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Definicions A propòsit d'un llibre Elogi dels Intel·lectuals
CORT. — Població on resideix el sobirà. Cort celestial, el cel com a mansió dels
àngels, gants, benaventurats. Conjunt de
totes les persones que componen la familia i la comitiva del sobirà... Els qui envolten algú afalagant-lo, cercant de plaure-li, etc. Fer la cort, afalagar per a obtenir benvolença, favors. Habitació, tancat, destinat al bestiar.
AL CAPDAVALL. — A l'extrem més
baix, a la part inferior, al fons, d'una
cosa. A la fi, fins a l'exhauriment; en la
situació més baixa, més extrema. (Vaig
arribar al capdavall de la paciència.) A
la fi, al cap i a la fi, després de vençuts
tots els obstacles, després d'baver-se temut el contrari; considerat tot, comptat
i debatut, no obstant tot el que hagi
pogut al·legar-se en contra. (Al capdavall
has vingut! Al capdavall és un lladre. Vaja, no em pensava pas que vinguéssiu:
heu-vos aquí al capdavall! Tant que dèieu
que era Un valent, i al capdavall és un
gallina.)

El company Barjau, en el nostre míting del Price, va cridar: ¡Visca
els intel·lectuals! Visca els intel·lectuals I , cridem, ara, nosaltres, com l'estimat company. El que manca saber, però, és qui i què són els intel·lectuals. Ja ens costarà un bon tros més d'explicar-ho que no pas de cri-dar-ho. Per la meva banda temo que no ho sabré glossar ni cenyir-ho prou
bé, ultra l'arriscat del tema, a causa del poc espai que disposo. Per a valoritzar-ho tal com cal, hauríem d'establir comparacions entre personalitats immediates, la qual cosa no farem per no ferir susceptibilitats. Amb
aquest mot d'intel·lectual, que va adquirir gran voga a començaments de
segle, eren molts que anhelaven que hom els distingís. Encara no s'han
extingit les romanalles exteriors amb tes quals hom es guarnia per tal de
guanyar-se'l. Amb això vull dir que 'encara nosaltres, per la lleugeresa
amb què qualifiquem a gent coneguda d'intel·lectual, ens deixem impressionar per la figura.
Els pedants de principis de segle es creien que per ésser intel·lectuals
en tenien prou en posar-se unes ulleres i pentinar-se els cabells endarrera, a la parisien, com deien pomposament els perruquers. El reialme dels
curts de vista i de gambals va començar aleshores. ¿ Voleu dir, amics,
Diccionari General de la Llengua Cataque no existeix encara una munió de badocs que admira als que ells creuen
lana.
intel·lectuals tan sols per les ulleres i per la parisien, puix que d'aquella
munió són escassos els que podrien dir-nos que els tenen per intel·lectuals
perquè coneixen a bastament l'obía llur ? Deixant apart tota aquesta p.ot^J&í&J&Ííi'
brissalla de la pedanteria, direni que hom creu que intel·lectual ho és el
~P7S.
novel·lista, el literat, el poeta, el dramaturg, etc. Nosaltres creiem que
un alt poeta, un eminent novel·lista, un dramaturg insigne, tot i essent
grans, ño són pas, en alguns casos, intel·lectuals purs, amb tota la inMalfiança expectant
tensitat que hom vol donar relleu als que destaca amb aquest mot. L'esEsperem que ens serà permès de
timat i admirat amic Rovira i Virgili fa temps, i de la faisó mestrívola
Els empresonats polítics del castell de Filats de Tarragona es queixen què ell sap fer-ho, ho comentava en termes anàlegs, els quals no transdir que el Gabinet de l'ex-gobernador civil senyor Pórtela Valladares del tracte inhumà que reben. Hi ha detinguts d'Esquerra Republicana de cric perquè cito el seu comentari de memòria. L'intel·lectual és un ésser
no ens mereix en principi — potser Catalunya, Unió Socialista de Catalunya, comunistes i sindicalistes. Es- de tanta qualitat, que rares vegades la multitud se n'adona. El gest maen final tampoc — cap confiança. tan tots en una sala gran a la temperatura de zero i àdhuc inferior ; les terial, exterior, per ell no compta. Desconfieu d'aquells homes als quals
Ni pels antecedents personals ni finestres no es poden tancar, la majoria de màrfegues són quasi buides, hom qualifica d'intel·lectuals, • que llur actuació és la mateixa que la del
pels antecedents polítics, malgrat i dormen damunt les rajoles. L'alimentació és escasa i dolenta. La salut de més insignificant company en allò que es refereix al detall d'actuació miactuacions parcialment discretes en la majoria d'ells se'n ressent de manera notòria. Molts — xicots obrers, núscula. I en dir això no vull establir categories, puix que dintre el nostre
ajgun moment, no creiem que .ell sols, arrencats de llur poble fa alguns mesos — encara porten la roba d'es- partit (i si així no fos, no podríem qualificar-lo de genuïnament demoni cap dels seus actuals col·labora- tiu amb la qual els detingueren.
cràtic), com a militants exclusius, desconeixem les jerarquies dels càrrecs,
Esperem que les autoritats — si realment es proposen, com diuen, pa- per alts que siguin, o la de les qualitats amb què ens hagi afavorit o deidors siguin els homes de la República, ni tan sols de la República cificar el país — atendran aquestes queixes justíssimes d'aquests detin- xat de banda la naturalesa, malgrat amb l'esforç personal les hàgim augcpnservadora. La primera cosa que guts polítics, les quals fa seves també l'opinió tarragonina en general, mentat o enxiquit segons com les hem emprat.
cal, en efecte, per a conservar-la és sense distinció de sectors. Mentrestant, els organismes'afins d'aquelles coL'intel·lectual autèntic rares vegades surt del seu amagatall. Només
respectar-ne les lleis i les autoritats marques han procurat alleujar aquesta situació trametent abrics i vestits el foragiten els grans trasbalsos socials, o politics. L'ambaixada d'intelvells, roba interior, mitjons, mantes (encara que siguin usades) perquè no lectuàls castellans que va venir de Madrid a Barcelona per tal d'abraçar
emanades del poble. I per ara el Go
vern no sembla decidit a emprendre es glacin de fred, i també recullen donatius per a comprar-los màrfegues. a llurs germans els intel·lectuals catalans, va formar-se, com tots sabeu,
aquest camí tan senzill de restabli- Els qui vulguin cooperar a aquesta obra poden adreçar-se al Comitè pro per la caiguda de la dictadura, i perquè les trompetes, al lluny, ja .anunempresonats i perseguits del 6 d'octubre, o a Josep Floresví, Quiosc de
ment de la normalitat.
ciaven l'adveniment de la nostra República. També rares vegades com,
Fa una setmana que existeix el diaris, Rambla, Tarragona.
parteixen el criteri actual de ÍJurs compatncis. Per això suara acabem
ministeri, i encara hem d'anar a la
de veure com aquells intel·lectuals que anaren, a contra cor (ja comencensura, encara tenim els centres
çaven a enyorar la solitud de Jlur amagatall), a les Constituents, i que
clausurats, encara hi ha estats d'exdigueren tantes coses que aleshores semblaven fora de la realitat, a la
cepció, presos governatius, periòllarga hem tingut de donar-los la raó. L'intel·lectual s'avança sempre; i
dics suspesos. El Govern ha proHa estat nornenat per a ocupar el de- així era de justícia si bé en el partit quan l'encalcen les multituds que, d'antuvi, n'han estat divorciades, ja
mès restablir el dret, ha insinuat que
partament de Treball el senyor Alexandre de la Ceda a Catalunya això no es co- no l'estalonen, perquè ell prossegueix fent via, avançant sempre, en una
hi haurà garanties, però de fet vi- Oaliard i Folch. Mai no s'iiavia fet un neix, ja que el senyor Torrent« al prirenovació constant, adés amb pugna amb ell mateix, adés coincidint.
vim abocats a una imminent con- nomenament tan adient i amb una opor- mer que vingué fallat en favor del primer
recurrent
contestà
en
anar
aquest
a
Hem de desconfiar, vcont ja hem apuntat més amunt, d'aquells que
tunitat
tan
favorable
als
seus
designis
sulta electoral en situació del tot com el del titular en qüestió.
presentar-se-li «que el Ministerio Central tot i estar orgullosos que hom els tingui per intel·lectuals, van a la reEl senyor Director de l'Escola Social no era competente».
anòmala. I com que el país no es
Igualment dèiem i ho sostenim avui cerca de càrrecs i honors, per a l'assoliment dels quals empren mitjans
Barcelona hereta amb la Conselleria
paga de paraules després de les pro- de
de Treball un garbuix d'injusticies come- que el Concurs era il·legal perquè no s'a- no gaire adequats, puix que tota aquesta baixa actuació contradiu i alves terribles sofertes, mentre aques- ses pel seu antecessor que han causat daptava a la Llei i que fent justicia s'hahora desacredita aquelja llur missió, tan alta i tan digna, a la qual els
tes promeses i insinuacions no ds a petites llars més estralls, en compara- viaTotd'anul·lar,
el que hem dit podrà comprovar- han juny it els mateixos que els han honorat amb aquell qualificatiu tan
ció,
que
les
causades
a
l'Estat
per
l'Stratradueixin en fets concrets i tangi- perlo o l'afer Nombela —diem Nombela ho l'actual titular del Departament si dóbles, ferms, fins per instint egoista en lloc de Tayá o Lerroux que íóra el ve- na una mirada als expedients. I totes cobdiciat. Perquè , si els ' intel·lectuals fossin soldats de lluita com llurs
nom, perquè Ja gent ho coneix aquestes il·legalitats les hereta el senyor companys, volem dir de lluita immediata, d'aquella que es lliura per tal
de conservació s'imposa una pru- ritable
Gallard, Catedràtic de Ja Universitat i
així.
dent reserva.
El que han fet els homes de la Ceda professor de Dret Administratiu de l'Es- d'atènyer petits canvis dins una situació normal, i figuressin atapeïts
en mig les falanxs de xoc, ¿ com es crearien aquelles grans idees i sàvies
no té perdó de Déu —si ep que ells hi cola Social de Barcelona.
¿Permetrà el senyor Gallard que indi- doctrines, fruit del recollimept i del silenci ? Perquè al cor del silenci és
creuen— ni de les persones dignes de
Passat per la Censura conviure entre els medis socials. I «Is viaus que han assistit a la seva classe, on
germinen els grans ideals que més tard trasbalsen el món, puix que
desgavells de Torrents Dalmau deu haver- deixebles avantatjats en l'estudi, que han
los de remeiar el senyor Gallard. Heus assistit a l'Escola pel fet de saber, més en -descobrir-los brollen i esclaten amb tota la força que els atorga el
que no pel d'ostentar un titol —que mai
D a r r e r m i n u t ací una ocasió per tal que el referit se- no
haurien demanat si les circumstàncies llarg temps que han estat covant. L'acció material pertorba i retarda
nyor demostri que allò que ell va propono
els haguessin obligat a fer-ho—, per- l'acció intellectual. I a causa d'això, aquells homes que amb llur pen»·
sar
a
les
Corts
com
una
esmena,
avui
Volíem comentar amb atenció les
traduït en Llei, sigui portat a la pràcti- què no estaven afiliats a determinat par- säment trasbalsen el món, no poden renunciar, per bé d© la societat que
reunions de la Comissió Executiva ca, ni que s'interposés el seu partit.
tit que no és de fil ni llana ni cotó ni
Ja diguérem en un altre número d'a- té res a ler a Catalunya... estiguin al mig somnien, a llur pensar insistent. De llur pas material, però, no se n'adodel Partit Socialista Obrer Espadel
carrer sense poder donar pa a llurs
periòdic que hi havia entre els Senyol, però no havent rebut a temps quest
cretaris de Jurats mixtos destituïts dos fillets —que res no tenen a veure amb na tothom, perquè només els distingeix de la multitud una mena de resplendor, com deia de Maragall una fadrina de muntanya, el qual resEl Socialista -per a basar el nostre casos que queien de ple en el que disposa ia qüestió social ni política—?
«*u Diluvio» dels dies 12, 13 i 14 porta plendor tan sols el copsen els esguards més fins.
la Llei de 16 de juliol envers els Graduats
comentari en textos autoritzats, ho de
quelcom
sobre
ei
Concurs
d'oficials
de
l'Escola Social.
ajornem fins a la pròxima edició.
Diguérem que d'aquests dos en un d'ells Jurats mixtos, en els escrits dels quals
A. FUSTER VALLDEPERES
el
Ministeri
de Treball, Justicia i Sanitat es diuen coses una mica sucoses. També
De totes maneres, en general
s'al·ludeix en els dits escrits a certa actihavia
dictat
una
resolució
per
tal
que
.el
avancem un criteri de satisfacció Conseller Gestor senyor Torrents reposés tud adoptada pel senyor Gallard, actual
pels acords, algun dels quals coin- al seu lloc l'esmentat Secretari. També Conseller Gestor.
A més d'això el més Important al nostre
que els recursos presentats eren
cideix falaguerament amb posicions dèiem
molts i que un després de l'altre els fa- entendre és que la Base V de la Llei de 16 Joventut Socialista
mantingudes per la U. S. C.
llarien tots en favor dels recurrents puix de juliol, en el seu apartat a) o el b)
—no la tenim, a mà— de la qual és autor
de Catalunya
el senyor Gallard, diu que «ejs Secretaris inamovibles són els que —entre un
(U. S. C. i P. C. iP.)
altre cas— siguin Graduats de l'Escola
Social»,
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ORAN ACTE D'AFIRMACIÓ
Doncs sí el senyor Professor de l'Escola
SOCIALISTA
Social fa honor a la tesi defensada a les
B A R C E L O N A
Corts de la República en discutir la Llei
de 16 de juliol —que en el seu temps va- per a demà dia 22 a les deu del mati
21
desembre del 1935
ren qualificar de fatídica per als Interes- al Cinema Unió, Plaça Eivissa, Horta.
sos
dels
obrers—
1
vol
respectar
fent-ho
El gran acte contra el feixisme, organitzat i anunciat pel periòdic català "Su-, complir el Decret dictat pel Ministeri parlaran:
cents.
PREUs
port" que havia de celebrar-se el dia 15 del corrent al Oran Price i que fou suspès Central de data 12 d'agost Inserit a la
F. Albiol Marcel.
per les circumstàncies ja conegudes, tindrà lloc definitivament demà, diumenge, Gaceta del dia 13, ha d'anul·lar l'ordre de
J.
Gener
Sublrachs.
nomenament de Secretaris dels Jurats
dia 22, al Gran Price, a les deu del matí, amb els següents oradors:
B. Borràs Serre».
PREUS DE S U B S C R I P C I Ó
mixtos de l'Alimentació 1 de l'HostalerJa
Lluís Luque, pel Partit Català Proletari.
J. Miret Fuster.
Trimestre. . . . . . . 2'80
de Barcelona de data 3 d'agost apareguHilari Arlandis, pel Partit Comunista de Catalunya.
J.
Soler
Guasch.
al Butlletí del dia 11 del mateix mes,
S e m e s t r e . . . . . . . 5*00
E. Granler-Barrera, i
Manuel Galés, diputat d'E. R. de Catalunya al Parlament Català, delegat del da
i ordenar ensems la reposició dels que
Any. ,
. lO'OO
G. Sànchez-Buxó que presidirà.
S. B. I. a la Conferència Jurídica Internacional sobre el dret nacional-socialista, els ocupaven en' la dita data per concórcelebrada a París el dia 1 d'aquest mes.
La Joventut Socialista de Catalunya
rer en ells
el que disposa la Llei en la
a
E. Granier Barrera, per la Unió Socialista de Catalunya.
use. i pcp.
Base 5. , etc., etc.
Redacció I administració:
Si això no es fa, considerarem que el lluiten
Jaume Mlr.xvitlles, per Esquerra Republicana de Catalunya.
senyor Gallard és igual que els homes
Pere Ardiaca, pel Socors Roig Internacional (Secció Catalana).
Carrer Pelayo, 10,1/, 1.a
la Ceda i ho lamentaríem per tal com
Josep A. Trabal, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament Espanyol que pre- de
T
ELÈFON 21045
sempre havíem cregut que a part el punt
sidirà.
vista polític —tan distanciat del nosPer aquest anunci considerem totes les
B
A R C E L O N A
L'anunci de l'acte ha despertat un gran interès entre tots els medis antifeixistes de
tre— era el senyor Gallard un perfecte or- joventuts de la Use. 1 pcp. convocades a
de Catalunya i de gran nombre de localitats se'ns anuncia la presència de dele- denador de la legalitat i gran defensor l'acte de diumenge .S'exigeix un» assisgacions.
de la justícia a seques.
M. S.
tència puntual.

