Qui no treballa no menja.
CONSTITUCIÓ JIJE: LA u. JR. s. s.

Els presos de Pamplona
han de venir a Figueres

El carnet electoral
§S!SH!15 la total reobertura d'absolutament tots els centres polítics i sindicals de Catalunya — els de la Coalició i els autònomi,
com el Cadci i tants d'altres —•- clausurats a conseqüència eels fets
d'octubre.
^g^SKSSKSSSSSSSSKX^^SKÍA^^
ßUgJi El fet d'haver obert quinze o vint centres en un grapat de
dies, quan els clausurats es compten per dotzenes, ni resol el problema ni és garantia del ràpid compliment d'allò promès.
Altrament, nosaltres ni els partits aliats no vam pactar absoiuiament res en relació al bombejat Carnet a canvi de t obertura
dels centres i les altres mesures exigides per a restablir la legalitat.
Ens vam. limitar a oferir que estudiaríem la" possible implantació
d'aquell Carnet sempre que ens fos possible, d'actuar i (Pinformar
els nostres afiliats.
• .

D¿ cara a F hivern-, el Penal de Pamplona -— on tants de COKJr m nats polítics càtatitns i de fot Espanya compleixen condena
ffls fets d*octubre —r continu« çn .condicions deplorables. No hi ha
tuantes malgrat el clima dieríssim, no'hi ha menjador per (As rtclojiw, la infermeria no té condicions, V establiment està mancat d*aigua potable, etc... I, per -més dissort, alguns companys''detingui»
allí tenen una salut que inspira temors ben justificats.
En canvi han acábateles obres-de, reforma del vell Penal de. Figueres, dalt al castell, i aquest cortfinua buit. Caí exigir que hi siguin portats els companys condemnats de Pamplona^ abans .que. les
rigors de l'hiqern no hi produeixin pèrdues irreparables. "•'-.*.'. '":

Cartes a un company
La teva última carta, company^ m'ha impressionat. No ets en etta el
company serè, clar i categòric d'abans. Estàs ple de dubtes i no saps quin
camí seguir. El sentiment 'afebleix l'esperit i, per tant, la teva activitat
és mínima i contradictòria.
Fa mesos es' va constituir un Comitè prò-amnistia. Fa setmanes vn
setmanari d'esquerra, en el qual coüabora Carles Pi i Sunyer, president
del Directori d'Esquerra Republicana de Catalunya, llançava aquest mot
d'ordre: primer pas, F amnistia. En les consultes del President de la República í en el debat polític sobre la crisi, el cap del grup parlamentar^
d'Esquerra Republicana ¿e Catalunya va parlar d'amnistia. I la paraula
La guerra ja ha començat. A l'est Africà amnistia et comptou i t'angoixa^ perquè enterboleix el teu angle de, visió.
Saps que, per, manament de la Constitució, T amnistia només poden
s'estossinen bàrbarament. Els canons i avions
.donar-la
les Cotti^J.et. preguntes si. és. digne, demanar a aquestes Corís\
vomiten metralla«n grans quantitats^ Arrenr perdó i oblit.
Saps', també, que més de vint mil treballadors pateixen èri
quen trossos de carn humida i sagnolent. S'ha -.presons-, i^ frji$i4Í£¿r^çue més, de vint mil ¡lars sofreixen el calvari del doetì1#u]at una lluita aferrissada entre dos ^ lor moto'l agreujat fer la misèria, l et preguntes si és humà perllongar)
necessaris per a uàlar-los en
feies. Entre dos \ feàndola. Una lluita d'infra,- ^tfOfis* $ofjrtme,njs o. no Jej tots els, esfyrçps
:

han canviat? Al contrari: cadascun ha reforçat la seva personalitat i estan cara a cara-resolts a. començar,la nova batallaj sabent que aquesta- és
inevitable i serà decisiva. Estem, doncs, on érem i volem el que volíem,
ï essent així, la pregunta clara que tu, company, f has de fer, és aquefta: ¿qui ha d'ésser amnistiat: nosaltres o ells? l aquesta, altra: ¿qui paí.
cobejar més xardorosament, en el fons del seu cor, una. amnistia: nosaltres
0 ells?
• ..- •
:
•
. :•:
Els fets han demostrat que feníem raó. La tasca, parlamentària d'a-.
' juesís onze mesos, la fesomia inconfusible del poder públic, la dictadura
disfressada de legalitat, les característiques-de la repressió a Catalunya
ï Astúries, els mots d'ordre dels clans que suporten i usdefruiten el j*oder 'polític, ens han danai la raó a bastament. I en aquesta :U.içó de cos?s
ftrm retrobat la nostrat força- Una força tan profunda i extensa i vibrant¿
cue remou a fons les entranyes del pais i ens porfa; com p.éir< ìlei naturai
fie gravitado, a la victòria.
-,
.,-.'.
',, ï és ara, justament ara, que hem de demanar amnistia? No^, cöJnt&Ky,
nr>. Jo, un dels .que serien amnistiais, et. dic que m> la vull aquesía ãm*
ñsiia! À l'enemic, company, se'l combat, no se li demana res. Se'l combat a}erríssadamçnt, amb coratge, i optimisme, car nosaltres forn la iuiftítia
1 de nosaltres serà la .victòria final. L''amnistia has de demanar-la" ah
Cumfanys, als afins. L!amnistia has de demanaria al poble. Pel ppòle
vàrem lluita? i el:poble ens ha,de dir si interpretàrem bé o no eh seus
itfterfssos i els seus dtsigs. I això vol dir, dissolució de Corts i fleíc,~i?ns.
Vet ací el primer-pas: dissolució de Corts\^i.eleccions. Que èf. poble ens
iatgi fots.
.-•.•-, •. ; '. . .
.
1
'Qiii demana, jompany, ha de donar. Es.el veu do ut des de la vetta
ppütica^delaveU.aifixo,rca comèdia, l'creus tu. que estem per comèdies?
Qui ens hem de sotmetre a una comèdia? Jo, no! Hem de tenir una conlepció honesta de la política i l'honestedat ens* prohibeix el mercadeig ï
ens dicta un deure de putesfl i^d'inflexibilifat f F hemde complir per fort
í^è sigui el 'preu. Ja el pago i e(, poso el problema nu í&svanf els 'íetts
ulls.' Fes fu .com jo, .cpm.pan·yt ítt que (.neara no has pagat,et preu dd
ajeure! • ' " ' " . . ' '

