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El carnet declorai no servirà per a. res.
Les esquerres Ho detém dies del primer Ma quan ens no deixaven dtr9 t a
t9últim ho ha Hagut de reconèixer el gestor Escales, aHans de sortir
.:';.,... pel seu cognom avall.
SI no serveix de res per a votar9 però, a nosaltres ens servirà d'alguna
cosa. JPer la llista dels que l'Hagin demanat coneixerem qui són els
reaccionaris, els öaöaus l els Hontes de poca fe.

Una nova {?> crisi
Quan a mesura que s'acostaven
els darrers dies de desembre els politicastres, de les. dretes deixaven
entreveure" la possibilitat de nous
esdeveniments polítics, tothom suposava —t és,clar — ,_qne els tajs esdeveniments .no serien paè novetats
dïns el camp de la política clàssica
espanyola, sinó al contrari, simple
continuïtat de les crisis periòdiques
— amb intervals més o menys llargs
— que d'una manera sistemàtica
provoquen els incapacitats prohoms
de les dretes.
Els esmentats personatges són el
prototipus d« l'estupidesa elevada
\ la categoria d'excel·lència. Difícilment trobaríem ni en el passat
ni en el futur de cap país mitjanament civilitzat fets tan grotescos
corn els que es donen dins la política espanyola. Si es continuava així,
aviat no quedarà cap ciutadà en
tot el país que no sigui ex-ministre
amb cartera o sense — això és el
de menys— ,però al cap i a la fi
ex-ministre. De vegades, astorats,
hem cregut que aquest comportament no obeïa a altra cosa que a
una nova fórmula de resoldre l'atur
forçós, degut a la grisor encefàlica de la gran majoria dels homes
públics del nostre país. Potser sí,
que les seves minses facultats mentals els fan creure que dintre un
temps determinat a Espanya tothom cobrarà havers passius a conseqüència de qualsevol ex.,.
«'» *
Una altra crisi com aquell que
no fa res. Nou canvi de rumb en
una colla de Ministeris. Així és com
es comporten -a Espanya els paladins del capitalisme organitzat. Si
no fossin a munts les dernostra:
cions palpables de la incapacitat
dels representants d'un sistema econòmic que està cridat a morir, caldria només esguardar aquests fets
per restar convençuts.
Els inesgotables i fecunds planters de ministres que les, dretes teren, ens fan adonar que la quantitat supleix la qualitat. D'entre
aquesta cosa tèrbola i indefinida
que hom anomenà Bloc, no hi ha
hagut, ni hi ha i segurament que
no hi haurà, cap home amb capacitat rectora per ordenar, no precisament un país amb les seves múltiples varietats de tendències, sinó la
mateixa organització econòmica que
per ironia de la vida diuen representar.
Amb dos anys de governar Espanya aquesta cosa que en diuen dretes conservadores, si bé no han resolt
cap problema, ans al contrari, n'han
creat molts, hem de reconèixer fent
honor a la veritat que han batut
un rècord, que han assolit una marca, pel que a nombre de ministres fa referència, que hom pot afirn.ar que mai no serà igualad.i per
ningú. Difícilment hom recorda el
nombre exacte de ministres que hi
ha hagut, ni l'intercanvi muta de
carteres. Són xifres gairebé astronòmiques que entren de ple dins el
camp dels infinitament grans, que
diríem en termes matemàtics.

Dins la lògica de la política hipotèticament honesta, sembla que els
hqnies per culpa dels quals s'ha
produït la darrera crisi, per manté-"
nir l'actitud que en definitiva han
adoptat, _havirien dlïaver començat
•per no col·laborar fa tres setmanes'.
ijerò no ha estat així, perquè no hi
ha ni honestedat, ni concepció ètica de la política. Aquí només hi ha
un pànic enorme davant, de les eleccions que s'acosten — segons diuen
-— i actes de diputat que ballen i
que trenquen el somni a molta gent
que actualment són diputats pel sentit mercantilista de la política i per
res més, perquè molts d'ells són ho.mes que posats a no representar ningú ni ells no es representen, car no
tenen ni podran tenir mai una personalitat ben matisada ni definida,
perquè la dignitat no s'adquireix
amb diners, puix que és innata en
l'home.
Homes de palla, no em cansaré
de dir-ho mai, que brillen d'espur-

nes manllevades. Quants i quants
homes hi ha d'aquesta espècie en
tots els ordres de la yida !,..

aclaparadora. Aixafar-ho tot, ¿què
hi fa si això és camí per a una situació i un ascens en l'escalafó?
Aixafar homes i partits, la República i el món sencer : heu-vos
ací els designis dels pigmeus que
ens volten sovint molt de prop...
que salti tot fet estelles, menys ells
— és clar — perquè representen la
puresa immaculada.
Aquests homes, quan són ministres, són els : jefe, jefe, jefe, són
els Al. Lerroux, són gairebé tots.
I quan són homes de partit són...
ferments de destrucció.