Editorial

La Unió de Rabassaires acaba de
publicar un llibre interessantíssim.
forta per títol «Els desnonaments
rústics a Catalunya». Després d'un
prefaci, seguit d'extractes d'aquest
en castellà, francès, anglès i alemany, hi ha una relació dels desnonaments que a Catalunya han
pogut instar-se a l'empar de la Llei
d'arrendaments rústics aprovada
per les tristament cèlebres Corts espanyoles, avui en període agònic.
El motiu cabdal del llibre — diu
el prefaci — és la necessitat de deixar un testimoni històric del moviment de desnonaments, alhora
que serveixi a la Unió de Rabassaires de justificant a la seva actuació
futura. Esplèndid. Evidentment,
els fets ocorreguts durant els últims temps al nostre país han d'ésser determinants de la conducta del
nostre poble per al futur.

Ossorio i Gallardo, en un article
aparegut recentment a Ahora de
Madrid, qualificava de terrible tel
llibre de referència. Ossorio, home
d'idees conservadores, però amb
una intel·ligent visió del nostre poble, sap molt bé que la llarga sèrie
de casos de desnonament relatats
en el llibre de la Unió de Rabassaires no podia quedar, sense reparació. Sap molt bé que la conformitat no és la qualitat essencial dels
treballadors de Catalunya, quan es
tracta de casos com el dels desnonaments en massa. I Ossorio dóna
el crit d'alerta als propietaris, fentlos avinent que de la seva estultícia
ningú més que ells no en sofrirà ks
conseqüències.
'^ÍWESÍÍSW^íWííNltfNç^,.

Els presos de Tarragona

Com l'anell al dit

Contra la guerra
1 el feixisme
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S'Imposa la selecció S
Després d'un període de repressi^', i quan les coses sembla que tendeixin a normalitzar-se, veure que
a l'entorn dels partits polítics que
poden ésser el dia de demà els àrbitres, cíe Ija- situació hi giravolta una
genteta tjue espera el moment oportú ,d'enrolar-se al partit on vegi més probabilitats de surar de
pressa i sense cap esforç, prescindint en absolut de la ideologia que
aquest sustentà.
Després dels fets d'octubre, hem
.presenciat actes que, en algun cas,
han classificat definitivament a certs
individus.
Recordem, per exemple, que en
aquelles hores angoixoses, quan la
incertitud del que pogués ocórrer ens
tenia en constant neguit, en certs
Centres oficials, alguns dels senyors
que en temps normal i amb permís
de l'autoritat volien ésser dirigents,
i fins i tot aspiraven a un càrrec
representatiu, es negaven a dona*
cap orientació als que els la demanaven, i no volien tenir contacte de
cap mena amb gent que pogués ésser sospitosa. Però el més gros, i
potser el més vergonyós, era que, al
mateix temps que no volien saber res
dels que momentàniament havien
perdut, es disposaven à. complir amb
submissió bovina, no solament les
ordres, sinó fins i tot les possibles
suggerències que els senyors que manaven podien haver fet sobre un cas
qualsevol.
Hem vist també, i estem veient encara, certs tipus que tenen un càrrec que els fou atorgat, crec que
equivocadament, en temps normal,
que no sols no han volgut saber res
del que fessin la gent d'ara, sinó
que han actuat i intrigat per tal de
fer desaparèixer institucions que
l'entusiasme i el bon encert de les esquerres havia creat.
Potser ja és hora d'esbrinar la
conducta de tots els individus que
han tingut concomitàncies massa íntimes amb la gent del moment actual, i revisar llur actuació en aquests
darrers temps.
A més d'aquests exemplars, que
per desgràcia encara en queden en
algun dels nostres partits (no han
vist prou sòlida la duració del ce mandat» de la gent de dreta), en veurem uns altres que s'apressen a ingressar-hi com a novells perquè
veuen que s'apropa el moment de
pescar alguna cosa.
Molts d'aquests són gent que xerra bé (dic xerrar perquè el parlar
bé costa un xic), i amb uns quants
tòpics estudiats i un afany de
grimpador, volen fer-se rotllo i surar ràpidament.
Caldrà, també, que a aquests nous
vinguts que tenen tanta pressa, els
sigui examinat llur expedient abans
de donar-los bel·ligerància.
Pensem que tot ciutadà que aspiri a dirigent, se li ha d'exigir almenys capacitat i el màxim de convenciment per les idees que ell vol
defensar.
És hora ja d'acabar d'una vega-