$simi vCtíjKijfyui. ¿f" ¿A :^::'. -;-- "•§
. ._,." '
humans.. • - •-•• • . • •-, -.•-••--',- .-" •
^ ¿í •á&
"" * 'Aquest és 'el teu estat d^àtíim. "¿Em permets, doncs, què jo, un dels
Un espectacle ^trjst. Uh espectacle pobre. condemnats, tns$ngttï;-altra vegada la teva llum interior? ,
Üh espectacle, d'inhumans. .
Fe/, en ptimer terme, una tria de les veus que demanen amnistià, ceirt
Recordo, ben espaventai, la crjmfnjalíf^tjde; hi "hé-.uffS f^t gugf^^'^-yfySqt^iti!] :sm¿g^sf$e covardes, d"hipòcrites''i 'dfaventureres. Tfeus^hoDÏes Í *seriz3lès què^davant del ¿olor aliè
la'gran guerra. La guerra europea. Avui én- ^afflane»
„lesa j ^sen^^esji^Veu^ çwardes que san' tesso no eÇe
ffmb stogies,
èáJrà; pelà.quioscs es veu ün4 gran profilò 'firSrirfifï presidís, "^inó ^i*consétls!~¿í¿'guerra a realitzar. Veus hipòcrites
(l'imatges. Nassos destroçats. Ulls partits.
re®e%®gtl> Ífam "P^f^ff?^ F egoisme i la incapacitat per ¿
onsfanì t rècfuínia. Véus aventureres que fan del.sentiment una
Rostres blancs com el paper dç fumar. Cares ''accia" "cons'ídn,
mena
de
rossityïl yter a tot us i profit personal: veus ¿tòetttnreres ttets
teriblement desfigurades. Homes coixos. Ho¡¿Ktgiütrers
é* ^J^%"^¥ ¿H ¥* ^-& t¿cilú f *f éff experiencia, prenmes 'mancos. Un exèrcit interm^n^e'^-Ua^ ^JP*J*:yiyif]^
zerats podria, avui encara, arijenglèrar-sel
blasmant totes les altres, i reconstruir el procés històric en' els s'eus inicis
' '
',' ''..
Cases derruïdes. Partides; de mig a mig. per a troíàr la seva línia justa i tog.íca de continuïtat.
Vàrem cairibatre.unès Corts fiÍlesdeÍ' frau i d,e là violència i la proPonts • destruïts, 'caiguts per
l'atac
d'un
aiyió
gressiva -presa del Poder polític pel feixisme triomfant. Vàrerk'perdre fa
ç el f oc roent^d'un caäö. :Ani|nalß esbotzats. stimerà batalla i estem on e¿tem. Ü" aleshores ençà. ¿els factors en Üuita ,?Ö!9SlSE*EL»viS
Camions inijtiíitzats. ÏÎëtfaljai pertot arreu.
JÈmbuts ï més embuts!, La terra verge, la terra ben conreada, giravoltaria1 de dalt a baix;
• - • • • —• ' - - '• ,
Af
•
Gtílates de f usetf rebentades, Baionetes rompudes, "I creus; creus i sempre creus, t
- \Vn arbre, aUà'àj'hpritea.spls té uña'brañca, i una branca sense; f«üea. ¡Eistà, esqueixat'
s
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Avui les estrejÜbs, Iïuenl3l,ï,ii
guarden esfereïdes. Allò ¿que hav|| estat,
allò que havia crescut sota l'esguard egoi
amorós del conreador,
ai*a. ja no és res.
bé ha rebut. :
La fam, la gana. Les grans fileres anant a,
buscar una sopa püdenta. Cares afilades i magres. Cares corroïdèa per la gana i el dolorLa dona que camina lentament i pausadament, vestida de negre, que espera el retorn
del que no retornarà. Els infants, arraulits i

Esquerres
Catalanes

, Hern: líj^itïçÜTi i^íijae a, ¿Sinága?
ttsñio, òfgari áe'la federación Suidí-;
cálista Libertaria, que reyel^t Jes tares de rÁliánca Obrera, ïleproduiim
alguns passatges sense cap mena
de comentaris, que, per altra banda». sójQi innep^^ris* ^*
«Distintas veces hemos propugnado porque Á. O. acrecentase ^u.con?
tenido revolucionario al ser estructurada de modo 'distinto al en que
está hoy ; pero la insensatez de irnos.
y los intereses 'partidistas de. los
más entre sus con6ponent.es, hi^o y
hace
qué, no obstante el entusiasmo
El míting que preparo, a, to Monumental o que sus
actos despiernan. entre los
en un altre local immens la. Coalició d'Esquer- trabajadores,
diste mucho de ser
L'article publicat suara en aquestes columnes pel res Catalanes per al diumenge dia, 27 ha des^ como debiera, el receptáculo de tocompany Codina, remembrant el malaguanyat com-* vetllat un entusiasme enorme a tot el país, i dos los elementos revolucionarios
pany-i fervent socialista Aleix Castells, ens ha colpit Uà produit en l'opinió general d'amics i ene- del país y posibilidad única de
profundament, sobretot en allò que fa referència a la
En triunfo.»
seva mare. Encara que no amb tota exactitud, ens ha mics una expectació justificadíssima.
«Esto es fundamental ; -núxleos
recordat Mare, de Gorki, aquella gran. dona que d'u- aquest acte, organitzat pel Comitè d'enllaç hay en A. O. qué si no hubiera sina faisó corprenedora arribà a estimar tant les coses de la Coalició, els homes representatius de.Ls do por la, oportunidad que estables
del seu fill, revolucionari abrandat, que fins beneïa quatre Partits exposaran amb paraula auto- ofrece, jamás se hubieran asomado
el dolor que li causaven els cops de sabre que la tus- ritzada les aspiracions immediates i remotes a hablar en los grandes comicios y
taven quan portava literatura amagada dins la pitrera
concentraciones. "
•"
•'-,•"
o sota les faldilles.
; del front república-socialista de Catalunya, i
Mas, en otra ocasión, hemos
afirEls pobles i ciutats petites — Roda del Ter és el tant pels conceptes que hi exposaran com pel mado que si A. O. 'no se:constituyo
poble on Castells actuava i defensava les nostres doc- ressò grandiós que tindran llurs paraules en conio ^lògicamente, debiera, 'bien estrines — són els llocs en els quals una personalitat, si aquella reunió magna la gran concentració re- tí como-está, y aun, gracias, y hoy
no té una puixant vigoria, corra el riscs en xocar en
lo repetimos, pero..-, a condición de
l'ambient refractari a tota innovació, de minvar en ex- vestirà un caràcter d'afirmació nacional i po- jugar, limpio ; de" no utilizar ía A.
pandiment ; i, en la majoria dels casos, acaba per es- lítica, republicana i laica, liberal Í social. Un O., según la eerteía frase dé Peiró,
mortuir-se o bé orientar-se devers altres horitzons, en exponent grandiós de la vitalitat de les nos- como una ganzúa.*
;
els quals la lluita no es faci tan roent i sigui propí- tres democràcies i de les multituds poptàars i
«Otro factor de descomposición lo
cia d'assolir èxits immediats.
constituye la, desteáttad manifiesta
Els que sou fills d'uria gran ciutat, aquesta tragè- obreres, que assenyalarà normes dre&ureres . de a|gimos, copiponentes.». ... ..... ,
"
dia dels grans romàntics —- sense romanticisme, al per a l'assülinvent de-Vidml.
«Sin que se haya consultado para
Tots els afiliats a organitzacions democrà- nada a A. O..,.se pacta con partidos
nostre entendre, no poden existir els idealismes purs —
gairebé la ignoreu, i si la coneixeu, encara que sigui tiques i obreres tenen el deure d'a§$istir-hi. . burgues.es y se toma parte en .actos
de prop, no copsareu mai del tot la manera. virulent L'hora, els oradors, tots els altres detalls se- públicos con representantes de los
amb què acostuma desCabdéllàr-se. I és que en els ampartidas .burguseses^ conio hace ej
bients esquifits, si no existeix aquella virtut més amunt ran fixats immediatament i divulgats per lat Partido Comunista, ciiandü no heassenyalada, la personalitat, d'antuvi, es manifestà en premsa diària, i caldrà atenir-se amb tot ri- mos, olvidado todavía que a la
una barreja de sübjeetivismes i objectivismes a causa gor à les indicacions dels organifèadors.
«Unió Socialista de Catalunya», se
de la immediata convivència, i es fa molt d.ifícü, per
le puso en la opción de romper touns i altres, destil·lar-ne la veritable qualitat. Podríem
da contacto con Ja «Esquerra» o caudir que amb el cãs d'Aleix Castells hem trobat la darrera d'ella no hi ha tünes mans : ja bregades que sar baja en Alianza.?»
merla blanca. Si rio hagués estat una personalitat d'u«Aparte (he aquí Ía ganzúa) de
per tal que avanci. I, .per contra, veu com
na ferma^vigoria, ¿com hauria pogut créixer i expan- l'empenyin
que
fracción hay que formando parseu davant una allau ,de gent branda els punys amedir-se, àdhuc captivar là seva marft, i infiltrar-se dins al
naçant que -si avança «¿, el seu-camí de gosadies el te de los Comités de A.. O. utiliza
d'ella firis tìùr-la a menysprear aquelles creences tan colpiran. Àdhuc aquells'mateixes'amb els quals hom el prestigio logrado en .la, propaarrelades ? Sí: hagués estât una mica feble, l'ambient , comparteix la taula i el pa. AKÍCS; llars on la taula és ganda , común . para desmembrar
l'hauria estíajíguiat; Pef^tíè aquell ambient "esquifit
parada .cada-dia i « 1st mateixa hora, que el meto- fuerzas dé los. sindicatos y swfriarìas
dels pobles no solament el formà el veïnat — l'adro- ben
disme«
és •elv·sènyofi-.que hi, governa, els idealstes en a sus núcleos-».,'..
guer, l'apotecari,
ef rector, el jutge, el Uepa-fils i el són bandejats,,
Els .subratllats, són riostres.
si noílmataçialirient, moralment, I és
t
x"anrupa lïàhties^-,'sirio que el: més esborronador és que; pérqaè per als :façanes«
J
ibpa^dats'
per
un„
ideal
la
veu
de
;
hom 'ha" de maïdaí 'cos a cos toriíra els propis' fami- . la ' sang és taa, feble .qucg gaire'Sé no es deixa sentir, i.
Els 0rana erlms
liars. I ai voltant de cada idfeah'stà vòlttegen, com •tes- cares llaEgn*s; tfíJs'parents \passen desaporceburies
;
moscots bfunzèhts, Tofcclé' saberut, 'la, tia beata, l'éste- cosa si fo^i»
ka.ít'ams extranys. Únicament el seguit
Un veí de Bell-lloc ha comès, per
quirot del germà hérea/eí pare gairebë Sempre amarat' \~A)els; lligasaaj<Mtine9í!¡ma.teÍKes
doctrines funden-les au-, una qüestió mesquina d'interessos,
d'un bon sentit'pràctic ; i 'de tota aquella Volíór brujcr-l ,-tòBtit|uea i!gra»à-;í?mflies irKfívisibles.
doble parricidi. El criminal va
zerit i éndòrrmseà'da només'"¿e'n salva, SÍ de cop i vóft'í 5 i . rMentjse, e-però.-^n ei imóré hi. hagin, mares .que be-. un
acomplir la seva gesta —r. escanyar
no s* hi ha lliurat" ,1« mare,
la
quaí
és
l'únic
ésser
í|üe
.«ieüaa;íl ¿oào^ dris-tsqpç,; (fe .sabre ,,que 4_?S tusten
mare i .sa tia -—.després de conv
endevina, amb rneiróisrne: tftóa lluita aferrissada con- iqytan poiV&çlitetiitufa amagada-.-su-la pitrera per a. na.- sa.
bregar
,; .
;
tra tota íà família,
Què
aquelles
rebel·lies,
aquelles
fojor
glòria
<A$l
,^{H1
j¿
QErffaboraír;
etí
iella,,,
o.
bé,
;
No
hi
ha
hagut-cap
diari «inde;com là
llies del filí àihb 'el temps -podran honorar-la, perquè d'AkÍK iCàste^Sj;'^s^cJMiveacín. <á>la Jlarga- totes les pendent» -r- ni gaires dels
altres -—
à major dolor' friajór honor. "-•'•
mares
6^,
.cohiíêTiçeBjuqiier*!
seu.
fai
diu
roàes,
més
beque
esmentés
que
es.
tractava
d'un
'' Aquests brCus niots, éspeciàlfnent, encara que no di- Iks aL^jaiig>de/·.^!ï^iaíga voHsti de quatre esparracats, .assassí catòlic militant, E.n canvi
i
guin ni vulguin descobrir fes, els adrecem a la joven- Jquç
¿pi-pas, elrnoctor a la-íU»ria> circumdat d'escultures si el malfactor hagués estat socialistut. L'home d'àbrandaments gairebé sempre es troba i : imatges
' aäaurades.:- i òde . JlàntieS enceses, els homes ta, o comunista, o anarquista, i
isblat en guaitar la vida social, i àlKóra s'adonà Continuarem
ascendint per la gloriosa graonada ,de àdhuc simplement republicà, no
que ell la somniava d'una altra mariera menys ingrata.1
haurien oblidat de consignar-ho
ïpesfeecióirA'·
f
-K-..=•.-•;-. .1*
4
No sospitava que la cobdícia detó''hbiÈjes pOguès^^ser ^ ;>•- ;- ï-^>.,, v:L:*-<'r.
amb fruïció.
v :-.„ Ài? FUSTER VALLDEPERES
la Causa de tanta malvestat. I sei*, ;'4:ffl^$ì Pf^pf^e
Consti que d'això no en fem cap
l'ànima, un àtuïment defallidör. Ignora -¿fucú afjpsst»
argument
contra la religió catòlica,
mateixa impressió — pèftsem en TegolàtfHÉ- íaaAa^de
ni cap altra, perquè posats a exatot sensitiu — l'hagi tingut una mu¿íf& d^Om^ 'íjufc
minar-les a la llum del nostre crites'ha atansat a la vida abans que ell, í també que exisri en tenim de més seriosos. Però
teixi una a&ra munió que s'hi atansi ensems. Ha.sentit
convé
notar aquest contrast.
dir que als no conformistes elsv«speren dies .d'amai-'
Ja és norma de les dretes supogor. La personalitat minva st'nö » troba l'estímul, si