Deure Ineludible

Tenim com un honor constatai',
en tant que ei cas ho requereix,
que no donem, ni tampoc acceptem, patents de marxisme. Es saLa darrera criái, d'ima manera
but que en tots els grans contingents de masses, hi han dos sectors
especial, és fidel reflex d'un mal
:
que es destrien per si sols : els
molt ¿generalitzat. 'Un microscopic
teòrics i els pràctics.
hisendista en tots els aspectes, un
Nosaltres tenim la puerilitat
diminut De Pablo Blanco que fa
tres setmanes per ésser ministre deid'honorar-nos d'ésser, pesi a la
nostra .condició de periodistes (i
xava el partit d'Al. Lerroux i que
TOMÀS AMAT
ara per assegurar l'acta deixa el
pesi també a l'ambient agravat per
la formació intel·lectual) d'honorarMinisteri i segurament seguirà deixant mòltes coses si n'hi queden;
nos, repetim, d'ésser dels darrers,
dels pràctics.
i d'altres, volgueren esdevenir críFa molt bonic gallejar a tothora,
tics i s'atreviren a parlar de dignivingui o no a tomb, d'haver llegit
tat...
el «Dass Kapiítal» de Marx, i d'haver-se, també, empassat el manifest,
magnífic per ésser d'ells, de Karl
Quants De Pablos Blancos hi ha
Marx i Freidrich Engels. Però, ¿no
per arreu. Criticar, Censurar sempre,
creuen
alguns estimats i admirats
no trobar res del que fan els altres
companys, d'aquells que en tot
bé ; incapacitats per a tota obra
moment opten una posa «snob»,
constructiva es dediquen a destruir
d'intel·lectuals incompresos, que,
la dels altres amb una inconsciència
després de la teoria la pràctica és
la base del triomf?
I és en aqueste moments interessantíssima, potser que únics en
la història del nostre moviment de
classe, quan creiem, equivocadament o no — consti que no caiem
en el pecat de creure'ns infalibles — que cal que damunt de la
teoria s'imposi la pràctica, i aquesta amb el seu dinamisme caractepel
fefixis'me,
per
la
guerra,
per
la
reacció.
Unirñ-nos
Companya:
rístic, ens estimuli totsè els plens
A ningú, i menys a vosaltres, no passa desaperce- per tal de fer efectiva la nostra responsabilitat, defen- d'entusiasme i el més pobre d'essant
la
llibertat,
la
dignitat,
la
cultura,
la
paül
buda ta fonda transcendència dels moments que viNo pot argüir-se per a eludir aquesta responsabili- perit, per tal d'inculcar-nos aquella
vim; greus i inquietants moments! ,No cal una gran
tat,
que el perill no existeix a tot arreu. Seria sempre fe en una victòria no gaire llunyasagacitat per a contemplar el perfil, cada vegada més
na, que ha d'ésser no pas la meta
accentuai i clar, dels corrents de forces en presència: una inconsciència no veure les forces reaccionàries, final, sinó la sortida inicial en la
que
tenen
tendència
a
la
destrucció
ferotge
de
la
lliel corrent de forces repressives, antihistoriques, reaccursa que en pro dels nostres
cionàries, que es polaritzen am>b ritrtjœ accelerat, que bertat i de l'herència cultural de les nacions i nacio- gran
ideals
ens ha de portar a la connalitats!
Mai
com
ara
no
s'havia
pretès
estrangular
la
amenacen enderrocar totes les conquestes de t'esperii
quista
situació privilegiada
i enfront d'això, el torrent històric vital de forces crea- impetuositat de les minories nacionals, que tenen, pel que facid'una
possible
la instauració del
seu
caràcter
i
història
peculiars,
el
dret
d'afirmar
la
dores, reprimides descaradament o sor dament pels qui
règim
marxista,
més
humà i tamvolen fer retrocedir el curs ascendent de la Història. seva personalitat! •
bé
més
de
sentit
comú
que els que,
A
tots
els
països
del
món
s'han
alçat
els
intellecEn tots els fronts de la vida social es lliura una lluita
tuals, els escriptors i artistes niés eminents, per unir fins a la data, ha vingut patint el
dura, els termes de la qual es plantegen així:
Gairebé tots els pobles del món, sacsejats per una llurs forces en defensa de là Cultura i contribuir amb nostre dissortat país i, amb ell, tots
tels que produïm : el proletariat
crisi econonüca sewse precedents, constitueixen un ter- la seva acció a la lluita per la pau, el progrés i la lli- tot.
bertat!
reny propici a la sembra i al floreixement d'ideoloCal, doncs, ésser pràctics. Es inNo hi ha a Catalunya cap organització que agrupi
gies retrògrades, propalades d'una manera sistemati*
fantívol
discutir si tal o tal altre eleels
esforços
i
coordini
l'acció
dels
intellectuals
consca i hàbil apel·lant el Teclam d'una fraseologia brillant,
ment té o no el 100/100 de mardemagògica, buida, per ocultar, així, el seu contingut cients, liberals i honestos.
L'hora històrica exigeix que ens unim fraternal- xisme que hom creu que es necesgut. Així on aquestes ideologies s'han erigit en sistereal. Sobren les tfrases per a qualificar aquest contîn- rr&ent, junts amb totes les entitats culturals existents,
mes polítics, veureu, sobre la dignitat, la llibertat, i com ens correspon, per a formar un POTENT FRONT
la cultura humana conculcades, l'edifici sangonant del D'ACCIÓ PER A LA DEFENSA DE LA CULTURA!
És aquest l'objectiu de l'organització que avui s'ifeixisme. La faç del món, ferida pel fuet del feixisme
gößWßi
és un testimoni eloqüent per a poder jutjar. No es nicia i a la qual invitem cordialníent tots els intellecdeu a un simple atzar el fet que sigui un govern tuals, artistes, escriptors, tots els amics de la Cultura,
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feixista el que hagi desfermat sobre el món la guer- conscients de llur responsabilitat i de llur missió sora.' Es conseqüència natural imManenl del feixisme. cials! Reiforceu-la i junts lluitareM:
B A R C E L O N A
Vulgui-ho o no, el feixisme té necessàriament una tenContra la guerra!
4 de gener del 1936
dència vers la guerra, puix que, sols d'aquesta 'maContra tota tendència regressiva!
nera brutal, supera transitòriament les seves contradicPer a la defensa de la Cultura i de la Llibertat!
cions internacionals, portades per aquest al paroxisme.
PREU«
cents.
La guerra, aquesta feroç allau de barbàrie i de
J. Serra Hunter, Joan Puig i Ferreter, Margarida
PREUS DE S U B S C R I P C I Ó
mort, és una realitat. L'espurna d'Africà pot abrusar Xirgu, Lluís Capdevila, J. M. Massip, Granier BarreTrimestre
2'80
el món i devorar els valors i les adquisicions 'més ca- ra, J. Miravitlles, Josep Lluís Sert, Josep Pinyol, L.
Semestre
5'00
res de la Humanitat, damunt els quals gravita el risc Cervera, Mateu de Soto, J. Xirau, Enric Casanoves, E.
Any
10'00
de l'existència, en la societat actual, d'éléments i sec- Bosch Roger, F. Martí Alpera, Emili Mira, A. Rovira
tors que constantment fomenten el bàrbar mite de la i Virgili, J. Carner Ribalta, Josep Granyer, Just Cabot, Feliu Elias, Rafael Moragas, Josep Coll i Mes,
guerra!
Redacció I administració:
La tragèdia del moment, companys, és ïrrMensal Manolo Hugué, Maria Baldó de Torres, Rivas Cheriff,
Carrer Pelayo, 10,1/, 1.»
La indiferència, davant de la situació actual, és Dolors Palau, Antoni Hiera, Marian tieixaic, J . M.
TELÈFON
21O4-5
més que una covardia; "és un rriml!" Som els dipo- Marqués-Puig, Federico Garcia Lorca, L. Aymami i
B A R C E L O N A
sitaris d'un tresor forjat per les generacions passades, Baudina, J. Ventalló, Cándido Luanco, Enric Palau,
després de grossos esforços; destruït sense treva avui Manuel Galés, M. Viladric, etc., etc.