da amb tots aquests senyqrs que
(posem per exemple) en els mítings
i en la premsa es mengen els capellans i diuen mil barbaritats de la
religió, i quan són a casa llur procedeixen d'una forma completament inversa.
Cal tenir present que el nostre pobif, lafotitunad&ment, qst,à sempre
al costat de les idees d'alliberació,
i no cal tan sols citar-lo per tal que
faci acte de presència i emeti la seva voluntat.
Aquesta massa catalana que té
tanta consciència dels seus drets i
deures, hom no la pot enganyar amb
paraules, i els homes que s'enfrontin amb ella han d'ésser el màxim
de rectes i sencers en llurs actes.
Fer el contrari és retornar al
temps del lerrouxisme, el llegat del
qual va ésser que les masses obreres es desentenguessin de la política durant quinze anys.
Crec que l'època del. castelarisme
s'ha d'arreconar definitivament i
hem d'entrar de ple a l'època de
construir sòlidament, emprant les
paraules justes.
Un dels factors importants i que
compta en la bona marxa d'un partit, és la del control dels seus afiliats. És indispensable, doncs, que
es passi pel sedàs als qui vulguin
ingressar al nostre Partit, i no ésser massa lleugers en classificarlos.
Pensem que som en temps d'una
realitat crua, i cal adaptar-se a
aquesta realitat. No és possible actuar a mitges tintes. El poble exigeix definicions i actes concrets.
Les eleccions angleses celebrades
fa poc, ens vénen a donar la raó.
La gent ha votat als conservadors
o bé als laboristes.' Els partits mitjos han quedat liquidats.
En les eleccions que es celebrin a
Espanya, estigueu segurs que el poble també votarà amb entusiasme.
Uns, molt pocs, votaran perquè continuï el conglomerat que detenta
actualment el poder i que significa
el retrocés de totes les conquistes.
La massa votarà els qui defensin
amb més braó la llibertat i la justícia.
Pensem, doncs, en la selecció, i
posem-la en pràctica. És l'única
manera que podrem dur a terme les
idees que deifensem, ¡i, al mateix
temps, donarem plena satisfacció a
là massa popular que en elles hi té
posada la seva esperança.
JOAN ALE U
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Posseïdors de partits
Una conversa oïda accidental- moral — han de bandejar ben aviat
ment, m'ha decidit escriure. Con- aquesta malura. L'autoritat màxitinua — i els mots m'ho refermen ma del partit en qualsevulla locali— la vella pràctica burgesa i caci- tat, serà el Comitè democràticament constituït.
quil dels posseïdors de partits.
Una de les falles principals en
Si això, en organitzacions ultraburgeses pot passar (encara que no les nostres organitzacions, o alpassi ni en rodes), en les organit- menys en determinats llocs, és la
zacions obreres, o, almenys amb inhibició de l'individu, del comtendència proletària, no pot tolerar- pany. Al·legant treballs o bé manca d'aptituds, que la majoria de les
se.
S'han escaigut casos en els quals, veígadete pot traduir-se /en poqutes
en trobar un company treballador ganes de preocupar-se de les coses
i preguntar-li el nom del partit en que col·lectivament l'interessen, permet que els cridaires, els d'oratòria
què militava, ha respost :
fàcil en la taula del cafè, deixin
—Milito al partit de tal...
—Voldreu dir al partit... — re- d'ésser companys afiliats al partit,
per a convertir-se en partit.
marcàrem.
Cal cuidar-se'n d'això. S'ensuma
I el company roman estranyat,
francament estranyat. Ell tenia for- — potser m'equivoqui — normalitat
mada una aurèola envers determinat ' política, i els posseïdors de partits
individu, i no podia capir que el' tornen a eixir. Per altra banda, hi
ha homes que sense l'amo no saben
partit d'ell fos un partit de tots.
Aquesta xacra, encara que sem- fer res. El dia que ell — l'amo de.
bli literatura, existeix, i, més que partits — plega, tots pleguen, o boen lloc, a les poblacions petites. Cal na part ; i quan canvia, tots cantreballar per arrencar-la de soca i vien. Això no és ètic ni convenient.
Per avui prou. No hem d'oblidar
arrel. Les organitzacions polítiques
obreres — nova concepció, nous ho- que les organitzacions socialistes—
ritzons i nous desigs de superació almenys jo m'ho penso — si bé ca-
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Una fusió sindical
Sense creure'm amb autoritat suficient, vull fer
aquest comentari davant el poc ressò que ha trobat entre nosaltres l'ingrés de la C. G. T. U. (Confederación General del Trabajo Unitaria, afecte a la Internacional Sindical Roja} dins la U. G. T. Si les meves paraules fan que plomes més autoritzades comentin aquesta fusió, i si de la discussió surten projectes
que cristal·litzin en un reforçament de la classe obrera
a Catalunya, ha;uré obtingut l'únic propòsit que em
guia en escriure aquestes ratlles.
Quan en el míting del Price, el representant del
Partit Comunista deia que no tractaria la qüestió sindical, apart la manca de temps, perquè seguiria en l'ús
de la paraula el company Fronjosà, el qual ja parlaria d'aquest tema, vaig sentir una íntima satisfacció,
perquè aquella afirmació representava, tàcitament, la
conformitat del Partit Comunista de Catalunya a la
posició sindical del company Fronjosà.
Amb la fusió a la resta d'Espanya de la U. G. T.
i la C. G. T. U., s'ha portat a la pràctica el que a
Catalunya no 'ha /passat d'una afirmació platònica.
Cal, doncs, prendre determinacions concretes en aquest
sentit, no sols perquè és necessari en benefici del proletariat, sinó perquè hem d'evitar una desviació dels
companys comunistes a Catalunya.
Cal tenir present que en el susdit conveni hi ha una
clàusula, mitjançant la qual el Partit Comunista Espanyol es compromet a influenciar damunt els obrers
afiliats a altres organitzacions sindicals, per tal que
ingressin a la U. G. T. Aquest acord ens plau plenament, car per a nosaltres la U. G. T. ha d'ésser, i
ho és de fet, la central sindical del proletariat afí a
nosaltres a la resta d'Espanya. Si aquest acord, però,
s'estengués amb el Partit Comunista de Catalunya, no
podríem donar l'adhesió els que, com jo, creiem que
'a. Catalunya, no ha d'existir una U. G. T. tal com
s'interpreta per part dels companys socialistes des de
Madrid estant.

Hem de solventar aquesta disparitat de criteris que,
en matèria sindical, pateixen els partits de classe a
Catalunya ; i això només pot solucionar-se unificant
definitivament tots els partits marxistes. Així, sense
embuts. Unificant tots els partits marxistes que tinguin consciència de classe, sense sentir-se «caps de rata» com tan justament deia el company Comorera.
Hem recorregut un camí en forma de cercle —• viciós — no estem disposats a repetir-ho ; calen modalitats noves, prou parlar d'«apoliticismo» per a fer política subterrània o guanyar-se un sobresou.
Donem per feta la fusió amb el Partit Català Proletari, i anem a fer-la amb el Partit Comunista. ¿No
estem com a simpatitzants a la III Internacional?
Doncs fem el pas definitiu i hi serem com a militants.
Hem de proclamar amb valentia la necessitat que
el moviment sindical vagi paral·lel a les aspiracions polítiques dels partits obrers.
Ara més que mai, si tenim en compte que la majoria dels nostres germans empresonats es poden trobar, l'endemà de la alliberació, sense un lloc on poder treballar, per la repressàlia que voldran exercir damunt d'ells els patrons secundats per l'actitud passiva
dels sindicats grocs i «.revolucionarios».
Per tant, per a l'alliberació dels empresonats, per
a foragitar del Poder el feixisme, per a anar a la normalització constitucional, i, també, per tal de fer-nos
respectar cada vegada més pels partits republicans d'esquerra : unificació política de partits de classe; per a
restituir als llocs de treball als empresonats, per a continuar la tasca de capacitació i millorament de la classe treballadora : unificació sindical.
Oposar-se a aquestes 'dues aspiracions per raons
«tècniques» de «principios» o personals, és col·locarse al costat de la reacció i, ¿per què no dir-ho?, és traicionar el moviment proletari internacional.