L'home i l'ambient

EI grandiós míting
del diumenge

A tots. ds qui besi seguit de prop.el moviment socialista a1 Ca-t^Junjra, sobretot' en els últims temps, i
sabéin les dificultats amb les quals topava per a desenvolupar-se .d'acord amb .el-sentiment del proletariat
d'ací, ha d'éss«--nos una íntima satisfacció la nova de
U, fusió de.dues jo^ganitzaaonij çaarxis^s p^ ^anaf a,
la constitució d'un gran partit" socialista català.
Cert és que encara no és un fet consumat. Però volem creure que el projecte — en vies de franca realització -T-* dintre una brevetat que sempre ens semblarà
llarga, serà aprovat per les masses enrolades a la U.
S. C. i al P. C. P., deixant així creada la base de la
futura Catalunya socialista,
Han calgut moìtes experiències. S'han hagut d'enrunar molts mites. S'ha liagut de passar pe^ ¡damunt ¿
deixa'l 'dé banda- molts ¿onvèneionalísmes;; per arribar
a això.
Velles formes caduques, antics conceptes superats
per la història, malgrat que tinguin encara qui s'entesti
apedaçar-los, han caigut estrepitosament per a no aixcr
car-se mai més i deixar el pas obert -r- de grat o per
força — a la realitat indiscutible.
Del socialisme incipient i personal de Martí i Julià al socialisme constructiu i de cara al demà de Çamr
palans, passant per tots els lluitadors anònims de la
nova concepció que triomfa, n'ha sorgit, amb la força
prometedora de l'exacte coneixement der moment,
aquesta allau que té el seu punt de partida en la yoluntaJL en el sentiment, en el cor i en et cervçll deÏ3 Jre-i
balladors catalans.
I és que Catalunya ha estat camp d'experimentació de tota mena d'utopies, de reaccionarismes, d'idealismes de via estreta. Ací la demagògia ha pogut cridar més que enlloc. I lògicament, com a conseqüència,
n'havia de sortir també més aviat malmesa.
Forçosament, la massa immensa de proletaris de tot
el país un dia o altre s'havia d'adonar de com havia
estat estafada amb revolucionarismes cridaners i amb
prômetehces'de partits petit-burgésos que no podien
donar-li res del que prometien.
I d'això ja se n'ha fet càrrec. Els treballadors catalans desitgen, demanen, exigeixen un partit reyoluT
cionari conscient, constructiu, honest. Áh, amics ! I
això, també : ' Socialista.
'

Retrats al minut
La Lliga ha tornat a donar proves de les excel·lències de la seva organització política. Ara mateix ha
repartit una formidable quantitat
d'avisos, a domicili, en els,quals s'o7
fereix per a treure el carnet electoral
a tots aquells que ho demanin i arriba a l'extrem d'oferir-se per a re?'
tratar en llurs, domicilis, a tots
iquells ciutadans que per: malaltia o
qualsevulla altra causa no puguin
-.ortir al.carrer.
,
La idea és bona. Seria encara millor ^i els cedim la iniciativa— si
oel mateix preu oferissin retratar,la
família reunida. . í regalar-los el
marc. . . . . . .
Segur que. guanyarien ï
sar sempre un instint criminal en
els opositors. Per exemple a Astúries, si trobaven á qualsevol detinTpit ni que fossin milers de pessetes, de seguida li eren arrabassades
afirmant que els diners procedien
del Banc d'Espanya. Així varen
passar mesos i mesos recollint cada
dia quantitats. Després, á l'hora de
comptar, tenint en compté allò que
varen dir que faltava al Banc, els
sobraven milers i milers d'aquelles
pessetes.
Malgrat això, dubtem que n'hagin tornat cap.