Han absolt els
companys processats per l'acte del Price.
Salut!

jPer* la defensa de la cultura
i de la llibertat
A. lois els amics de Calaluyna
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situ [HT a ingressar o engruixir les
ilustres fileres. En un 90/100 o en
menys, nosaltres, on particular, i
com a criteri molt particularíssírn,
jii »ins conformem que iti tinguin tots
els ¡titres companys, si a això s'uj u n t u un gran cor, tot noblesa.
Aquell que estimi la U. S. C.,
veurà que solament formant el
quadre, disposant-nos, no ja a la
defensiva, sinó a l'atac, esfondrarem l'enemic comú: (ú feixisme.
També tia de veure amb bons ulls
que les gestions que estan fent diversos estaments d'obrers catalans,
arribin a un total punt de coinci-

dència, perquè d'aquesta surti el
l'artit Socialista de Catalunya.
"lïs un deure ineludible el treballar tots per aquest front únic. Kntossudir-.se a veure nuvolositats ori
no n ' h i han, serà, tal vegada d'una
prudència que hom la considerarà
indispensable ; però nosaltres afirmem que no deixarà d'ésser una
traïció ¡jeu manifesta envers el gran
moViment que tots, absolutament
tots, tenim el deure de dur a bon
terme.
Cal repetir-ho, és la lliçó del
temps, la que ens marca la pauta.
Ks un deure ineludible.
JOAQUIM JARDÍ

Conferència de Joan Forment
Conferència al Centre Republicà de Llinàs del Vallès, per al.dia 12, a
ics quatre de la tarda.
feina: «La nova Republican.

ELS S I N D I C A T S

u. CL s. o.

La creació de la Unió General de
Smuicdis Obrers üe Catalunya com
a ccmrai sindical catalana, no obeeix
ai caprici ü'uns militants, sinó que
es la conseqüència lògica del moviment sindicat a Catalunya. En primer lloc miluï els desencerts i la
descomposició evident de la C. N.
1 i en segon lloc la manca cle comprensiu en els capdavanters de la
u . ü. 1., que no saberen copsar
el moment oportú per donar a aqueste-; directrius adients a l'adveniment de la República en relació a
l'autonomia catalana que la lessin
compatible amb les realitats polítiques de Catalunya. La solució hauria estat iacil i els resultats positius
oen ditereuts d'liaver-h donat una
estructura orgànica distinta a la
que donà el Congrés de la U. G.
l . l'any 1932. No fou així i n'hem
pagat les conseqüències retardant
un procés que ben plantejat ens
hauria estalviat molta iema i a hores d'ara fóra aquesta la central
sindical indiscutible. El plet va
íallar-se al Congrés del Cinema
Walkyria de l'any 1934, on les habilitats d'uns quants van retardar
la lema. Allí va morir la U. G. T.
catalana i no pot negar-se que inori
dignament als peus de les més altes representacions de la central sindical espanyola, que per primera
vegada a la història de la U. G. T.
a Catalunya acudiren en tan gran
nombre i la presència de tants electors no serví de res. Morí allà una
possibilitat immediata, però nasqué una força que serà una realitat
en un futur molt pròxim, aplegant
en una forta organització el proletariat català.
Dels delegats (en gran nombre)
que abandonaren aquell Congrés
històric, sorgí esplendorosa la Unió
General de Sindicats Obrers de Catalunya, al davant dels quals figuraven la majoria dels Sindicats domiciliats a la ja prestigiosa Casa
del Poble de Barcelona. Les crítiques d'aquesta gesta han estat diverses, unes favorables i altres no,
però cal reconèixer honradament
una cosa, i és que es produí en el
moment adequat.
El temps ens va donant la raó i
avui ningú no dubta ja de la necessitat d'una Central Sindical Catalana forta i ben orientada que
sostingui tots, absolutament tots,
els vincles de solidaritat amb la
resta dels obrers de la península i
ilei món. Algú objectarà que la
constitució de la U. G. S. O. és
massa recent i que, per tant, no té
prestigi. Però als que així pensen
cal dir-los que qualsevol nucli sindical que s'hagués determinat a
crear nua central, es trobaria en el
mateix cas i el prestigi l'hem de:
veure en els que iniciaren aquesta
r<)va central sindical catalana, provinents uns de la U. G. T. i altres
de l.i C. N. T. ; i l'encert d'aquests
en decidir-se a crear-la és molt
plausible, ja que foren els primers
a assenyalar l'únic camí a seguir,
lliurant el proletariat de confusionismes.
Pitjor hauria estat que en lloc