ha deixat cap rastre. No era cap home
genial ni tampoc cap esperit malèfic i
tenebrós carregat de males intencions, com
han intentat de fer-nos creure els elements ultramuntans que el van perseguir
amb un acarnissament i a« odi inigualats. Ferrer era més aviat un home vulgar abrusat per una mena de foc apostòlic i lliurat de ple a la missió proselitista, que a ell la devia semblar sagrada, de
captar-se adeptes a favor de les seves
idees de perfeccionament del gènere humà. Si no hagués estat la seva mort tràgica, és gairebé segur que Ferrer i Guàrdia, amb la seva Escola Moderna, no
hauria pas passat a la posteritat.
* *«
El procés i l'execució de Ferrer i Guàrdia va produir en el seu temps una gran
emoció entre tota J'opinió liberal i avançada del món civilitzat. William Archer
fou encarregat d'escatir-ne la veritat, d'uP r o f e s s o r a
na manera objectiva i documentada. EU
mateix confessa que quan li fou fet aquest
encàrrec, amb prou feines sabia qui era
Ferrer i Guàrdia. D'aquí ve que aquesta biografia no pugui ésser qualificada,
ni molt menys, de sectària i partidista.
El resultat, però, del treball realitzat pel
SISTEMA NOU
periodista anglès fou (el llibre va ésser
publicat l'any 1911) de desfer, amb proR À P I D
ves B. la mà, tota la campanya d'Infàmies i calúmnies congriada arterament
S E N ZI L L
a l'entorn de la figura de Ferrer i Guàrdia (ni tan sols després de mort, els
S'aprèn a tallar
seus enemics no li van saber respectar
la seva vida intima), per tal de justifitota mena de vescar un afusellament que no tenia justificació possible i que, en canvi, té tot
tits en poc temps
l'aire d'una venjança iniqua i miserable.
A propòsit d'aquest afusellament, no
em
sé estar de dir que quan la condemna
HOT«« de datici d e 3 a 6 o d e 7 a 9 de Ferrer
i Guàrdia, només la veu generosa de Joan Maragall va intentar d'alçar-se per demanar clemència. Aquesta
veu, però, fou ofegada,! l'article «La Ciutat del Perdó» escrit pel poeta no va poder ésser publicat.
• »*
Seria una feina ben llarga de voler
fer una anàlisi detallada del llibre de
Le« afiliades a U U. S. C. i llur«
William Archer. L'autor hi segueix pas
/ filles gaudiran d'una rebaixa /
a pas la vida del seu biografiat i en fa
un retrat excel·lent en un estil claríssim
i amb un ordre cronològic perfecte. Hi
explica l'origen humil de Ferrer i Guàrdia, la seva vocació, les seves vicissituds,
el seu malaurat casament i les dissenconjugals, de les quals els reaccioWILLIAM ARCHER. VIDA, PROCES I sions
es van aprofitar per a fer-ne una
MORT PE FRANCESC FERRER I naris
arma
atacar-lo. Exposa el paper que
GUARDIA. Traducció de l'anglès per C. Ferrerper
va jugar, millor dit,
A. Jordana. 1935. Editorial Atena. Barce- que no ivaGuàrdia
jugar en l'atemptat de Morlona.
ral contra els aleshores reis d'Espanya
Gairebé el millor elogi que, quant a la el dia de llurs noces. Destrueix la lleveracitat, hoïn podria íer d'aquesta bio- genda, que U va ésser mortal, de la ingrafia, que Editorial Atena ha tingut la tervenció de Ferrer en la Setmana tràbona pensada d'editar amb la dignitat i gica de l'any 1909. Analitza i refuta les
el bon gust que li són característics, és acusacions del fiscal en el consell de
de dir que la critica de dreta li ha íet el Guerra, que l'autor qualifica «si no de
buit o bé li ha estat adversa. Per als crim_ judicial, d'enorme estupidesa Judisectors de mentalitat dretana i reaccio- cial». Hi detalla també els procediments
nària del nostre país el temps s'ha atu- — coneguts de sobres per nosaltres —
rat. Avui, la majoria d'ells, per no dir emprats per la policia, i el tracte a què
la totalitat, encara pensen com en l'any foren sotmesos per part de Jes autoritats
1909 en què el fundador de l'Escola Mo- governatives els parents i els amics índerna fou afusellat per instigació del cle- tims de l'acusat. En fi, fa una, exposició
ricalisme i la reacció.
completa i minuciosa de les activitats a
Als ulls d'aquesta gent, Ferrer i Guàr- què es lliurà Ferrer i Guàrdia durant la
dia va cometre el gran crim, que no li seva vida.
van perdonar mai i que encara no 11 perAltrament, aquesta obra dóna una vidonen avui, de voler redimir Ja societat, sió molt exacta dels esdeveniments d'aper mitjà de l'educació basada en l'es- quella època, que molts encara deuen
tudi de les ciències positives, dels pre- recordar per haver-la viscuda. Jo, com
judicis i preocupacions d'ordre religiós. deu passar a la gent de la meva edat,
Val a dir que aquesta fal·lera de destruir en tinc un record vague, i m'ha agradat
aquests prejudicis i preocupacions amb de llegir aquesta biografia perquè m'ha
els mètodes de Ferrer i Guàrdia era una aclarit moltes coses que em ballaven
mica pueril, donat l'estat actual de la confusament a la memòria. Em penso
ciència, i pròpia d'un autodidacta com que la joventut d'avui, que llavors encara
ell, mancat d'uns fonaments científics i no havia vingut al món, no hi perdrà
pedagògics sòlids.
res de llegir-la, car és un bon document
La lectura del llibre de William Archer, històric. I els que van presenciar tots els
bellament traduït per C. A. Jordana, us fets que hi són descrits, tampoc no perfa arribar a la conclusió que Ferrer i dran el temps si la llegeixen, perquè els
Guàrdia no era pas cap home genial com farà reviure aquelles hores turbulentes i
alguns han volgut suposar; el temps ho prenyades d'emoció.
ha demostrat, puix que la seva obra no
PAU CIRERA

minem per a conquerir total justícia social, també propugnem per a
infiltrar dins les persones una moral més pura, el més perfilada possible, que, dit d'una vegada, sense
aquesta moral, encara que obtinguéssim el total aventatge econòmic, no podríem evitar explotats i
explotadors.
Ull, doncs.
JAUME JULIÀ S.
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Companys; Porteu a arreglar els
vostres rellotges al carrer
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Cinema social
El cinema americà comença a do:ar els primers passos en l'explanació de les grans inquietuds que torben la societat contemporània. Explicats fins a la sacietat i de mil
formes distintes els problemes sexuals, ha hagut de cercar altres temes que tinguessin la suggestió necessària per l'atracció dels públics.
De les ingènues aventures dels cowboys del «Llunyà Oest» ha passat
a la biografia dels boxadors, a l'exhibició de cuixes femenines, a l'emocionant narració de la vida dels
gàngsters, a la projecció de retrospectius fets històrics i a les truculències impressionants i espaventables dels films de pànic.
Però mai, fins ara, no s'havia
atrevit a entrar dins l'entranya dels
problemes socials dels nostres dies,
amb llurs tragèdies, dolors i alegries.
Darrerament, però, eludint l'acció
fiscalitzadora de la classe benestant
que controla la producció o bé contra la seva voluntat, inicia tímidament els seus primers passos en el
plantejament més o menys contingut, de les accions filles de la lluita
de classes. «Glòria i fam» n'és una
mostra. «El nostre pa de cada dia»
n'és una altra. Una i altra són, sense cap mena de dubte, les que denoten més atreviment.
La primera planteja la impotència
del capitalisme, per a resoldre el
problema del sobrant de mà d'obra
provocat pel maquinisme. Un obrer
d'una empresa de rentat i planxat,
inventa un aparell mecànic per a simplificar la manipulació. Els seus
companys de treball, d'acord amb
la direcció, inverteixen els seus estalvis en l'adquisició d'accions destinades a sufragar les despeses de
la instal·lació. Tot marxa bé fins al
moment de la posta en marxa de les
màquines... Quan això arriba, hom
veu tot seguit que, amb un deu per
cent del personal en funcions, n'hi
ha més que suficient per complir el
treball. I ve l'inevitable. Els obrers
són acomiadats. Fam, misèria, odi
i excitació...
L'inventor és apedregat pels que
ahir l'aclamaven. Disturbis, revoltes
i finalment l'assalt als edificis de
l'empresa i la seva crema. Detencions, judicis i empresonaments.
Després ?
Després grups de parats recorrent
les carreteres asfaltades del país