temorencs a les cantonades dels carrers. Llurs
pares ja són morte; Ja no els veuran mai més.
La guerra, la guerra: destrucció, canioalisme, carnisseria j malures, criminalitat.. Tot
i encara més. Tot el pitjor. Tot l'anti-humà.
Tot l'infra-humà. Tot el que és pudent, odiós
i criminal.
I avui ja hi tomem a ésser. Ho tornarem a
veure i sentir.
I tot, per què?- El poble ja ho sap i ja ho
comprèn.
•
Només cal —«»à sempre difícil d'aconseguir— més decisjó, més energia.. An>b això doilarem un pas ben ferm. Que ela poders constituïts ho sàpiguen. Sàpiguen que sabem què és
la guerra i el què voïen que defensem: grans
dividends, mercats nous,,. terreny^ per H una
ultra-texptetacio i sempre, $hir i avui, una gapivérí^ i un egoisme desenfrenat
Nò, provi, de destrucció, prou de vides peráudes.^js^afelemen^^h^ ^prdj^ un.
braç, o hem d'ésser esclafats o triturate que
hd sí^ém construint'grans %ób^si pónte, ¿adés, vjes ferriades, túnels^ terrenys d'erms eon?
vertir-Jos en fçrtíjls, i amorosament conréate
Si hem de perdre la vista que sigui llegint,
per una aspiració Superior, de jíerfécció'Ítu^
•iflaBSal .En têçerc^jde .tiof <ç? bé1.4 ^ OMlP^
IflÍpílÍj!^
shBiõ •
, ¿ïfò & ,Ï9, res morir. Morir noblement. Mo-rir matant, destroçaftt, escampant odi, mai!
Morir construint, morir per una humanitat
més ampla, més fecunda en tote ordres, sen>
pre.
Prou guerres ; odieu-les ! Avorriu-les. Der
nuncieu a .l'escarni universal l'agressor^ Eseapio4ií gens de bel·ligerància.? Gal asseny%
lar-Io com un assassí de la pitjor quaUtatCal preparar-se. Que ens,serveixi de llic^
eterna l'última experiència.
•
; • !
;
Sforila guerra,*.;¡-''j
• . ^ ;·'~·-'í*,
•

v Ei Sociadisme — és un goig constatar-ho —:- ha entrat francament en la consciència dels explotats de tot
Catalunya. Ací, On les nostres doctrines gairebé no
eren més que conegudes per referències í defensades per
uns esforçats grups isolats d'obrers i intel·lectuals, s'han
obert pas d'una forma tan abassegadora, imponent,
que no dubtem afirmar que, a no tardar, la voluntat
socialista organitzada pesarà de manera definitiva en
el futur político-social de Catalunya.
Compte, però ! No oblidéssim pas ^—. fóra un erroç
de conseqüències nefastes insuperables — que la nova
organització proletària i totes les que de .la seva creació i existència se'n derivin han de portar profundament marcat el segell de la seva personalitat autòctona.
.
Tinguem-ho en compte.
Precisament la creació del Partit Socialista de Catalunya neix de la necessitat d'organitzar i aprofitar
tots els valors dispersos i desitjosos de contribuir a
la desfeta de l'actual règim de privilegi, entre els quals
és indiscutible el sentiment d'alliberació nacional,. d'acord — això sí, és clar — amb l'ortodòxia marxista.
Col·laborarem amb qui sigui, serem amics de tot^
hpm. qui sigui digne dç: nosaltres, : lluitarem conjuntar
ment amb els d'ací i amb els de fora. Però, a Catalunya, nosaltres^ . . - - . • - •
, ; ,.,- ,-.v. - . - . - • - . - . •
Tinguem f e i entuisasme, i el demà és nostre.
Endavant,,pfel Socialisme.

J. CASES I BUSQUETS

Telegrama a Largo Caballero
El Comitè Eife^itKíljUit^
Largo Caballero un telegrama expressant-li el condol del nostre Partit per la mort de la seva companya. ?
,-

Desperta, ferra!
Ens hem majgastat vint cèntims comprant _,el. darrer número dd T. B. O. de
les Joventuts d'Acció Popular Catalana.
Ho heu»'fet/més que per altra cosa, per
treure un «reco» del quiosquer. I no ens
sap greu perquè ens bem divertit. I com que volem fer-vos partícips de la nostra,
diversió, us donarem uns extractes comentats per nosaltres."
'
Ací teniu el final d'un article «gran
guignol» ;
«Nosaltres, almogàvers d'avui, resguardáis amb l'escut de la nostra Religió i
del nostre Ideal, al ferir la terra de totes les dificultats amb el «Desperta ferro!...» del nostre coratge i del nostre esta, ens proposem també com el romà de
la llegenda, morir en la consecució del.
triomf per a la nostra bandera.»
Això és una tronada! I cregueu que si
es proposen morir, és segur que no aconsegueixen. A pue. no s'ho proposen?
ïesprés hi ha una crida peixatera que
diu així:
«¡Pescadores de España! ¡Hombres de
mar! ,
Hasta que Acción fbpular no ha llegado al Gobierno, los políticos no se han
preocupado de las dificultades y miserias
parque atraviesa la humilde clase pescadora en la que viven 180.000 familias españolas.
La Ley de ¡Pesca presentada a las
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Cortes por Acción Popular tiene un sentido de justicia social, y es tan fundamental para 'los hombres del mar como
la Reforma Agraria para k» del campo.»
• El millor d'aquest troç és allò de;
«¡Hombres del mar!» Semola el títol
d'una d aquestes pel·lícules que descriuen
les incidències de la pesca del bacallà.
£-no deixa d'ésser una fundada ^esperança per als pescadors que es presenti
aquesta llei de pesca del braç de la Reíorma Agrària. Els camperols espanyola
podran informar als «hombres del mar»
dels avantatges que els proporcionen l'esmentada- llei i la taxa del blat.
.{üaldrà començar & pensar -fin la taxa
de la sardina.
- ;
•I ací teniu uñes manxetes:
«Qui ens hagi pres per un partit polític més, va equivocat.»

Només cal fer-lii una petita .modificació^ •t'er córrer una coma. 'ï aleshores
dirà:

" «Qui ens nagi pres per un partit polític, més va equivocat.»
D'aquesta manera queda millor. Perquè
aqui ningú no els ha pres seriosament
per un partit. El màxim que podem fer
és prendre'ls com una «partidas. Això sí.
Aquesta altra és molt simptomàtica: *
«Els homes que són a les nostres files,
en llurs negocis i en les sieves activitats,
han de portar a la pràctica els principis
que defensem en el nostre programa. Els
que no ho facin i no vulguin corregjir-se,,
és preferible que seu vagin abans ho els
foragitem.»
¡Imagineu com ban d'anar malament
liea .coses'' quan han de fer aquests, advertiments! I si comencen a depurar—¡presente y atrás!— deixaran el Jefe indiscutible completament sol.
J. M;

I^es comarques
ST. VICENÇ »ELS HORTS
La secció de la j. S. C., recentment organitzada en aquest poble,
es creu amb el deure inexcusable,—
mitjançant aquestes tatlles j—• de
trametre amb tot entusiasme una
fervent i cordial salutació a les seccions germanes de la Joventut Socialista de Catalunya.
A la brega* doncs, i que serveixi d'exemple als pobles veïns i en
particular ens dirigim a les joventuts de Catalunya, als homes del
demà, à aquelles joventuts conscients amants 'de les llibertats dels
pobles i d'una major justícia social, per tal que bo tinguin present
i procurin organitzar-se propagant i
col·laborant amb tot l'esperit per a
t'engrandimènt de Catalunya i en
oé del proletariat.
Així, doncsj coratge i sempre
avant, confiats en què a totes les
comarques les seves Joventuts no
descansaran ni un sol moment fins
4 assolir la unitat d'acció, fent que
tots conjuntament podem albirar
>er a una data propera la realització de" l'ideal Comú, i"que d'una vegada la veritat i la justícia planili
damunt els oprimits amb tot llur
esplendor.
ARENYS »E MAR
.L'escola. particular de pàrvuls
Montesori, a causa del seu estat econòmic, ha hagut de tancar les portes, cosa que ha agreujat una vegada més la crisi escolar existent a la
nostra vila. Ja seria hora que el
nostre admirable Ajuntament Higuera-radical hi posés la solució adequada que requerei» aqutót próhjemá¿ i que els projectes dels quals
tant venen'parlant, es convertissin,
en realitats, i així evitarien que els
nostres infants passessin les hores
del dia jugant pels carrers per manca d'escoles.