d'adoptar una posició clara i saludable per a la causa obrera, haguessin fet com tants altres nuclis
que en adonar-se de les centrals
existents romanien independents o
autònoms o com aquells altres que en
constituir-se cie bell nou pretextaven la divisió dei proletariat per
mantenir-se al marge dividint-lo
més. Pitjor encara, esmicolant-lo,
creant capelletes per a l'ús personal d'uns quants que en no estar
sotmesos a cap disciplina converteixen els Sindicats en gremis i en palanqueta per a les seves ambicions
personals. Els Sindicats autònoms o
independents que no responen a
unes directrius locals generals, no
tenen dret a existir i els obrers
conscients han de negar-se a pertànyer-hi i han de convèncer els seus
companys perquè no hi pertanyin i
engruixeixin les centrals que responen a unes directrius generals d;'emancipació obrera. A Catalunya,
la central sindical que copsa més
bé tls desigs d'emancipació integral de la classe treballadora, és la
LJnió General de Sindicats Obrers
de Catalunya. Els militants de la
U. S. C. tenim el deure d'engrandir-la.
M. MARTÍNEZ CUENCA

Es deia si Lindbergh
vindria a Barcelona, però s'ha desmentit.
Devia tenir por que
el protegís el monàrquic cedista
Martin Baguenas,
que encara no estava destituït i acreditava tant el càrrec.
L·lavors en comptes
de raptar-li un fill
els haurien raptat
ell, dona, fills, seguici, armes i bagatges.
Oh! j I ara que ha
tornat l'Emiliano!

EXCURSIONISME

Biblioteca Sociològica
Contemporània
excursionista. Però aquest aconsegueix també, amb la
pràctica de les excursions, un eixamplament de la pròpia visió, un exercici que. contribueix a la seva' formaPujol i Algueró és un apòstol de l'excursionisme ca- ció integral. El bon excursionista no és únicament,
talà. L'excursionisme que ell predica i estima i estimula, doncs, l'home que camina per camins i corriols, que
no és el simple excursionisme de cames, sinó el de cap puja als cims de les muntanyes i visita els poblets
i cor. En les -gxcwrsions no hi veu solament caminades allunyats. És l'home complet, conscient, enamorat Je
llargues per plans i valls i muntanyes esquerpes : hi veu la vida i fidel a la pàtria, que vol conèixer la terra per
la coneixença de la naturalesa, l'amor a la terra natal a estimar-la més i per a servir-la millor.
i l'extensió de la cultura. Més què l'excursionisme geo- Terra i Ànima ; Pàtria i Cultura': heus acï uns lemes
equivalents que l'autor d'aquest llibre podria adoptar
gràfic, .ell propugna l'excursionisme espiritual.
Aquesta ascendo cultural i moral de l'excursionis- amb plena justesa per a sintetitzar el seu pensament en
me català vol facilitar-la Pujol i Algueró amb els seus matèria d'excursionisme. Ell entén la tècnica excursioopuscles didàctics. Contra la vella i lamentable tradi- nista no pas en un sentit material, sinó en un sentit
ció de les arrossades i costellades al voltant de les fonts, instructiu i cívic. Parteix del concepte de l'home-ciutacontra les plebeies forades d'esbargiment grosser i pri- dà. Sota la indumentària apropiada de l'excursionista,
mitiu, Pujol i Algueró s'erigeix en l'apologista i pro- ell hi veu l'individu humà i les seves qualitats morals,
fessor d'un excursionisme que, tot mantenint la joia de culturals i cíviques.
El guiatge que Pujol i Algueró dóna als excursiola vida, educa la voluntat, purifica el cor i enriqueix
nistes catalans constitueix la base d'una excel·lent forla intel·ligència.
L'excursionista, tal com el concep el nostre amic, mació espiritual, que ha d'ésser el coronament de les
no és el trescador camallarg, el saltabarrancs, el bole- activitats físiques. En la prosa cenyida de l'autor es
taire, el caçador amb gossos, l'organitzador d'àpats a reflecteixen la seva fe i el seu entusiasme. Prenent com
l'aire lliure amb cridòria poca-solta i ball d'acordió. a punt de suport l'excursionisme, es proposa d'alçar
És al contrari, un home culte, un ciutadà, un patriota, i sostenir totes les nobles qualitats catalanes i humanes.
un selecte que troba en l'espai de l'aire lliure i dels I en la seva ploma, com en el seu cor, batega un gran
camps oberts, un enfortiment corporal i un ennobUment amor a Catalunya, una Catalunya que és terra i ¿a
anímic.
ànima i que és pàtria i és cultura ; que és inoblidable
L'alegria de petjar la terra, aquesta alegria descrita record d'ahir, viva realitat d'avui i invencible esperanbellament per Joan Jaurès — un home de la Gàl·lia del ça de demà.
Sud, un occità —, és la primera recompensa del bon
A. ROVIRA I VIRGILI
pròleg del llibre Tècnica de l'excursionisme, de F. PUJOL i ALGUERÓ.