B
d'un cap a l'altre. Cues enormes davant establiments benèfics, amb el
pot a lama. Dormitoris sota els ponts.
Sabates foradades i pluja i fang.
Vestits esparracats i vents gelats calant fins els molls dels ossos. Un
miserable sarró a l'esquena corbada.
La policia dels diferents estats acompanyant les faméliques caravanes,
pistola en mà, fins a la pròxima
frontera. Abandó total... MISÈRIA
i FAM !
Contra el costum del cinema americà i del desig dels públics sentimentals, el film no (cacaba bé». El
seu final és la visió tràgica d'un
grup d'obrers esparracats i famèlics,
caminant carretera enllà... Cercant
què ? Cercant una solució que els realitzadors del filin no ens donen ; salvació que el capitalisme no pot donar.
»El nostre pa de cada dia» és
precisament la solució desitjada.
Hom diria que els seus realitzadors
han volgut donar la rèplica als de
»Glòria i fam».
En efecte: un grup d'obrers en
atur forçós, vinguts de totes lesi contrades, coincideixen en un immens
camp que ha estat donat com a colons, a un matrimoni jove sense treball. El, diguem-ne propietari, proposa als arribats treballar en règim
comú, en pla de cooperativa i la proposta és acceptada. Llur majoria
desconeix en absolut les feines del
camp. Són manyans, fusters, paletes, músics, barbers i fins i tot hi
ha un enterramorts. Però no hi fa
res. Amb voluntat es transporten les
muntanyes. Aplicant cadascú els
seus coneixements professionals construeixen les barraques que han de
constituir la colònia, i un cop llesta
aquesta tasca indispensable, es llancen freturosos, i pels més diversos
procediments, a llaurar les terres ermes... En aquesta àrdua labor s'escolen setmanes i mesos enmig d'enormes privacions i d'estretors angunioses. Diverses vegades la desil·lusió fa estralls en la colònia cooperativa, davant la resistència eixuta de la terra estèril, fins que un
bon dia un gra de moresc brota tímidament sota els ulls meravellats
dels colons. I ací veiem una de les
poques falles de la cinta. Els cooperatistes, genoll en terra, fan acció
de gràcies a Déu, mentre un d'ells
resa en veu alta un parenostre... Una
vegada més la moral catòlica reclama els seus drets. No ha estat l'esforç titànic i perseverant dels homes
el que ha creat la vida damunt la
terra morta, sinó que ha estat la
«voluntat divina» que ho ha fet en
el precís moment darrer ! Però què
hi farem !
Els moments culminants, sublims,
admirables, del film, vénen quan,
mancats d'aigües pluvials i amb la
plantació a punt de morir resseca,
s'acut a l'animador de la cooperativa la idea d'anar a cercar l'aigua a
la central elèctrica, uns quants quilòmetres distant. Si no es fa de
pressa, tot el treball realitzat haurà
estat estèril. Cal posar mans a l'obra tot seguit. Sense repòs. Dia i
nit. Es qüestió de vida o mort... I
els homes, amb els pics i les pales
al muscle, s'adrecen a l'estany.
Formats en dues rengleres, una
enfront de l'altra, comencen la tasca d'obrir un reguerot que porti les
aigües allà, al camp treballat. Cara a
cara, clavant els picots al bell mig de
llurs peus, avancen dues dotzenes
d'homes. Sense solució de continuïtat, altres dues dotzenes d'homes armats de pales, desbrossen la terra
escarbotada. Treballen tots amb un
ritme sostingut. Cop de pic i una
passa. Un altre cop i una altra passa. Un altre i una altra. La cámara
segueix el pas d'aquests homes, des
de tots els angles. Pics damunt dels
caps i pics punxant la terra. Els dorsos nusos dels homes, corbant-se en
un moviment ascendent i descendent.
Núvols de pols aixecats per les pales acompanyades d'un cop de taló.
Ritme constant: un, dos, un, dos,
un dos. L'equip avança infatigable
mentre un altre grup, valls avall, desbrossa el camí i el marca amb estaques, destraleja els arbres que barren el pas i improvisa aqüeductes
construïts rudimentàriament. En tot.v
ells hi ha fe, esperança, i... voluntot. Voluntat d'acció. Voluntat de
triomf. Voluntat de vèncer.
No hi ha repòs possible. Es necessari sostenir-se amb el pic a les
mans. Allà baix esperen les dones i
els fills i esperen les aigües vitals.

Per la vida es perd la vida. I pics
i pales continuen la labor ; un cop
i una passa, un cop i una passa, un
cop i una passa. La nit no atura la
febre de viure. Amb torxes enceses
les dones i els infants fan llum. Esgotats, caven uns homes. No hi fa
res. Els altres continuen fins a caure...
I així veiem com guanyen terreny
pam a pam i s'acosten als camps
assedegats. Ja són a la vora. Cent
metres ! Cinquanta ! Ja hi són ! Des
dels llocs destacats criden uns als

CAUTES

altres que el rierot ja és llest. Dalt,
a l'estany, esperen la consigna i amb
uns quants cops nerviosos donen
pas a l'aigua vivificadora. I els homes es llancen a una cursa folla
acompanyant la vinguda de l'aigua,
desbrossant el camí, parapetant amb
els seus cossos les colzades massa ràpides del reguerot, redreçant la corrent quan intenta desviar-se...
L'aigua ha omplert els camps i
homes, dones i criatures donen sortida a l'alegria incontenible.. Han
triomfat !

et poble'encara, no pot c$éfcir'--¿él
dret 'constitucional d'iniciativa.- Eès
Corts han d'aprovar, primer, "la
ley especial", que ha de regular
"el procedimiento y las garantlas...
de la iniciativa popular". Aleshores, pensaràs tu, no hi ha r¡es a
fer: aquestes Corts no faran "nïai
aquesta llei especial. ¿I "p'er que' no?
A aquestes Corts Strauss hi van 30
o 40 diputats republicans d'esquerra. Si aquests diputat! presentessin
el projecte de llei especial i en fessin una qüestió tancada i diguessin
al govern què farien obstrucció sistemàtica a tot mentre el Parlament
no l'aprovés, ¿què creus tu que passaria? :Ks possible que el Govern i
les Corts es resistissin de 'primer
nistia a les Cort. ¿Creus tu difícil ríem guanyat. La proposició de llei antuvi, que cridessin conn esperi*
s contra els "anti-patriotes" i els
assolir aquest 15 per cent? ¿No d'amnistia aprovada per la nieitat tat
venuts a l'or de Moscou, però si els
creus, niés aviat, com jo, que la. més un del cens electoral, ho seria diputats
republicans no afluixesproposició popular d'amnistia ob- d'aprovació obligatòria per les
tindria no ja el 15 per cent, sinó la Corts. Tarirflateix, ¿podrien aques- sin, el Govern ni les Corts no tindrien més remei que transigir. Ren&KÜat més un dels electors? Raona- tes rebutjar-la? Les Corts són la re- corda
' els estralls de l'obstrucció
blement, això no es pot discutir. presentació del poble i han d'obeir
contra
Constituents i t'aPerò, si de la votació no en sortís la seva voluntat. Si el poble mani- donaràslesde Corts
la
importància
que en
festés
la
seva
inequívoca
voluntat
la n'íeitat més un del cens, voldria
un
niíoment
donat
pot
tenir
un
dir que esterri a presidi no per cul- d'amnistia, les Corts, de no obeir,
grup
de
30
o
40
diputats
resolts
s'haurien
de
dissoldre
o
proclamarpa d'uns tribunals monàrquics ni
a defensar un dret
d'unes Corts reaccionàries, sinó per se en dictadura, car el regimi par- enèrgicament
constitucional
del poble.
lamentari
no
ho
tolera.
Haurien
la voluntat popular, i com que conPreveig
la
teva
insistència: si ¿s
tra el poble no hi ha rebel·lió possi- d'obeir o dissoldre's, puix no hi
així,
¿per
què
els
diputats republible, no ens caldria sinó esperar un ha dictadura possible contra una
cans
d'esquerra
no
han imposat la
canvi d'opinió. Aquesta possibilitat manifesta i vibrant voluntat col·lecllei
especial?
Aquesta
pregunta no
tu no l'adm\ets i jo tàmxpoc. Tu i jo, tiva i nùajoritària. Si obeissin, l'amcompany, esterni segurs que la im- nistia seria immediata, i si per no la vull respondre. La resposta la
trobar ben bé tu sense el 'nieu
mensa mìajoria del cens votaria per obeir es dissolguessin, l'amnistia pots
a ut
'ì i. COMORERA
l'amnistia. I en tot cas ningú no seria \fruit printer del nou Parla(De Treball.}
ens pot discutir el dret de voler sa- ment. En qualsevol cas, tindríem
ber la voluntat popular, acceptant- l'amnistia sense demanar-la ni deuAquest treball del company Comorera
fou prohibit fa poques setmanes per
ne per endavant el resultat. Natu- re-la a les Corts, sense V immoral ens
la
censura de Gil Robles, í aparegué a
ralment, tu diràs que si la propo- do ut des, per l'expressa voluntat Treball
de Valls. Ara que les Corts ja estan liquidades el reproduïm, perquè desició de llei d'amnistia votada per popular.
mostra
una
vegada més l'encert dels nosEndevino el teu astora'niïent, ben- tres punts de
la meitat més un del cens electoral
vista 1 la justesa de la
no és d'aprovació obligatòria per les volgut company. Si això és així, ¿per nostra abstenció parlamentària, en contraposició a la presència inútil dels diCorts, aquestes, arribat el cas, po- què no s'ha fet? No s'ha fet, per- putats
republicans, els quals tractava d'esdrien rebutjar-la i res no hi hau- què no s'ha fet. No s'ha fet perquè peronar el nostre Conseller.

A UN

Ha triomfat l'esforç, Ha triomfat la voluntat. Ha triomfat el treball. Esforç, voluntat i treball collectius. Condicions que només posseeixen els homes quan treballen per
a ells. Quan el fruit de llur treball
els revesteix íntegrament. Condicions
que només es donen, es poden donar,
en règim socialista.
Heus ací el valor d'aquest film
que, malgrat algunes falles anecdòtiques, us recomanem.
Aneu-lo a veure.
J. M. M.