D'uns actes públics
fer Manca material de-..temps,- no pattern publicar'tu aquesta edició
els 'textos dels discursos pronunciats pels-companys Joan F ronjosà i Josef Xirau, respectivament, en V acte celebrat al Cinema Unió per la nos¡ra Secció d'Horta i en la inauguració del Campalans Chib. La setmana
vinent tractarem df fer-ho, si causes alienes-no ens ho impedeixen.
"Les entitats que decido, sense una. cansa justificada, Ica cotitzacions de mlc
any, seran amonestadés pel Comitè Executin, no tindran TO* en el Partit i no podran prendre part en eto Congressos;
Quan eh dentes arrtíltn a un any" de cotització, seran donades de baixa del Farm."
Estatuts de la U. S. C. — Artide 11.
"La representado de U U. S. C. cetrespaú al Oatatn Directiu, d «nal assumirà
le» fondons dlteeU»es 1 administratives, estarà encarregat de la propaganda, controlarà les entitats, els militants, els elegits i I» premsa del partit, convocarà eb
Conti UBO» í prendrà totes tes mesares «uè exfccbdn lea drcnmstànetes."
Estatuts de la ü. S. C. — Artide 20.
"El C. E. assnmirà les fondons següents: Executar ds acords dds Congressos i
dd C. D.; fer compor aquests Estatais i totes, les resolucions del Partit; intervenir
en les diferències que sorgeixin entre militants i entre entitats; resoldre els assumptes urgents i preparar els Congressos.als quals presentarà ds comptes i una memòria dels treballs realitzats. EI Comitè Executiu es reunirà con» a mínim cada quinze dies."
.
Estatuts de la U. S. CL — Article 25.

La U* S. C. després diel
6 d'octubre
L'any transcorregut des dels fets
històrics a la vegada que ha servit
perquè els elements reaccionaris
desfessin tot el que en benefici dels
assalariats i de la Democràcia havien fet els governants dels dos primers anys de la República han estat també de prova per a les organitzacions polítiques d'arreu del país i
en especial per a les que radiquen
ací a Catalunya. Algunes no han
pogut resistir la prova i o s'han
transformat o han desaparegut junt
amb les llibertats del poble. Val a
dir, però, que entre les desaparegudes no n'hi ha cap de les que s'havien format en l'oposició, sinó algunes d'aquelles que s'havien creat
a l'empar de la legalitat republicaia i com que no havien sofert per a
forjnar-se, al primer xoc feren fallida.
Sortosament, la U. S. C., partit
creat per un estol d'homes en l'oposició, que combateren sense treva la monarquia primer i més aferrissadament encara la Dictadura del
de Xereç, ha sortit indemne de
la prova a què ha estat sotmesa durant aquest any. És que la llavor
sembrada prop de tres lustres per
aquells homes anomenats Gampalans, Cristòfor de Domènec; i tants
d'altres, caigué en bona terra i donà com á fruit aqueix planter de
lluitadors que hi ha espargits per
totes les contrades de Catalunya i
que amb tant d'encert han cultivat,
i cultiven encara els que poden, els
nostres ideals alliberadors.
És, doncív fincoialpiadiir,- raure
com malgrat les dificultats, de tota
mena la nostra organització política
es manté forta i disciplinada i disposada a tots els sacrificis que cal
gui per al triomf de la causa que
ens uneix : l'ideal socialista. Conseqüència del fervor per, al nostre?
ideal no és que els nostres seguidors s'agrupessin al voltant d'una
figura deteraynada^íü^caWaJ,
d'ocasid, ni»; sinó que s'aplegaren a
l'entorn d'uns homes que a totes
les corporacions públiques on actuaren, ja fos al Parlament de
la República, ja al de Catalunya
o en els ajuntaments de les grans

ciutats o en els dels pobléis més
petits, arreu portaren la moralitat
que és norma en tot socialista ;
i lluny de desprestigiar l'ideal
que en tais llocs> representaren, el
prestigiaren, fent honor així al que
a Espanya introduí el venerat Pablo
Iglesias ; norma política que a Catalunya amb prou feines coneixíem
abans de fer irrupció en la vida, pública —fa més de dotze anys— la ja
gloriosa Unió Socialista de Catalunya.
És per això, per aquesta actuació
moralitzadora i dignificadora dels
homes del nostre partit, que aquest
s'ha captat ïa confiança de milers
de ciutadans, que contínuament vénen a nodrir les nostres rengleres,
i la simpatia d'una gran parí del
poble de Catalunya.
Deure de tots nosaltres, i de manera especial d'aquells que exerceixen funcions de direcció, és procurar que la simpatia i confiança que
s'ha guanyat la nostra organització
política per la conducta exemplar
de la seva actuació, no decaigui, a
fi que l'obra que deixà en tan
bon estat el company que per la voluntat unànime dels afiliats a la Ü:
S. C. ostentava —i per nosaltres ostenta encara— la més alta •representació del nostre Partit, no minvi,
sinó que s'afermi cada dia més.
Per aconseguir aquest efecte, que
és desig de tots els afiliats a la nostra Organització política, cal en primer lloc, "com dèiem més amunt,
que els dirigents.siguin els primers
a donSrTgxeinjaJê procurant allunyar tot motiu de desunió, atenintse —en aquestes circumstàncies més
que mai— als acords de l'últim Congrés celebrat, car nosaltres entenem
que atenint-s'hi no seria possible
,gue( mai s'arribes a situacions que
encara q«» per a nosaltres no ino
íos&ia,-la gent que no coneix tes int^ppritats de les organitzacions les
iAtcr^r^.^ïrB urVyao^d^isefrdia
i—djgminneix -la confiança qœ -en
nosaltres temm dipositada.
. fiai que la U. .S. C. continui la seya, trajectória, a la qual. cosa tots
yeninj obligats de contribuir. ...
ADOLF SIMO

mtiiM m i mm Míting de Joventnts Obreres
El C. E. dê la Secció de Barcelona posa a 'coneixement dé tots els afiliats que per al primer diumenge de novembre organitza u'n gran míting
al cinema Iris Park. Hi prendran part també membres de la Joventut del
Partit Proletari Català. Oportunament donarem a conèixer els oradors i
es cursaran les ordres oportunes.m

Muïímm
SISTEMA NOU
R À P I D
S E N Z I L L

LA BAIXA QUALITAT MORAL

S'aprèn a tallar
tota mena Je vestits en poc temps
Höre, de ¿lane: de 3 a 6 o Je 7 • 9

fUUUlUUl HI, PHI«, TEHEli
BARCELONA
L'ESTUDI I/1 »O
Ens preguen la publicació de la nota següent:
«La Societat Idista Adavane posa a coneixeinent de tots els amants de la llengua internacional que té establert un curs per correspondència completament gratuit de la fàcil i eufonica llengua internacional. ido (esperanto refoi mat).
Tothom que sigui amant de la cultura i de
la pau ha d'estudiar el dit idioma.
Fer a informes dirigiu-vos al secretari, carrer
Premià, 35, Sants, Barcelona, adjuntant segell i
sobre per a la' resposta.»

Joseph Kessel, el conegut escriptor francès, ha publicat una novel·la
basada en el 6 d'octubre. Literàriament, l'obra és vulgar i atapeïda d'incongruències i «espanyolades». Porta per títol «Une balle perdue»^ Fins
ací res; un llibre més i prou.
Però, està clar, «La Veu», en fer-ne la crítica, es creu obligada a
barrejar la política amb la literatura i acaba el seu comentari d'aquesta
faisó : «...però aquesta novel·la té el mèrit per a nosaltres, catalans, d'estar basada en una visió justa de la baixa qualitat moral d'aquella inqualificable aventura que va costar a Catalunya l'autonomia.» Voleu dir?