CAMBO, EL SINISTRE
Heus ací l'enemic públic número i del proletariat
català : Francesc d'A. Cambó i Batlle.
Figura preponderant de la clàssica política espanyola — barreja indecorosa i pestilent de jésuitisme
i antillibertat —, està avui com sempre fent impossibles per impedir la victòria fulminant que s'apropa,
la qual, si més no, ha de servir per escombrar dels
llocs de govern tota la podridura política representada i personificada per la ronca i afònica veu i la silueta sinistra del líder d'aquest conglomerat inqualificable que respon al nom de Lliga Catalana.
No ens vingui algú amb el conte de la nostra demagògia.
No !
No són els pobres Manuels Brunets ni la plaga de
totes les Veus de Catalunya, les que ens han de convèncer i fer-nos canviar de parer.
Hi ha tota una història de trenta anys — la Lliga,
com. aquelles dones que s'amaguen els anys, s'ha plantat als trenta —, plena de contubernis, traïcions i vileses, per llanar-los al seu rostre.
Prou s'especula des de les secretaries lligaires —
redós de delacions i d'abraçades de prostituta — amb
el papú de la revolució. De res no els ha de servir.
Si alguna cosa hem après a la perfecció els treballadors — i consti que són moltes les lliçons sabudes,
o si no al temps —, és a tenir memòria.
I no oblidem.. No oblidarem mai aquella arma al
braç de Cambó i els seus pels carrers de Barcelona, ni
la repressió ignominiosa i criminal de l'avant-dictadura primo-riverista., ni Puig i Cadafalch, ni el Fomento del Trabajo Nacional, ni les cartes a V amigo dictador, ni l'apuntalament infructuós de la monarquia

amb la consegüent fugida de conill espantat, ni el
sabotatge dels primers anys de República, ni la traïció
a l'autonomia de Catalunya amb l'abandonament del
Parlament, ni el casori amb Lerroux.
Ni moltes altres coses, que Francesc d'A. Cambó i
Batlle sap i ha tocat de molt a prop.
Ho diem i repetim públicament : 'No oblidem. L'illustre amic pot prendre'n nota ; i preparar les maletes
per enèsim cop si ho creu procedent, tota vegada que
el desgraciat somia fantasmes totes les nits, i té la
creença que el proletariat no sap guardar les distàncies
per no enfangar-se amb el contacte amb el llot.
Precisament, perquè tenim memòria, triomfarem. I
precisament, també, perquè Cambó sap que el poble té
memòria, tem la nova albada alliberadora que ja s'albira i que ell ni ningú no podrà aturar.
Per això s'aferra al Poder que indegudament usurpa, amb l'objecte d'impedir l'avenç dels treballadors
per a després ensorrar-los.
És, però, en va.
La contraofensiva dels socialistes i republicans està
en marxa. I amb una força tan imponent, que el seu
pas ha d'ensofrar per a molt temps tots els castells de
cartes bastits per l'home de la Chade i els seus corifeuS;
I diem per a molt temps, perquè el dia que siguem
nosaltres — els socialistes i el què representem — els
que obtinguem el triomf, llavors sí — pot lenirne la
seguretat més absoluta Cambó, el sinistre —, que d'ell,
ni de la Lliga, ni de tota la injustícia social que han
fomentat, creat i mantingut, no se'n cantarà mai més
ni gall ni gallina.
J. CASES I BUSQUETS

COMENTARIS

FEMENINS

La raó, companya
del Socialisme

De vegades comentem l'afer del dia o parlem de
política o religió amb les poques companyes que amb
claredat podem parlar d'aquestes coses i tu ens escoltes, amiga ; ho fas dissimuladament, però no tant que
nosalthes no ho vegem.
Sabem que després repeteixes les nostres paraules davant les teves companyes d'idees, les comenteu i la vostra hipocresia us fa esgarrifar de tot allò
que bé sabeu prou que és veritat. I també sabem que
per unanimitat heu, acordat donar-nos el nom de perilloses.
Divendres ens arribà la
Aquest títol que a vosaltres us ha semblat deshotrista nova de la mort del norant, a nosaltres ens ha omplert d'orgull — encara
que la vostra ingenuïtat ens ha fet riure — perquè
company Rafel Ramis, ma- això ens ha demostrat el covardes que sou davant la
lalt de temps.
veritat. Ens teniu por, perquè sabem més que vosaltres
—
vosaltres no sabeu perquè no voleu saber — i ens
Amb ell la U. S. C., prou
teniu por, també, ja que no us atreviu a fer cap obcastigada en aquest sentit jecció a les nostres paraules, i no la feu perquè cap
d'uns mesos ençà, perd un dels vostres arguments no és prou fort per abatre la
raó.
fundador i un dels seus miI pensa, amiga, que ara que sabem que tu ens sllors militants.
coltes, no deixarem, per això, de fer els nostres habiEns associem al dol dels tuals comentaris i de fer-los també sota el punt de
vista de les nostres-idees. L'únic que voldríem, ós qurseus.
,
deixessis d'ésser hipòcrita i prenguessis part en les nostres converses francament. Ja sabem que tu no acceptaràs els nostres raonaments de primer antuvi i que