COMPANY

Dius, benvolgut comqxmy, que
coniprens i accepten el meu punt de
vista: d'aquestes Corts Strauss no
hem de voler l'amnistia, car nosaltres no volem, ni devem, amnistiar.
llu có'Hkprens míolt bé, però no em
dissfníules la teva angoixa. Aquesta persisteix i no es cura antí) una
qüestió de principis ben resolts.
l si aquestes Corts Strauss no es
dissolen? ¿I si la coalició governant
Straperlo, coneixent el pensament
presidencial contrari a la dissolució
i el propi pànic a la consulta popular, se'n surt amb la seva i esgota
el període que li resta, dos anys? Es
possible, afirmes, i evidentment ho
és, encara que no probable. 1 aquesta possibilitat augmenta la teva angoixa i la justifica. Hi ha més de
20.000 treballadors als presidis
d'Espana i d'aquests uns 1.500 són
catalans. ¿Seria just, penses tu, que
donéssim més importància a una
qüestió de principi i de fortitud moral que al dolor del 20.000 companys condemnats i a la misèria de
20.000 llars proletàries? Una qüestió de principi -pot ésser portada tan
lluny? l afegeixes: entre els 20.000
empresonats hi ha els millors militants dels partits d'esquerra i de
clase, i els partits, privats d'ells,
han perdut dinamismo i eficàcia i
cal preveure, si la seva absència és
Amb fruïció gens dissimulada llegim peniòdicanïassa llarga, un enfortinùent del ment les notes que, referent a la U. R. S. S. es publifeixisme, l et preguntes: ¿no seria quen en un diari del matí. Notes que, de la manera
més intelligent que ¡féssim un vai- més breu possible,, condensen l'esforç gegantesc que
tot per aconseguir l'anènistia i po- porten a cap els nostres germans lliures que viuen al
sar fi a l'allunyament d'uns com- redós de l'única República de trabajadores que exispanys necessaris, com fos i de qui teix al món sense mixtificacions pomposes en la seva
fos?
carta constitucional.
El meu arguniíent, company, és
Encara són molts, malauradament per ells, que, de
fort. Ja comprendràs que jo no sóc tant en tant, donen crèdit a les difamacions que la
insensible al dolor aliè, ni sóc tam- premsa burgesa escampa amb una tenacitat digna de
poc un admirador del dolor propi. millor causa, encara que la millor causa, per a ells, és
Admetràs, també, que el presidi no precisament aquesta difamació i entaforar en el cerés un lloc de plaer per a m¿, que vell de tota persona propensa als atacs cardíacs, de
les hores són ací sovint llargues, nervis poc consistents i porucs, ensems, que en les Reque el pensament és turmentat pel públiques Soviètiques, per un voler del més enllà,
record dels éssers estimats i els s'han reencarnat en el nostre temps totes les malvescompanys en perill, i no trobaràs tats de l'avern. Sort de les sorts, que tots els miracles
estrany que enyori xardorosament
la llibertat i la lluita. Però, estimat haguts s'han produït, en aquell temps, perdut en l'escompany, essent tot això veritat, pai, de quan hom fabricava el santoral, puix que de
mantinc la meva posició: d'aquestes produir-se'n algun en l'actualitat, farien llur agost
Corts no hem de voler l'an&nistia, millor els especialistes en gorges i oïdes, sobretot els
perquè nosaltres no podení ni de- primers, que no donarien l'abast a guarir gorges dels
baladers milagreros.
vem amnistiar.
En l'ordre econòmic, però, no deixa d'ésser quel¿No hi ha, doncs, solució possicom
semblant a un miracle, un miracle que tothom pot
ble? ¿Si el Parlament no es dissolt
ens heñí- de conformer? No, com- constatar i que solament els malvats volen negar: el
pany. Si les- Corts no són dissoltes, redreçament econòmic de la U. R. S. S. L'infamant
hi ha una manera d'aconseguir bloqueig, vergonya i estigma dels Estats capitalistes,
l'amnistia contra la voluntat d'S- portat a cap en els inicis de la revolució soviètica, contrauss-Straperlo. I és curiós que els demnant a un poble irredent a la fam més espantosa i
defensors d'una amnistia "com si- antihumana, ha hagut de rendir-se a l'evidència de
gui" no l'hagin vista i imposada. què contra la voluntat d'un poble no hi ha força humana que pugui aniquilar-la ni doblegar-la. (DescarI, no obstant, és senzilla i clara.
L'article 66 de la Constitució diu: tant la força divina, per inexistent, altrament es de"El pueblo podrá atraer a su deci- mostraria la complicitat d'una i altra i la promiscuïtat
sión nitediante "referéndum?' las le- és una de les coses més condemnables pels magnats de
yes votadas por las Cortes. Bastará, Roma, que un de llurs preceptes més terminants diu
para ello, que lo solicite el 15 por el següent : No fornicar.)
Tornem, però, a la idea que ens ha fet prendre la
ciento del Cuerpo electoral. No serán objeto de este recurso la Cons- ploma.
El Stakhnovisníe, segons definició de Stalin i tal
titución, las leyes complementarias
de la misma, las de ratificación de com ho va portar el diari esmentat : «és un moviment
Convenios internacionales inscritos dels obrers i de les obreres que té per objecte sobreen la Sociedad de Naciones, los 'Es- passar les capacitats de rendiments previstes i de sotatutos regionales, ni las leyes tri- brepassar els plans de producció existents». Al llarg
butarias. El pueblo podrá asimis- de l'article hom explica els benifets que se'n deriven,
mo, ejerciendo el derecho de ini- i, aquests, com és natural, passen a l'haver i gaudi de
ciativa, presentar a las Cortes una la col·lectivitat.
A Barcelona passa quelcom de semblant, però en
proposición de ley, siempre que lo
pida, al menos, el quince por cien- sentit invers (les paradoxes ja tenen això de fer semto de los electores. Una ley espe- blar el que no s'assemblea). Seguim amb la premsa
cial regulará el procedimiento y las diària; la del divendres proppassat, dia 13, va porgarantías del «referéndum» y de la tar: «Les rendes dels obrers. Al moll, en un accident
iniciativa popular. Vet ací la solu- del treball, resultaren un home mort i dos de ferits.»
A continuació trenta ratlles explicant el fet. Aquest
ció.
La Constitució reconeix e! dret greu accident ha merescut a molta premsa els honors
d'iniciativa popular. Val a dir que, i un xic més d'espai que qualsevol vulgar fet divers.
si el poble vol, V amnistia serà un Vergonyós ? No ; és cosa corrent i gairebé normal. Els
fet plagui o no a les Corts Strauss. interessos dels capitans d'indústria pesen molt. Del
Un 15 per cent del cens electoral és que si ens hem de plànyer, és de la inèrcia de molts
suficient per a presentar, popular- capitostos del moll, que llur fogositat obrerista segunlent, una proposició de ïïei d'am- rament només veu la llum del dia — és un dir — en

«Staklmovlsme barceloní»
els confortables menjadors del Ritz, en p.lgun banqut Tomsisia o bé en el coqueto despatx d'algun industrial importador de fusta de Fernando Póo. El
que és fer complir els reglaments de treball amb Ics
màximes seguretats pels obrers que treballen al fon.s
de les cales, d'això ni hi ha temps, ni es vol for ! Altrament, molts d'ells no anirien tan ben peixats.
Es podrà adduir que l'accident fou casual, fortuït,
que hom sent en el més pregon de la seva sensibilitat
el fet irreparable. Bé, molt bé. Davant de tais manifestacions sinceres a tot ésser-ho, hom no pot per
menys que acotar el cap davant la fatalitat. Però, ¿és
que la fatalitat, les més de les vegades, no es pot combatre amb falaguer èxit? Sí, sí i sí ! Els Sindicats renen mitjans prou legals per oposar-se a la cursa abassegadora de guanys desmesurats que a costa de la vida dels obrers, abasseguen els capataços i llurs acòlits. Els Sindicats poden evitar la compra — així, compra ! — de la voluntat i els escrúpols de molts de llurs
associats que, per una propina indecent de cinc pessetes per jornal, els col·loquen als llocs de responsabilitat i atien constantment a llurs companys. Els Siumalestrucs accidents de què hom viri o arriï (pujar i
dicats poden impossibilitar legalment, evitant aquests
baixar) les mercaderies en les cales del vaixells, abans
que els obrers s'hagin apartat del quadre d'escotilla.
Ningú, absolutament ningú, ni capataços, ni consignataris, ni receptors, ni molt menys obrers sense escrúpols, poden obligar als obrers a treballar en una zona
perillosa sense les degudes garanties de seguretat.
Ningú, absolutament ningú, ni el mateix Anguera
de Sojo, màxim defensor dels interessos de la Patronal portuària, pot fer-ho.
Si algú es creu amb dret a fer-ho de la seva manera, impel·lit per la falsa concepció de que a casa meva mano jo i del meu faig el que vull, li recomanem
que passi els ulls per les diferents legislacions de treball de caràcter internacional, ja que 'les nacionals
sembla que se les hagin passat per sota l'aixella.
El Comitè Marítim Internacional (altament burgès)
en les conferències de Londres (1922), la de Bruselles (1922), preliminar de la de la Haia i les mateixes
regles de la Haia, especifica ben clarament quins són
els drets d'aquests senyors, i així mateix no descuren
la seguretat d'aquells que els enriqueixen : els obrers.
El Stakhnovisme barceloní, però, consisteix en fer
treballar els obrers a xurriacades, perquè certs subjectes puguin exhibir-se als ulls dels seus amos orgullosos d'haver fet carregar un camió amb trenta bales de
cotó en menys de cinc minuts.
No podem creure, tanmateix, que això els ho ensenyaren a la U. R. S. S. quan la visitaren comissionats per les organitzacions obreres d'aquesta ciutat.
E. ROVIRA I BORI

Telegrama a Comorera
Ha estat tramès el següent telegrama al company
Comorera :
((Motiu legalització Secció /Sants-Hostafrancs, up
saludem cordialment, extensiu companys captiveri.
Miquel Juan, president; Rabassó, secretari.»