La condemna unànime
De tota aquesta gran comèdia que e's desenrotlla a Ginebra, de la profunda repugnància que ens produeix el fer de la potència mediterrània
busca-raons ; del panorama general que el conflicte presenta, volem resaltar-ne una cosa moralment notable: 51 nacions n'han assenyalat amb
el dit una altra i han proclamat amb fermesa, sense embuts, que ella
era la culpable.
És un cas nou i impressionant, que ens plau senyalar.
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POSICIÓ DELS COMUNISTES RESPECTE ALS
DIFERENTS PARTITS D'OPOSICIÓ

en la creació Acharne-colonies,, en la fundació d'una,
petita Icaria (i) — edició en dot'zau de la noya Jérusalem -r-, i per tal de donar realitat a totes acuestes
elucubracions, els cal recórrer a la filantropia dels
cors i butxaques dels burgesos* Ingresen gradualment
en là categoria. del§ 'socialistes reaccionaris o conservadors de,que hem, parlat abans, i només se'n distiar
geixen-per una pedanteria més sistemàtica i per la fe
supersticiosa i fanàtica en íes virtuts miraculoses de
llur ciència social.
D'aqiií ve que s'oposin, exasperadament a tot- HKHViment polític dels treballadors, el qual solament pot
ésser-una resultant d'una orba incredulitat davant el
nou evangeli.
A Anglaterra, els owenistes reaccionen contra els
cartistes, i a França els fourieristes lluiten contra els
reformistes.
•

Tenint en compte el que hem dit en el capítol II,
resulta òbvia la posició dels comunistes quant als partits obrers ja organitzats, llur posició, doncs, respecte
als Cartistes d'Anglatera i als reformistes agraris de
• Nordaaièrica.
;; . - ;
Els comunistes combaten per l'assoliment dels objectius i interessos' presents' kníhédiatS df- Já dàsse obrera, però ,en el moivimënt actual representen, al :mateíx
temps, l'esdevenidor d'aquestá darrera. A Franca, els
, comunistes es, coalitzen amb el partit socialista-democràtic (i) contra la burgesia conservadora i radical,
sense renunciar, per això, al dret de fer la critica de
la fraseologia i les il·lusions dimanants de la tradició
revolucionària.
, - , A Suïssa, presten suport als radicials,rsense .oblidar
que aquest partit està integrat per elements contradictoris, en part per socialistes demòcrates en el sentit
francès, i en part per radicals burgesos.
Entre els polonesos, els comunistes ajuden el partit que considera que una revolució agrària és la condició de l'emancipació nacional, el mateix partit promotor de la insurrecció de Cracòvia del 1-846.
A Alemanya, així que la burgesia adopta una actitud de caràcter revolucionari, el partit comunista
lluita d'acord amb la burgesia, contra la monarquia
absoluta, la propietat feudal rústica i la petita burgesia.
En cap moment, però, no obliden de desvetllar
entre els. obrers una consciència el més clara possible
de l'antagonisme irreductible entre la protesta i el
proletariat, a fi i efecte que els obrers alemanys puguin convertir de seguida en altres tantes armes con-

(1) ' Owen dóna el nom de home-cokmies (colònies <Je l'interior) a les seves societats comunistes modèliques. Falansteri»
era el nom dels palaus socials ideats per Fourier. El pals fantàstic i utòpic, les institucions comunistes-del qual va descriuse Çtóet, «"anomenaTO Icaria. • '-. ~- ,

ii) El partit que aleshores s'anomenava, a Franca, socialista-democràtic era el representat políticament per -Ledru-Rollin i, literàriament, per Louis Blanc; doncs, no tenia
absolutament res a -veure amb l'actual socisl-democràcia alemanya.

Karl Marx i Friedrich Engel»

Manifest del Partit
Comunista
.

.'

Traducció directa de l'alemany
.

^ _ _ ff^

.

. . . • >..'.. •*-.. ../; . ; ,

', -;;,• -TAü- CIRERA

Àdhuc aquell que es diu no conservador, si no és revolucionari, és també uri conservador, perquè allò qu$ no destrueix
l'ordre establert el consolida.
Barbusse
"La "Unió Socialista de Catalunya" «s propos» reunir, en' un organisme únic,
totes fes f orce» socialistes de tes terres catalanes.
,
S3 seu ideal és la realització del Socialisme, treballant tothora per à la seva divnlgadoY prof>aff*nda i organització.''
Estatut» de la U. S. C. — Article primer.

Això s'està acabant
Fa temps que en els horitzons polítics del nostre país hom ho veu tot
més negre que la sottana d'un capette iniAiA 9Tib lusting Biquiag 'cu
una fòsèor eterna. Si mirem el panorama polític veiem que en els últims dos anys —a. part d'altres fets
de gran importància i envergadura que no podem esmentar— destaca com à treball màxim, com a obra
magna d'aquest període legislatiu
^-segon de la República, per sí algú
ho ha oblidat— una enfilada inacabable de crisis i més crisis que si
bé no han fet cap Tjéhifet al país,
han resolt una enorme quantitat de
problemes econòmics d'índole particular i de capelleta.
Les crisis a tots els països quan es
produeixen desperten una certa curiositat i de/ vegades inquietud.
L'atenció de grans multituds està
pendent de la solució del problema
polític. A Espanya això no succeeix.
País fecund en conductors de pobl«s i de tramvies, hom sap que sigui qui sigui el que, formi govern
ho farà sempre amb aquella mà
mestra, amb aquell- tacte exquisit, i
sobretot; a?nb agüella clàssica -.visió
d'estadista espanyol.. El poble no vibra ni s'emociona; alguna vegada
s'indigna, i... ,
L'esperit de sacrifici inherent a la
psicologia peculiar espanyola fa
què el poble, potencial enorme d'on
emanar el poder, segons la Constitució, miri sempre maliciosament el
desenvolupament de les crisis. Tothorri sap que quan algun màrtir
—així s'han d'anomenar— es possessiona d'una carierà ho fa sempre
en holocaust a la major glòria d'Espanya.
Això, però, no priva que quan
un politicastre parla de sacrificarse immediatament tothom, d'una
manera intuïtiva, es mobilitza i està
a l'aguait. •
'Els indiferents somriuen maliciosament • la gent jove, lliure de prejudicis, i donant un to humorístic a
la seva actitud, toquem ferro, com
per descarregar-se d'un potencial
elèctric ; els més vells« fent gala de
la seva «xçeriència, discretament
es corden ets ooftms áei'm&ñzew.
Però tots sense excepció, com
obeint & una consigna, reaccionen
ràpidament.
I és que gràcies a l'ús inoportú
del m0t>«sacriffe» l'han desfigurat
tant; queuno vpplir to^nw^s'stóñ-

clar.
.. téla~miraculosa~vïrïïït~que ño
n'encerta una ni per casualitat. Ella
entra al Poder i aquest se'n va a
l'aigua en mènys que canta un gall.
No som supersticiosos ni molt
menys, però això és un fet que es
produeix amb una precisió gairebé
matemàtica.
De les causes que originen aquest
fenomen polític potser no es pot di
mostrar el seu origen. Però la força dels fets ens ho presenta com una
mena de fórmula empírica de l'oportunisme més descarat.
Recordem l'any 1930... aquella
col·laboració estúpida que assassinà
dos herois, i que precipità l'estrepitosa caiguda de la repugnant monarquia espanyolaAquests homes sinistres sembla
que el seu Déu els ha donat el mandat tràgic de presidir els desastres.
A l'any 1931 a llurs pròpies barbes
caigué la monarquia, i el poble
proclamà amb alegria d'infant la
República. Al 1935 aquell infant és
ja major d'edat i espera proclamar
quelcom jnés que en el 14 d'abril.
Senyors dels trenta anys de catalanisme, teniu la paraula i esperem
que una vegada més —segons vosaltres— la tradició sigui tradició.
TOMÀS AMAT