voldràs imposar-te i que haurem de lluitar, no sols
amb tu, sinó contra totes les teves companyes d'idees,
perquè la mentida, la falsedat, necessita la superioritat
numèrica per tal d'ésser creguda, i tu els demanaràs llur ajut perquè apuntalin les teves idees tintinejant i sense fermesa davant les nostres.
Però quan estiguis sola i lluny de la coacció i influència que exerceixen damunt teu les teves amigues
i tota aquella genteta que fa de la mesquinesa del
cervell femení un negoci, recordaràs les nostres paraules i les trobaràs justes, i veuràs clar tot allò que
davant nostre has contradit, perquè tu, amiga, estàs
capacitada per a comprendre'ns com ho estan també
totes les altres dones. El que passa és que no voleu
comprendre, perquè no us atreviu a desafiar la crítica de la societat falsa i plena de prejudicis on la
vostra vida es desenvolupa.
I quan us allibereu de l'esclavatge moral a què esteu
sotmeses, comprendreu per què totes les dones hauríeu d'ésser socialistes, perquè, aleshores, veureu que
és l'única doctrina que ens dignifica i ens posa moralment i materialment al mateix nivell de l'home.
I aquest triomf no és llunyà, perquè el Socialisme
creix i es manté ferm, malgrat les convulsions i els.
litigis mundials que a cada moment es plantegen, perquè té per fonaments la Raó i la Veritat.
ASSUMPCIÓ RAMÍREZ
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Què pensa
Parla trailo que entenguis• •• la
joventut?
Davant l'enrenou polític d'aquests dies hom ha pogut .constatar l'enorme quantitat de passió i, sens dubte, de baria fe amb què hom''discutia,
no solament en la tertúlia arracerada del cafè, sinó que també al carrer.
Aquesta passió, aquest entusiasme que demostra el vivíssinr interès que
el poble sent per les coses que l'afecten, si bé és un símptoma de vitalitat,
cau, a vegades, inconscientment, en un defecte lamentabilíssim que, sovint, malmena aquesta pruïja de superació que un hom voldria veure traduïda en realitat.
•
I aquest defecte consisteix a parlar sempre «éxcatedra», com si
honi hagués abastat la veritat absoluta. Amb un dogmatisme tancat a tota
concessió, cadascú exposa, amb suficiència de mestre, les més absurdes
elucubracions en què es pot incórrer en tractar un aspecte de la vida
que, per la seva complexitat, tal vegada és un dels problemes més difícils
d'encertar.
.
.
I és que cadascú enfoca el problema des d'un punt de mira particularista. Gent que no s'ha preocupat inai.de política, gent que només fulleja
un sol diari o que s'abeura en un sol contingut, gent que no té cap ideari
definit, engega un grapat de bajanades que si un hom es presta a recollirles i voler-les esmenar, sovint en surt malparat.
I això obeeix al fet que encara resta una enorme majoria de ciutadans que
ignoren el contingut que enclouen aquells mots sintètics—que pressuposen
tòt un procés de civilitat — que el sempre enyorat R. Campalans, mestre'
de tot un estol de joventuts, va enunciar com a títol d'un llibre: «Política
vol dir Pedagogia».
'
leí que esdevé en política ho veiem reflectit en totes les manifestacions
d'ordre espiritual, on el pensament juga un paper importantíssim.
Per exemple ; una de les intromissions més descordades — sobretot en
els pobles rurals — que .jo he presenciat, és en coses d'ensenyament. Tot-

Un conte proletari

K 1- WU
El 'diminut Ki-wu ha pogut fu- melangia la casa bruta i greixosa
gir de la >Xiria, de la pàtria, en un on va néixer. Per això ara és al port
vaixell mercant on l'aire calorós del arraulit en un reco, amb l'ànima
port feia flotar els plecs d'una ban- enormement desperta i amb una
dera i inflava les pedaçades vele?, idea al cervell. Fugir!
Ki-wu no vol saber res de les glò.Només sent una petita esgarrifanries guerreres ni heroiques dels ça quan per atançar-se als vaixells
seus germans. Ell no entén de pà- ha de passar per aquella gran clapa
tries ni draps de colors ; sap només de llum blanca que deix la lluna i
que els seus pares i ell han sofert que cau impietosa sobre el menut
.
. . . . • - . .
molt. Ki-wu sap de llegir i com- •xinès.
» # «
prèn. Ell no vol anar a la guerra.
Quan li varen donar un fusell, la
Els ullets : de Ki,-wu per una esseva cara inexpressiva i melancòni- cletxa s'emmirallen a les tèrboles
ca a estones acusà unes arrugues aigües del port de Xang-hai, que en
profondes de mal reprimida contra- aquella hora gronxa trossos de llurietat. Ki-wu aquella tarda pregà na. Ki-wu sota «I pes feixuc de corals déus ajupit sobre les brillants des i veles deix que .el seu cor batelloses de marbre jaspejat. En sortir ,gui d'emoció i els minuts li semdel temple el verd dels jardins ex- blin hores de turment. Va haver-hi
pandia un bàlsam pur i les flors un moment que hauria donat un
eren colors delicats que acaronaven crit de joia, i fou quan en clarejar
els ulls i l'ànima. Ki-wu estimava el dia sentí com pausadament espeaquella pàtria de sentiments, amor, tegava la cadena de l'àncora.
flors... La seva cara era de faccions Aquells grinyols de la ferramenta,
hieràtiques, inexpressiva com si fos tan inharmònics, al-pçtit Ki-wu vaun bronze de llavis closos. El dolor ren semblar-li himnes de llibertat.
no traspuava a les pupiles. Ki-wu
La cadena enorme-en-arrancar
sentia el dolor a l'ànima. Un celat- l'àncora del fons del port lambé
ge tènuement rosat servia de fons arrencava al petit Ki-wu de les gra-,
als núvols esfiligarsats d'un color pes de l'imperialisme, que és el neroent com les brases i a les punxe- goci dels rics i la mort dels deshegudes contorsions de l'arquitectura retats.
. .
dels temples i carrers. Però la ciuKi-wu no agafarà cap fusell !
* •* *
tat només s'hi veia gent d'armes i
uniforme. Els aparadors invitant la
El petit xinès és la mascota del
joventut a la guerra. -El sol es ponia vaixell mercant. En les hores de rei Ki-wu es filtrà en la bigarrada pòs a la nit, lluny de foc infamant
multitud del carrer, en aquella hora esquitxat de llum colorida i fantàstica. Ki-wü no anirà a la guerra es deia tot caminant.