L'EIXAMPLAMENT secció ondai Crònica Internacional
Acte« de la U. S. G.
Gonferència naval
DE LA UNIÓ
El company Comorera, en poques
paraules, ha formulat allò que ha
d'ésser el veritable criteri que ha de
presidir les temptatives per a arrioar a la unió de totes les fraccions
del socialisme a Catalunya.
Ha estat la Unió .Socialista el
partit que ha tingut la visió, l'endemà mateix del 6 d'octubre, de
la tasca que s'havia d'emprendre
en el camp socialista ; tasca d'atracció, d'unió ; ha estat l'únic
partit en el camp socialista. Perquè
encara que els companys del Partit Català Proletari hagin coincidit
amb nosaltres fins a arribar a un
acord de fusió, aquesta força estava una mica separada del veritable
moviment obrer a Catalunya.
La conclusió a què s'ha arribat
actualment per a constituir el Partit Socialista de Catalunya, no significa que la tasca que s'imposava
la Unió Socialista hagi arribat al
seu terme. El terme és el que li assenyala el company Comorera. I és
aquest el gran mèrit de plantejar
la qüestió de la unió entre tots els
socialistes en la forma que ell ho
ha fet, perquè així queda ben clar
que sols haurem aconseguit de moment resoldre'l en un dels seus aspectes.
El que costa sempre és de donar
el primer pas ; i el primer pas ha
estat donat. I ha estat possible per
la gran dosi d'entusiasme que hem
posat a la tasca uns i altres. Però
la unió entre totes les fraccions socialistes no és. sols un problema
d'entusiasme, com ho proven les
constatacions de Icompany Comorera. Seguint pel camí exclusiu de
l'entusiasme, podríem creure que la
tasca ja és tota feta. I no és cert.
El valor de la lletra, del company
empresonat és, per a nosaltres, que
el pas que hem donat ens ha d'encoratjar per a donar-ne d'altres de
més decisius. Que hem de tenir
consciència que, encara que ens llancem a la feina amb el nou instrument de lluita que serà el Partit Socialista, no per això automàticament
les masses vindran unànimement
amb nosaltres ; de la mateixa manera que no hi venien quan la Unió
Socialista, malgrat ésseir el partit
que més bé resumia el contingut del
Socialisme a Catalunya, lluitava
amb braó i intel·ligència per a aplegar-les en la seva totalitat. Ara això
serà més fàcil perquè hauran disminuït part de les dificultats que
existien en el nostre camí i perquè
serem més a treballar-hi.
El criteri d'unió que assenyala el
company Comorera ha de considerar-se el veritable perquè el formula amb l'extensió que haurà de tenir un dia o altre a Catalunya el
moviment socialista : la d'englobar
tota la península ibèrica. El socialisme no és un moviment fet perquè
s'implanti a Catalunya i pugui subsistir sense el complement del socialisme peninsular. Podria un dia
imposar-se un socialisme ibèric que
prescindís arbitràriament del moviment socialista de Catalunya. Allò
que no serà mai possible és que,
sense que hi hagi a Espanya un govern socialista, el govern que hi hagués deixés governar a Catalunya
un (govern sorgit d'una revolució
social.
El plantejament de la tasca que
ens incumbeix fins a haver assolit
«tota» la unió de les fraccions socialistes, no vol dir que disminueixin les possibilitats que són ofertes
al moviment socialista a Catalunya
mentre la fracció del socialisme
«oficial» quedi al marge del nostre
moviment. Reduït el problema a
una acció normal en les condicions
actuals, faria negligible el concurs
de la fracció oficial. Eixamplat fins
a un avenir de realitzacions revolucionàries, el concurs de la fracció
oficial serà convenient.
No ignorem, i menys ho ignora
el company Comorera, els prejudicis que cal vèncer en el camp del
socialisme oficial. Aquests prejudicis, però, han anat minvant d'uns
quants anys ençà, i precisament
allò que haurà de mesurar la valor
de les nostres activitats és el grau
en què sabrem abatre les incomprensions i els prejudicis que en el so-

Dimecres, J.' Roure i Torent llegí al Campalans Club un fragment
cialisme «històric» encara subsis- d'un llibre inèdit.
' Aquest vespre, Emili Mira p-iria
teixen.
Crec que les paraules del company rà al Centre de Depci.-dents de ManComorera haurien d'ésser interpre- resa sobre l'actualitat política.
Demà, al matí, Emili Graniertades com una invitació ,,als companys socialistes de la «Federación Barrera representarà la U. S. C.
Catalana del Partido Socialista en l'acte del Price, contra el feiObrero Español» perquè cerquessin xisme i la guerra, i la Joventut Socialista de Catalunya celebrarà un
la fórmula que els permetés apte
gar-se en el moviment d'unió que míting d'afirmació al Cinenu Unió
han portat a.terme la Unió Socia- d'Horta (vegeu a part anuncis d'alista i el Partit G,atalà "Proletari, í'e- quests dos grans actes). A la, ,arda,
gurament amb altres forces aliades el mateix company Granier prodel propi P. S. O. E. I ens per- nunciarà 'una conferència sobre el
metem recordar que uns quants me- tema V na visió de l'última crisi a
sos enrera, perquè es trobés una ba- la Secció de Sants i Hostafrancs,
se d'acord amb el socialisme ofi- A. López de Ayala, io, principal.
cial, no va ésser obstacle cap qües- A un quart de sis.
El diumenge que ve, dia 29, M.
tió, ni la qüestió sindical, amb tot
Serra
i Moret representarà la U. S.
i que presenta aspectes plens de diC. a un grandiós acte de la Coalificultats.
I com que les coses, per més que ció d'Esquerres Catalanes a Girocosti d'obtenir i per més decep- na, del qual donarà detalls la premcions que hagin ocasionat, mai no sa diària.
Cassià Costal representarà la U.
poden donar-se per perdudes mentre els factors que les han de re- S. C. i exposarà el punt de vista
soldre subsisteixin i puguin posar- del Partit davant del problema de
se en joc, creiem que aquests dos la cultura obrera en un cicle de confactors que són la «Federación Ca- ferències demanades per l'Associatalana» i nosaltres s'han de mobi- ció Universitària Obrera als diverlitzar i reprendre les dificultats tal sos sectors polítics nacionals. Data
com es- presentaven en el moment i altres detalls a establir.
que sorgiren.

RAMON JOVER BRUFAU

Saludem amb
gran Joia
El Socialista

Secció del Districte VIII
CGracia)

En l'assemblea celebrada per la
secci ódel districte VIII de Barcelona (Gràcia) han quedat elegits els
companys A. Diaz, A. Taxonera,
J. Carceller, J. Sesplugues, M.
Adell, J. Andreu, J. Ribes, Jaume
Lluís i Roca i J. González per a la
Junta Directiva.

C O O P E R A C I O
Una tasca de socialistes
La lluita empesa pels partits socialis- consecució d'aquesta finalitat va dedicat
tes arreu del món per tal d'implantar la aquest treball.
Com i de quina forma hem de fer-ho?
Mova Societat estructurada a Dase, de la
No perdem de vista que la tasca és feiigualtat de drets en tots els ordres, polític, social i econòmic, fent desaparèi- xuga. Que toparem amo obstacles. Molts,
xer l'actual ordenació jurídica que divi- dels mateixos que més interès haurien de
deix els individus en dues classes antagò- tenir a ajudar-nos, que voldran veure
niques, una la que disposa de tot sense abans els resultats pràctics de l'assaig.
crear res i l'altra que tot ho crea 1 de Però aquests són bons a vèncer.
L'obstacle més gran més difícil de vènres no disposa, comprèn tres camps completament distints si bé van units. El po- cer, i més perillós per a la marxa de
lític per a establir l'ordenació jurídica. l'entitat que hem de crear és el comerç
El sindical per a la defensa economica o burgès. Sop tots aquells avui proveïdors
sigui una millor distribució envers l'apor- de les col·lectivitats, que en el dia que
tació de l'obrer al problema de la pro- deixaran d'ésser-ho faran per tots els
ducció. I el camp, ae la cooperació que mitjans al se.u abast una guerra a mort
té l'encàrrec difícil de la distribució i a Ja nova societat. Començaran per fercanvi dels productes de tota mena entre li competència amb els preus de cost;
tots els éssers competents de la Huma- amb la qualitat dels gèneres; amb els
terminis per als pagaments. Després de
nitat.
En el camp de la politica hem arribat començada la nostra tasca, ells, els seja a un grau de perfecció que res ni nin- nyors burgesos, oferiran a Jes societats
gú no podem envelar. Disposem dels òr- afiliades a la nostra a preus ruïnosos
gans eficients i d'un nombre d'adherents car són capaços de perdre un ull de la
de què cap altre partit politic no dispo- cara per tal de fer-nos fracassar ja que
sa a la Península —parlem en sentit ge- amb el nostre intent no és contra aquest
neral del Socialisme—. Sindicalment tam- o aquell que anem sinó que anem conbé estan organitzats els obrers en po- tra tot un sistema que està agonitzant.
Tot ho hem previst. Aquest perill com
tents Sindicats i en Federacions d'indústria. En el camp cooperatiu és on d'altres que se'ns presentaran seran salanem una mica a la saga d'altres po- vats si en constituir la nova societat li
donem l'estructuració escaient per la qual
bles d'Europa.
Han transcorregut ja molts anys d'ençà tot afiliat trenqui tota relació amb el coque els valerosos «Pioners de Rochdale» merç burgès. Si cap afiliat no pot tenir
constituïren aquella Cooperativa amb la més tractes que en la nova entitat Ja no
«fabulosa» quantitat de 28 xíllings, espill poden els senyors burgesos fer mal a Ja
i norma dels milers de cooperatives que nostra organització.
Per a portar ã bon terme aquesta aspiavui existeixen. L'exemple ha cundit a
tot arreu. A Espanya també les podem ració cal que la nova persona jurídica sicomptar per milers, però malgrat estar-hi gui de les classificades a la Llei com a
molt estesa }a cooperació dels consumi- Integrals o d'Activitats Diverses, per tal
dors, hom hi troba a faltar quelcom que com ha de reunir al seu si «la producció,
els unifiqui, que elß fongui, i no en el consum, intercanvi i crèdit» i això sense
terreny de la teoria o de l'ideal que ja deixar d'ésser popular. Per tant hauria
ho estan, sinó en el purament material, d'estar integrada amb socis de personalien el de les operacions de compra i ven- tat real i jurídica com per exemple :
a) Afiliats consumidors o constituïts
da, que en aquest sentit estan bastant
distanciats sense que vulguem esbrinar ja en col·lectivitat —Jes Cooperatives de
les causes. Tampoc no trobem dintre de consum.
b) Socis productors. Cooperatives de
la producció el nombre de col·lectivitats
que caldria i la majoria d'aquestes tenen producció i treball —producció industrial—,
Cooperatives i Sindicats Agrícoun radi d'acció tan petit que sabem, que
existeixen, però en els fets ho sabem pel les i altres similars.
c) Socis treballadors. Dels dedicats a
nom.
En proclamar-se la República ja exis- la distribució i intercanvi.
En
una paraula: comprendria totes les
tien a Espanya alguna que altra cooperativa —la majoria d'elles a Catalunya— de activitats mercantils i industrials i com
producció, però de cooperatives no tenien les restants societats populars estaria
més que el nom —salvat sempre alguna exempta de tota tributació fiscal. Obtinexcepció— i quedaven reduïdes a simples dria els articles de la font d'origen i com
societats anònimes amb repartiments de que seria part integrant de la producció,
la totalitat dels guanys i amb un nom podria competi r amb avantatges al seu fapostís. La República, però, en dictar la vor, contra tots els que avui són els seus
Llei de Cooperatives va rendir un gran proveïdors o els que forçosament formaservei a la família obrera posant-la en rien part d'aquesta nova societat, les cocondicions immillorables per a combatre operatives de consum, tan disseminades i
els maneigs dels agiotistes que encarei- ben poc unides entre si per nexes indesxen els articles de primera necessitat tructibles.
Ajudaria els socis productors fent seva
sempre dintre de l'activitat distributiva
de tota mena d'articles per initjà de la tota la producció o bé finançant aquells
Cooperació. I a Catalunya aquesta obra quan així ho cregués necessari als intefou també feta en forma modèlica pel ressos de la col·lectivitat. Tanmateix ponostre Parlament encara perseguit, fins dria ajudar les entitats petites mitjanal punt de merèixer grans elogis de l'A- çant vendes a llarg termini així com
buscar la producció única en determinats
liança Cooperativa Internacional.
Doncs en la 'Península comptem amb articles, etc., etc.
El que podria arribar a ésser aquesta
milers de cooperatives de consumidors,
totes ben arrelades. També podem comp- entitat ben orientada i millor dirigida és
tar avui entre les cooperatives de pro- impossible de preveure-ho avui, però soducció un nombre considerable tant en brepassaria tots els càlculs. Consignarem
la produció i treball industrial com en que si trobem l'ajut i escalf escaients
l'agrícola. Sols ens manca crear l'òrgan entre Is companys que tinguin càrrecs de
mixt que unifiqui ambdues branques, la direcció o d'administració en }es Cooperade consum ajnb la de producció, 1 a la tives de Consum, Sindicats i Cooperati-