NOTÍCIES

IMPRESSORS!!
Mensual Gegant

Impremta Miret

Diumenge 27 d'octubre,
a les 11 del matí

a la
PLAÇA »E TOROS MONUMENTAL,
Ahir fou presentada al governa,dor general de Catalunya la instància demanant permís per a celebrar

el gran míting que les e§quêrre§ c§=
talanes organitzen per al diumenge dia 27 á lã Monumental. En
aquest acte prendran part destacats
oradors dels quMre -partits que for?
men el Coqfttè. d&nJlab : • ifcquerçit
- - ~ -^ *
Acció

'•TV^

'f

l'entusiasme que el sol anunci d'aqüest acte —el primer que, de ,fa
més d'un any, podran celebrar a
Barcelona Íes esquerres catalanes—
ha desvetllat en les masses populars
de tot Catalunya, hom adverteix
tots els centres dels Partits organit:
¿ador? df l'acjte, així com els simpátitfcârife i afiliats, que ja poden
'passar* llurs coífíahdea ^'invitacions
'pèr'aí^níting, les quals serán cursades pels respectius Secretariats.
«•sASSA-i-íj-t-Lí-ríTr &£?3t3SsSif&¿s*S?~ A

1í(V-

DRET
DELS FERRES
Companya :
Indigna-*, larftòíata't que allà, en
terres hostile d'Etìopia B& matin sistemàticament. : Tem que la matança s'estengui i que, àdhuc pobles
petitSi;.febles i pacífics, hagin ¿,'anar
a matar,'però..: No t'estranyis. Gom
ijto ^estijai^a gue;., la íJedra^ Deixada
en Paire caigut i pugui rerír'elqü'e
més estimes, com no pots estranyar
que la flama apropada al polvorí
produeixi la més terrible "explosió.
Si les més. nombroses; de les cotìectiv.
vitats viuen sota el signe de la for*'
ça i-la forçai, que és Opressió i vioIferícia, crea 'encara el dret, si no pot
cojnptar la voluntat dels febles ¿com
vols que hi hagi pau? Podran els interessos recíprocs dels forts ajornar
un conflicte "inoportú, lócàlitzar-lo
en lloc d'estendre'l, però l'amenaça
de guerra resta, -viva i fatal com la
caiguda de la pedra si l'abandona la
mà que l'aguanta. En el terreny de
les col·lectivitats, com entre els individus, regna omnipotent la força i,
per això, de res no haurà servit a
Abissínia la seva voluntat de pau,
ni la seva humilitat, ni la seva actitud conciliadora. Haurà de sucumbir a la .voluntat del fort. Podrà
fer-ho heroicament, magníficament,
fins .diplomàticament, sobrepujant-

tra la burgesia les condicions socials i polítiques que
ha de portar forçosament la burgesia amb el seu predomini, i a fi <jüe un cop enderrocades les classes reaccionàries d'Alëinanya, comenci sense dilació la lluita contra la ' pròpia "burgesia.
Els comunistes fixen principalment l'atenció a Alemanya, perquè aquest país es troba a la vigília d'una
revolució burgesa, i donat que Alemanya portarà a cap
aquesta revolució en unes condicions de la civilització europea més avançades en general, i ainb un proletariat molt més format- que no pas a Anglaterra en
el segle XVIIè i a França en el XVIIIè, la revolució
burgesa alemanya pot ésser, doncs, només el preludi
d'una revolució proletària.
En una paraula ; els comunistes ajuden a tot arreu
qualsevol moviment revolucionari contra l'estat de coses social i polític existent.
En tots aquests moviments fan ressaltar '—a títol
de'punt primordial del moviment— el problema de la
propietat, per* póC o molt avançada que sigui la forma
que hagi pres.
En fi, els comunistes treballen a tot arreu per la
unió i l'entesa dels partits demòcrates de tots els pobles.
Els comunistes tenen per indigne l'ocultar llurs
opinions i intencions. Proclamen públicaiiient que llurs
objectius -només poden ésser assolits per mitjà de la
subversió de tot l'ordre social existent fins a l'actualitat. Ja cal que les classes dominants tremolin davant la perspectiva d'una revoluaió comunista ! Els
proletària ho hi tenen res a perdre, llevat de les cadenes. Hi tenen tm món a guanyar.
PROLETARIS DE TOTS ELS PAÏSOS, UNIU-

VOS!

Al. MATÍ

GRAN MÍTING
de les
Esquerres Catalanes

Fins ara'ëra'^f'î^fesenlant autòcton -de
So(öftü§ta„ o" e ^.Catalunya. Davant
^^^^^^^^^'"a·'·^t^'·^S"^""-* HH
*M¡ £

^mts>*ifâtôí^^~%mv$m *m

dles

V. G. S. O.

DKL· DIVENDRES

1 lui.

altre grup d'homes ha entrat dins
la etífradiadels1 '*e&fà$"skcrificfas.
Són el grup que representa no gens
mènys »que trénta "anys 3e carrïholonism'e î de mala administració,
que just és fer remarcar qué ambdues activitats no són incompatibles.
I nosaltres en teñir esment del sacrifici de iiKf^ti^^fjr^*"^
rc*^*"-*,Jfl hem respirat^ortamentf
No n'hi ha per menys. Hem vist
com una claror d'albada que ens
il·luminava els pesbmbres del nostre esperit. Aquella claror anunciava el naixement d'un dia venturós.
Això és el còmennmnent de la f i ,
hem dit.
El lector que és maliciós, pensarà
si ens hem venut l'enteniment. Però
no res d'això. El que passa és molt

són aquests ideals i de quina m£na són aquests interessos i el què
significa en boca d'aquesta gent el
mot pàtria, fem un gest «loqüent i
•Ara els gestors municipals, en girem l'esqaena* D'inconscients: i de
comptes d'aterrar la presó de do- babaus ja n'hi ha per desgràcia, penes, que és allò qué reclama l'opi-' rò no tants com ella és creuen.
»-* j» : ' " .
nio pública i que les Corporacions
populars havien anat gestionant fa
ipreu i llegiu
anys sense aconseguir-ho mai« un C«
cop la cosa ja semblava, fàcil i definitivament resolta, han tingut la
g§X9íféfc
-pensada-genial de destinar aquell
:
edifici sòrdid i empipador ala SKÍcada «ê t m a n a .
veis de..'. Cultura !
* ». *
. j Tan poc ^ue costava prosseguir els treballs de l'Ajuntament legíAl cap de tres o quatre dies de
tim en aquest sentit, i per semblar la data memorable, «ells» ja tenien
que fan alguna cosa han d'anar a permís per a parlar pels descosits.
ressuscitar les escoles rònegues >
¡ I en bona fe que s'hi arrepenja•vrc- -.
r—. -•,
„ _. . .-»«.. -.•»•»»«R*^í« ven ! Els clàssics mots «traïció»,
EZT""^rtixò concorda amb les restric- «ridiculesa», «inconsciència», etcècions pressupostàries, que han con- tera jugaven un gran paper.
sistit per ara a suprimir un reguité **
zell de Centres culturals de l'Estat
I per cert que el senyor Chapa—' alguns d'ells a Catalunya —-• tot aquells de «¡Obreros, no votar!,»
augmentant les despeses de guerra. ara no facin gota de campanya
* *»
contra el carnet electoralT^J¿^
I per molt que el senyor Chapa- OSOEHfÇia^I.iuã
prieta no s'ha adonat encarà del
millor sistema de fer grans econoElls diuen.cuda dia: el 6 d'octumies: suprimir purament i simple- bre no fou un pròleg, fou un epíment tots els serveis útils de l'Es- leg- ;
*
tat.
Això suposem que íio diuen per
* **
a animar-se, com aquell que pren
Unes declaracions del cap de po- un xic de conyac per a reaccionar.
licia varen treure importància a les
De totes maneres, si aquest dir
protestes registrades per l'arribada els ha d'ajudar a viure tranquils,
d'un vaixell feixista, i de passada per nosaltres que s'expansionin...
li varen servir per a especificar que
Barcelona té 1.250.000 habitants.
Li agraïm molt que ens hagi augmentat el cens.
* » »
La Unió General de Sindicats
Diu l'òrgan de la Lliga : « j Ciutadà ! Votant, lluites pel triomf Obrers de Catalunya ha acceptat a
dels teus ideals i per la defensa Francesc Duran Rossell la dimissió
dels aíts interessos de la nostra pà- de representant seu al Comitè pro
empresonats i perseguits del 6 d'octria.»
Com que nosaltres ja sabem quins tubre.

