacional,
i naturalment els nostres homes no
podien col·laborar amb el sindicat
Libre i per tant yan abandonar
amb tota dignitat els llocs exposant els motius a l'opinió pública
ensems que remarcaven-que gràcies al B. O. C. el sindicat Libre
tindria personalitat en el rani de
l'aigua.
Es per això que crida el representant del B. O. C. i això estem
disposats a provar-ho, cosa que
dubto pugui en Sabadell dels nostres companys.
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sense feina, perquè donessin llur
conformitat' a ;l'indigne" contuberni
anarcoi-burgès.
No faltà; però, 'qüi en l'esmentada reunió aixecà la veu en irada
protesta en contra de la burlalo,
millor dit, -de la jgraa estafada^- de
què es feia víctima els soferts obrers
flequers, .però la veu dels que gosaren oposar-se- a què tal vergonya
prosperes, fou-ofegada pels valents
que,prèviament havien designat els
causants-de tanta; iniquitat; :
Una altra conseqüència del--contuberni, anarco-patronal ha es^at la reaparició del funest «sindicato libre •)
que tant de dany causà a la nostra
classe en els temps de la dictadura.
Puix tenim noves que la susdita or
ganització, completament desapareguda des de l'adveniment de la República, ja torna a donar senyals de
vida amb la pretensió d'anihilar les
altres organitzacions del nostre ofici, cosa que no deixa d'ésser estrany
per quant en la seva anterior actuació féu que haguéssim d'unir-nos
tots els flequers per defensar-nos de
les escomeses dels protegits de Martínez Anido.
Podran, els anarco-sindicalistes,
dir que això de la reaparició de l'anomenat «librei) no té la més lleu
importància, ja que ells, cecs de naixement, no veuen altre enemic que
les organitzacions afectes a la U. G.
S. O. i als partits socialistes, però no
compten que amb una mica de protecció per part de la burgesia, donada la situació política del país, poden molt ben repetir els estralls que
feren durant l'època de Martínez
Anido.
Ja sé, que els dirigents de l'únic
diran que això és.somniar, però jo
afirmo que donades les característiques del nostre ofici no els ha d'ésser difícil als «dibres» -bastir una
organització prou nombrosa per ferse-la cotitzar davant la burgesia i
les autoritats amb ells complaents,
que en definitiva és ço que a ells els
interessa.
' De moment sabem ja que alguns
que en l'altra època ja foren seguidors dels Sales i companyia, que
dçsprés se n'anaren a l'únic a malparlar contra els polítics' de la nostra Espigà,' -ja estan novament á les
ordres del funest Sales disposats a
•rejpetir les seyoS facècies en benefici
"de* la* burgesia' flequera del nostre
ram. I, mentçe això succeeix, els dirigèÉtíí de fessecelo de flequers del
Sindicat, de l'Alimentació no tenen
•üiés" preocüjiació que - combatre els
militants de; L^Esfiga, i publicar
.fulls, , clandestins que reparteixen
pe'ls .forns-plens d'amenaces per a la
burgesia que no compleixi, i també
per a tots aquells què no cotitzin,
sobretot "per a aquests,' perquè els
anarquistes conscients sempre, amb
la seva actuació, continuen tenint
més interès pel cobrament de les quo.tés que no per tota la resta.
Resumint: • l'actuació dels elements de l'anomenat sindicat únic
del nostre ofici no ha servit per altra
cosa, durant els dos anys que hem
gaudit de completa llibertat per fer
quelcom d'importància per a tots els
del nostre ofici, que per a impossibilitar que aquests poguessin gaudir
de les millores morals i fins materials que els primers governs de la
República els reconegueren com a
tots els altres treballadors ; per despOsseÍMioa .del treball de dia que
quinze anys enrera havíem conquerit a costa de grans esforços i d'enormes sacrificis; per desfer els ja
febles lligams, d'afinitat que a còpia de lluitar junts en contra de les
iniquitats del «Ubre» hi havia entre
la societat U Espiga i els de l'únic,
i finalment per donar peu a la ; reaparició del monstre que tants de
disgustos i de perjudicis havia ocasionat a tots els flequers de Barcelona.
A això que deixem" exposat efts
ha conduït una actuació dels que
pretenien guarir tots els mals dels
treballadors mitjançant el tòpic de
d'acció directa. Es una lliçó que bé
valdria la pena que fos aprofitada
per tots els treballadors i especialment pels que treballen en la indústria del pa.
ADOLF SIMÓ

l'Edat Mitjana foren els precursors de la burgesia moderna. En els països poc desenvolupats industrialment
i comercialment, aquesta classe continua végétant al
costat de la burgesia incipient.
Eh els països on la civilització moderna ha pres
increment, s'ha format una nova petita burgesia que
fluctua entre el proletariat
i la burgesia i que es refà
incessantment a títol de: part complementària de la societat burgesa, els membres de la qual, però, són precipitats constantment al proletariat gràcies a la competència, i que, fins i tot arriben a veure com s'acosta, amb l'evolució de la gran indústria, un moment
Mensual Gegant
er què desapareixeran .enterament com, a fracció independent de la societat moderna i que hi seran substituïts, tant en el comerç cqm en la manufactura i l'agri cultra, per capataces i mossos.
En països com a França, on la classe pagesa ultrapassa de molt la meitat de la població, era natural que
Impremta Miret
els escriptors que sortien en defensa del proletariat
contra la burgesia apliquessin a llurs crítiques del règim burgès la mesura de la petita burgesia i la petí tapagesia, i que es posessin al costat dels treballadors
partint del punt de vista dels petits burgesos. Així es
va formar el socialisme petit burgès ; Sismondi és el
capdavanter d'aquesta literatura, no sols a Franca,
sinó també a Anglaterra.
Aquest socialisme ha fet amb una gran agudesa
l'anàlisi de les contradiccions pròpies de l'actual règim de producció. Ha posat en evidència les hipòcrites apologies dels economistes. Ha demostrat de manera irrefutable la influència pertorbadora de la maquinària i la divisió del treball, la concentració dels
capitals i de la propiciat rústica, la sobreproducció,
les crisis ; la decadència inevitable dels petits burgesos
í petits pagesos ; la misèria del proletariat, l'anarquia
de la producció, l'escandalosa desproporció en el repartiment de la riquesa, la guerra industrial a mort?
entre les nacions ; la desaparició dels vells costums,
dels vells vincles familiars i de les velles nacionalitats.
De totes maneres, conforme al seu contingut posi- LLUNA, 8 -:- TELÈFON 12849
tiu, aquest socialisme, o bé vol reimplantar els antics B • A R C EL
O » A
mitjans de producció i de relació, i amb ells les antigues formes de propietat i l'antiga societat, o bé vol Imp. Miret. — Guifré, 12. — Barcelona
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