* >• •*

L'enorme lluna que embelleix la
fosca nocturna sembla ratllada pels
màstils de les barques que amb lentitud es gronexn al port. Els fanals
del moll llancen reflexes tuberculosos a l'aigua. Vistos de lluny semblen exèrcits de cuques de llum que
s'emmirallen per embellir-se. Kiwu és al moll. La porta d'una taverna s'obre amb estrèpit. Dos homes d'uniforme canten i amb pas
insegur, desapareixen en la fosca.
Ki-wu està arrupit en un portal de
la vora fins on arriben vagament
les notes d'un acordeó que ritma
veus banyades de ginebra i alcohol exhalant una dolça cançó nadalenca, preciós record d'una pàtria
llunyana plena de sentiments, d'amor i de flors, corn la de Ki-wu...
El petit xinès no vol anar a engruixir un exèrcit de bandits amb
el cos carregat de guarniments com
si fos un animal de conreu. Ki-wu
sap fer delicades joguines pels infants i li plau el seu modest treball
perquè porta la joia a l'ànima dels
seus germariets, però Ki-wu sent
horror a les armes. No vol matar a
ningú ni en nom de cap déu ni en
nom de cap pàtria.
Quan el sol ha estat profondament dormit Ki-wu ha mirat amb

hom : des de la portera de la cantonada fins en personalitats que han abastat un cert relleu—que això no exclou pas el que puguin ésser ben profans
en matèries d'educaciq—s'ha permès esmenar, corregir i fer la crítica més
despietada d'una cosa que es fonamenta en una ciència i un art com és la
Pedagogia. Això em porta a .transcriure, amb més o menys fidelitat, una
lectura d'un escriptor francès, on després de comentar la popularització dels
temes filosòfics i l'audàcia amb què alguns escriptors i artistes •— «molt
excel·lents novel·listes, potser, i pintors genials si s'escau ; ignorants, però, com un pastoret de muntanya, dels principis més elementals de les
ciències filosòfiques» — escriu sobre filosofia, exclama : —« ¡ Deixeu
la filosofia als filòsofs ! »
«Tota cultura — afegeix •— pressuposa l'acceptació dels jerarques.
Si el filòsof pretén ocupar el lloc de l'escultor; si el pintor oblida les seves teles per a discutir Kant, Hegel o Descartes, i el sacerdot pugna per
esdevenir un almirall, ,és possible que allò que trontolli sigui la mateixa
civilització. Caldria fer present a tots que la causa de la cultura depèn,
precisament, d'això : que el matemàtic resti dins la ciència, que el pintor
es faci càrrec que no ha nascut per a escriure sobre filosofia, ni el pedagog per a competir amb Mozart. Kant no hauria discutit de pintura amb
Rafael si hagués estat el seu contemporani, ni Fra Angelico de poesia
amb el Dant.
I acaba dient: «Res més trist com veure obrers intel·ligents i de bona
fe emprar un vocabulari incomprensible i presentar com a veritats demostrades les tesis més simplistes i més abandonades del segle passat. Es
parla i s'escriu sobre -Marx o Aristòtil sense haver llegit ni meditat les
obres d'aquests pensadors. Prou bestieses! Cadascú al seu ofici...»
:

,

JOAN FORMENT

de la guerra, els tripulants estenen
els seus cants de llibertat cara al
mar i els compassos de «La Internacional» amb l'incens del tabac
que desprenen les pipes sembla un
rilus a la solidaritat ciels homes que
lluiten. McRoby el sindicalista perseguit i Kane el negre riuen com
infants perquè el- petit Ki-wu dels
plats en diu llunes de test.
Marsella, Bordéus, illes desconegudes, a tot arreu ha estat el vaixell. Ki-wu va baixar a Barcelona...

» **

Alguna vegada Tuaureu trobat
per la Rambla, o pel carrer Nou.
De vegades l'hem vist pel Barri Xinès de la nostra ciutat, sempre amb
im maletí i un feix d'alegres collarets i boquilles, sempre amb petites
joies sortides de les seves hàbils
marts, aquells mans que varen negar-se'a agafar un fusell. Ki-wu al
districte cinquè té bones clientes,
ilones que miserablement viuen de
la seva carn, la qual adornen amb
les petites joies de Ki-wu, el qual
vìs'V de lluny sembla un pollet insignificant, però nosaltres sabem que
té una energia de tigre. Ell no anà
a, la guerra!
Ell és ben al revés de molts joves
europeus que tenen aparença de tigre i ànima de pollet.
La seva pàtria és sota el cel com
Xang-hai, com Marsella, com tìarcelona...
PERE .ESPANYOL