^

se tothora ella mateixa. El que no
podrà evitar serà de sucumbir, perquè 'avui, com sempre, com fa centúries, al mig de la nostra aparent
supercivilització, com en les tribus
famolenques de la més remota història, impera la voluntat del més
fort, et dret de la força encara. fa
'flei. f - ' - ' V ' ' '
* **
De la força nasqué el primer rudiment d'organització: Fou entorn
delcabdill que agombolava els homes del clan per aí rapte de dones
i ramats, que els clans començaren
a organitzar-se rudimentàriament.
Fou per a més ramats i per a tenir
esclaus i terres més fèrtils que els
clans s'organitzaren en tribus i així
successivament, a niés botí de guerra, més força. La religió conferí a la
força dret sagrat.( La intel·ligència,
a través de l'eina i de la tècnica,
multiplicà il·limitadament la força.
I així des d'aquelles lluites de rapinya, fins a les guerres imperialistes
d'avui, invasions, anexions, conquestes, colonitzacions i mandats,
feudalismes, monarquies, imperis,
totes les organitzacions dels homes
han estat entorn de la força. De la
força han nascut, forces acumula
des les han fetes créixer, mitjançant

LA LLIGA DELS COMUNISTES (i)
La Lliga dels Comunistes (1847-1852) va tenir per
antecessora la Lliga dels Justos, o, més exactament,
aquella no fou altra cosa, amb una denominació diferent, que la mateixa Lliga dels Justos, un cop aquesta
va haver abandonat el socialisme utòpic per adherirse oficialment, gràcies a la influència de Marx i
d'Engels, al socialisme científic.
Aquesta Lliga dels Justos datava del 1835. Havia
estat fundada per obrers alemanys refugiats a París
i que havien sortit, seguint Schuster, d'una lliga més
antiga encara, la Lliga dels Bandejats, que tenia un
caràcter -democràticó-burgès. Al començament, els
Justos s'havien limitat a formar una mena de branca
alemanya de les societats secretes franceses anteriors
al -i 840, com la cèlebre Société des Saisons (Societat
de les stations), dirigida per Barbés i Blanqui. El
12 de maig del 1839, quan les Saisons intentaren de
sublevar parís, els Justos, contestant a la crida, prengueren les armes i lluitaren pels carrers. N'hi va haver
que caigueren gloriosament a les barricades, mentre
que d'altres foren capturats i condemnats. En la desbandada de la desfeta, la Lliga traslladà el seu domicili a Londres. De totes maneres, la seva actuació no
va pas atenuar-se. Una mica desenganyada, es comprèn, es va dedicar à captar adeptes. Integrada principalment per obrers de la petita indústria (sastres,
ebenistes, sabaters), arribà a crear seccions, no solament a Alemanya, sinó també ã les colònies obreres
de Bèlgica, d'Anglaterra, de França i de Suïssa. En
aquell temps, residia a Suïssa el sastre Wilhelm
Weitling, apòstol inspirat d'un comunisme successiva-

la força han dominat i per la força s'han anat sostenint. La força ha
anat creant el dret i la mateixa intel·ligència que ha servit per a multiplicar la força, justificant-la amb
el nom de dret, ha donat lloc a les
més paradoxals incongruències.
Així veiem el pacifisme dels
grans Estats moderns seguir la màxima romana *Si vols pau,, prepara't per a la guerra». En conseqüència, mentre uns homes a Ginebra
fan prodigis de dialèctica entòr»
als conceptes d'agressió, d'agressor,
de defensa, d'expansió, els Estats
respectius augmenten armaments i
consoliden exèrcits. Mentre als Parlaments les deliberacions s'eternitzen entorn de la votació d'uns migrats niilions indisçejçgabies per, al
millorament de les condicions de
vida dels febles: treballadors, infants, vells i malalts, en un sol dia
de guerra llancen a l'aire aquells
milions que finalment no es voten.
Mentre els dirigents de grans Estats clamen llur dret a la colonització, a la terra, en nom del dret
a la vida per a-l'escreix de població que llur Apropia .terra no pot aoe.tenir, fomenten i encoratgen la .natalitat irracional, desmesurada.
Mentre ambaixadors i representants
de nacions al·leguen lleialtat, caballerositat, la ciència diplomàtica és
l'art de mentir en forma de conv«nis secrets, pactes amagats, silencis, dilacions i astúcies. Mentre els
governants justifiquen llurs conquestes amb l'etiqueta d'obra civilitsiadora de colonització, envien
exèrcits invasors que la duen a cap
militarment, quan no ho fan per !a
guerra oberta amb tancs, gasos asfixiants i atacs a la baioneta. Els
termes de justícia i dret broten dels
llavis dels amos dels destins dels
pobles com a flors de cultura i do
civilització, mentre en llur esperii
no hi ha més que voluntat de força
i en llurs mans les armes necessàries per a dur-la a cap.

* **
I així serà, companya, mentre una
nova actitud moral no vingui a
substituir l'omnipotència secular de
la força pel dret de la pura justícia. No d'aquella justícia que està
sempre meravellosament d'acord
amb els interessos dels forts, sinó
de la justícia veritable, aquella que
és per damunt dels interessos ims, particulars, col·lectius o
nacionals : ia justícia dels interessos humans, comuns a tots. Justícia que és la realització del màxim
bé per al major nombre ; la pràctica del «no vulguis per a ningú
el que no vulguis per a tu» ; l'équitativa distribució de riquesa, començant des de dalt de tot per una
revisió de mandats i colònies ; l'organització dels homes en pobles lligats per realitats ètniques i espirituals, solidàriament units per a
equilibrar entre ells forces i febleses de tota mena ; la federació dels
pobles sota un òrgan internacional
d'unió per a arbitrar interessos i diferències; el desarmament total
amb un únic exèrcit internacional
per a fer respectar aquesta veritable justícia, per a impedir tota velleïtat de nacionalismes bel·licosos..
Justícia que és la realització dels
drets humans reconeguts als febles,
d'acord amb els drets de la força
donats gratuitement per la natura
als forts.

»«*

Aquest complex de justícia i d'afirmació del dret dels febles és l'essència del socialisme, és el 70 % del
seu programa. 'Encara que deixessis d'estar d'acord amb el 30 % que
resta, com a dona ets feble i com
a catalana ets ciutadana de poble
feble. Per la teva doble feblesa t'has
de refiar del dret dels febles, si vols
ésser lliure com a dona, si vols ésser lliure com a ciutadana d'un poble que es regeixi per les lleis que
ell mateix s'hagi donat. No dubtis
ja més der meu socialisme, companya, i mentre uns homes es maten
allà en terres d'Etiòpia, mentre pesa damunt nostre la temença que la
(1) Aquest apèndix és una traducció del que figura a la matança s'estengui, penetrem-nos
traducció francesa del Manifest Comunista editada l'any 1925 de l'esperit socialista i com a pacipeí- la «Librairie de L'Humanité», de Paris. Amédée Dunois,
que és l'autor d'aquesta traducció basada en la de Laure La- fistes, com a catalanes i com a doíargue, la filla de Karl Marx, diu que l'ha .escrit, l'apèndix, nes, ajudem a fer triomfar el seu
servint-se de la introducció que Engels va escriure el 1885 ideal que és camí de pau i dret dels
peí' a una reimpressió de les Revelacions sobre el procés dels febles.
comunistes de Cetònia, degudes a la ploma de Marx.

MARIA PI DE FOLCH
M'ha semblat adient de fer ara aquest aclariment en honor a la veritat; i* per tal de no atribuir-me mèrits que no
em corresponen. — N. del T*.
Imp. Miret. — Guifré, 12. — Barcelona