La segona setmana de desembre semblava cridada a ésser setmana de decepcions. Es plantejà a Espanya una. crisi governamental que s'anava estrangulant cap
a la reacció desenfrenada; Lavai i Hoare planegen unes conditions de pau que
representen un premi a la potència agressora en el conflicte italo-etlópic, i comença
una conferència per a tractar de la limitació de leg forces navals amb totes les aparences d'acabar amb una cursa, frenètica d'augment dels instruments de lluita de
les nacions interessades.
Sortosament, a l'hora d'escriure aquestes ratlles, s'han esvaït molts perills i ni
la reacció ha avançat un pas a Espanya, ni les proposicions absurdes de pau tenen
aires de reeixir, ni la conferència naval registra, per ara, el fracàs que els pessimistes auguraven. Sia en bona hora, i detenim-nos un moment a considerar què és
el que es debatelx en la Conferència naval de Londres.
Començarem per dir que més que un problema d'unitats marines i de tonatge, el
que es debateix a Londres és, per part de la Gran Bretanya, la fornia de mantenir
la seguretat del seu imperi mundial amb la màxima economia i potencialitat; el
problema americano-japonès de preponderància a la mar pacifica; el problema franco-italià de la Mediterrània i el problem» franco-alemany de la mar del Nord. Els
dos darrers són relativament simples, car es contrauen a la paritat de les forces franceses amb les italianes a la Mediterrània, i a la paritat de les forces franceses amb
les alemanyes a la mar del Nord, i assegurar-se bases de concentració i avituallament a les flotes respectives. Aquesta paritat és mantinguda tenaçment per la
França, i una constant amistat franco-británica assegura a la República veïna pas
lliure per l'estret de Gibraltar i, per consegüent, la possibilitat de reforçar convenientment qualsevol dels dos fronts.
El problema de la Gran Bretanya té tot un altre aspecte. La competència amb
els Estats Units, presenta per la Gran Bretanya l'avantatge que no poden travessar el canal de Panama vaixells de més de 35.000 tones, i si la Gran Bretanya
amenaça seguir construint monstres de cinquanta i seixanta, mil tones, els Estats
Units es veuen obligats a construir dues flotes, una per l'Atlàntic i una per al Pacific. Davant d'aquest perill, els Estats Units han de transigir i acceptar com a tipus màxim les 35.000 tones, o més bé el que proposa la Gran Bretanya, màxims de
sigui elevada, i la Gran Bretanya ha de voler que no creixi més enllà del limit inassolible pel Japó i Itàlia. Fer tal de donar a la seva acció marítima més precisió i
26.500. La lluita serà en fixar la xifra global la qual els Estats Units necessiten que
seguretat, ha deixat Hong-Kong com a simple avançada i concentra tots els elements
a la base de Singapur, punt estratègic per a llançar-se al Pacífic o per a netejar la
mar índia i assegurar les comunicacions del canal de Suez.
El problema americano-japones resta ja simplificat perquè el Japó es troba limitat per la flota americana del Pacífic i per la base naval de Singapur. Sembla, doncs,
que les seves demandes teòriques d'IUimitació de forces navals han d'acabar per
ajustar-se a la realitat econòmica de l'Imperi del SoMxent, car si avui ja esmerça
el 47 % del seu pressupost a despeses de guerra i marina, difícilment podria en quinze anys duplicar aquest esforç esgotador i assolir la paritat naval amb Gran Bretanya i els Estats Units. Serà més elegant admetre el compromís de restar a la xifra
actual de tonatge i ensems assegurar-se que els seus rivals no ultrapassin el limit assolit. Per ultra part hi ha la qüestió dels submarins que són la clau de la
seva seguretat, i en aquest punt podrà fer-se fort perquè trobarà el suport de França que no es resigna a perdre da seva preponderància en aquesta matèria. I el més
segur és que Itàlia i Alemanya, potències més febles, es posin al costat del Japó i
de França en aquest punt. La Gran Bretanya i els Estats Units sostindran la tesi
de l'abolició de submarins, però és molt probable que transigeixin i es resignin aug>mentant llurs efectius.
L'any 1914 la potencialitat naval dels estats que avui discuteixen era 1» següent;
Gran Bretanya, 2.176.000 tones; Estats Units, 860.000; Japó, 485.000; França, 708.QUO;
Alemanya, 90.000 i Itàlia, 320.000. Avui, el tonatge dels vaixells de guerra en servei
i en construcció, és el següent: Gran Bretanya, 1.329.859; Estats Units, 1.309.755;
Japó, 831.929; França, 714.000; Alemanya, 223.340 i Itàlia, 508.948.
Com es veu, les proporcions s'han alterat amb perjudici manifest per a Gran
Bretanya. Abans era la reina de les mars i podia enfrentar-se amb dues i àdhuc
amb tres potències enemigues. Avui, per aquesta raó i per moltes altres, la sobirania és compartida; cal escoltar tothom, cal fer lloc a altres poders i cal, sobretot,
reunir conferències, concertar pactes i cercar la seguretat en el què els anglesos
en diuen "compromís". Els Estats Units poden, sense gran sacrifici, establir la paritat naval i Japó, França, Itàlia i Alemanya han arribat a la conclusió que, com a
potències capitalistes, tant els surt a compte armar com desarmar, arruinar-se en
una cursa d'armaments, com llanguir en la fretura de mercats, de matèries primes
i fonts de riquesa. Hi ha, però, per instint de conservació i per lleis irrefragables de
l'economia, una íntima solidaritat entre Gran Bretanya, França i els Estats Units
que ha de mantenir per molts anys encara lluny del festí capitalista al Japó, Itàlia
1 Alemanya. I aquests estats de segon terme s'han de resignar perquè a l'horitzó hi
ha unes Repúbliques Socialistes Soviètiques que fan posar cara llarga a tots i els
obliguen a fer el quadre.
M. SERRA I MORET
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Acción
Ciudadana
Llegim als diaris del divendres
dia 13 :
((Ahir a la matinada va ésser detingut al carrer del Cid Antoni Llames Sancho, de 41 anys, afiliat a
((Acción Ciudadana», perquè ¡portava una pistola Star a la mà. L'acoinpanyava una dona de 29 anys
anomenada Dora Huguet.
Fou conduït a la Delegació de
Policia del districte, on es comprovà que, ultra el /carnet d'aquella
organització, portava llicència d'ús
d'arma. També es comprovà que
portava al cos una quantitat excessiva de beguda.
La llicència li fou retirada. Després fou conduït al dispensari del
carrer de Barbara, on els metges de
guàrdia diagnosticaren que sofria
un atac d'alcoholisme agut.
Després d'assistit, fou posat en
llibertat. També fou alliberada .la
seva companya.»
ves de producció, no tenim inconvenient
de tirar endavant aquesta idea que avui
sembla un somni, propugnant-la pertot
arreu de la Península, demostrant a tots
els idealistes de la cooperació la urgent
necssitat de començar com abans millor
aquesta tasca que sols els homes de voluntat ferma i de desinterès poden dur a
terme.
CARLES SALA

dies

declaracions fetes durant la
crisi i publicades als diaris de dissabte, Cambó parlava de la «Lliga
Regionalista)).
Ni ell mateix, secretari general
del Partit dels tècnics, no es recorda
que van canviar el nom de la botiga
i ara s'en diu Lliga «Catalana».
» * »
Tanmateix sembla que haurà d'anar en orris allò de tornar als savis
sajuïtes els edificis escolars.
iwna»
,^TEfl--J
«Trabajo y Justicia. — Proyecto de decreto dando normas para
la interpretación de varios artículos
del reglamento y funcionamiento
nacional del cáncer que pasó recientemente del ministerio de Hacienda.»
Entesos.
* **
Gil Robles diu que Cambó s'aliarà amb l'Esquerra a les eleccions vinents.
«El jefe no se equivoca nunca.»
* »»
La Ceda de Catalunya i del Cirera ha plegat a les Comissions gestores... però només de les capitals.
I als pobles per què no ? ¿ Esperen que els apedreguin ?
* * *

Avís als versaires : Als jocs florals de la Sagrada Família ofereixen flor natural i cent pessetes a
«una poesia que, dins els límits de
la moral cristiana, canti l'amor».
Es veu que els cristians tenen els
límits de l'amor en un lloc diferent
de les persones.
Imp. Miret. — Guifré, 12. — Barcelona