Companys: Porteu a arreglar els
rostres rellotges al carrer
Pcrot lo Lladre, 3, primer, segona
Travessia de là Portaferrissa

Reflexions sindicals

Amb el desig d'ésser útil a. la
nostra causa lem públiques aquestes
reflexions per si tinguessin algun
sentit pràctic, i voldríem recordar el
: que mai haurie d'oblidar cap militant dels nostres Sindicats de tot
Catalunya i particularment els de
Barcelona.
Després de 15 mesos d'un obligat
ostracisme sembla que anem de cara
a un període d'actuació legal per als
Sindicats i no voldríem deixar de
dir com haurien de moure's els dits
militants, sempre des del nostre
particular punt de vista.
Ningú no ignora ja que la U. G.
T. a Catalunya sempre tingué una
vida embrionària (les causes .del per
què no volem examinar-les per haver-ho fet altres vegades), fins que
amb l'adveniment de la República
va ccanviar aquell aspecte per un altre, que si ve no ens satisfeia del
tot, era, almenys, bastant acceptable.
Tampoc creiem que hagi oblidat
ningú els inconvenients amb que es
va haver de lluitar per poguer fer
veure als treballadors que els nostres Sindicats no eren els successors
dels funestos Sindicats lliures, cosa
per la qual tenien gran interès els

dirigents de la C. N. T. i també
oren secundats per certa premsa que
sembla que li .agradi sembrar el confusionisme ; així i tot es va poguer
portar al convenciment de les ma.ses que tot allò que els deien eren
;
nvencions mitològiques dels que pretenien l'absolutisme sobre els treballadors de Catalunya.
En mig d'aquell mpar d'injúries
i d'amenaces elegiren els nostres Sindicats é'Js peus representants als
Jurats Mixtes, els quals es disposaren a triomfar, ja que si bé no
comptaven amb una experiència
d'actuació, tenien una gran voluntat i una gran fe en la seva honradesa, que és-el que més tard o més
d'hora sempre s'imposa.
D'aquesta manera van poguer, a
més de resoldre els casos que per
acomiadaments injustificats, reclamació d'hores extraordinàries, etc.,
que es presentaren, aprovar també
bases de treball en gairebé tots, o
almenys en els més importants oficis de la nostra indústria.
Això, que en el temps del primer
bienni va passar desapercebut, en
aquest segon s'ha pogut apreciar en
tota la seva magnitud, ja que els
elements abans esmentats no han po-

gut seguir fent propaganda en con> r a , i tot obrer que s'ha vist atro(Xíllat pel seu patró ha hagut de rejórrer a aquests organismes paritaris, perquè els Sindicats, en la seva
actuació clandestina, ben poca cosa
podien fer en favor de ningú.
Tot això ha contribuït força a portar als treballadors el convenciment
de que els militants de la U. G. S.
O. ni són «amarillos», ni són rastres, ni són enxufistes i el que si
són, encara que quan els convingui
vagin als Jurats Mixtos, tant revolucionaris com el primer anarquista
que es vani d'ésser-ho.
Sense abandonar cap porció del
terreny conquistat creiem que en el
període d'actuació legal que se'ns
apropa hem d'intentar posar en marxa un altre dels postulats que caracteritza la nostra organització : el de
!es Cooperatives de producció. No
es per ningú un secret que els companys del Sindicat miner asturià es
varen fer càrrec de la Mina San Vicente quan l'empresa que la venia
explotant no podia pagar a ningú, i
. Us, amb la seva honrada administració i el seu intel·ligent esforç l'han
convertida en la que millor retribueix als seus obrers i la que compia amb millor instrumental de treball i sanitari.
Un altre detall que han de tenir
en compte és el de veure en totes les
columnes anunciadores de la nostra
ciutat els cartells que anuncien les
ii àquines de cosir «Alfa» i també
sabem que varen ésser els companys
del Sindicat metal·lúrgic els que
quan ja tocava la ruïna la companya propietària es varen encarregar
d'ella i poc a poc l'han transformada, d'una fàbrica arruïnada d'armes de foc, en la millor que existeix
a tot Espanya de màquines de cosir.
D'altres Cooperatives de producció podríem esmentar també i que
deixem de fe-ho per no allargar
rnassa aquest article, com també pasern per alt moltes altres de consum
i les de cases barates, que també han
estat fundades i orientades per companys nostres.
Doncs bé, aquí a Catalunya són
moltes les empreses que amenacen
amb tancar els tallers, particularment quan se'ls demana alguna millora per l'obrer, «perquè el negoci
està a la ruïna». Jo adreço aquestes
reflexions a tots els nostres Sindicats i militants, diguent-los-hi : si en
l'anterior etapa d'actuació demostràrem als treballadors de Catalunya que no érem els rastrers, ni res
dels disbarats que amb tot interès
i mala intencil se'ls deia, i si (sense cap modèstia) els millors organitzadors, demostrant-los-hi amb aquesta futura que també som capaços
(sense cap classe de demagògia) de
crear una nova civilització econòmica, única en la qual haurà de regir-se la futura societat ; aquella societat sense classes de què parlà Largo Caballero, quan rectificava al
fiscal que l'acusà en l'últim procés
que no fa gaire se li substancia, i
que tots tenim en la memòria.
JOSEP GARCIA

L'any que hem acabat de passar,
és força trist i altament alliçonador
per la joventut ; deix rera seu ima
grandiosa estela de poca-vergonyya
política, d'immoralitat i d'odi. A
ningú causarà estranyesa si afirmem que el veritable saqueig i fets
revolucionaris han vingut després
del famós octubre, gran tapadora
que ha escudat delinqüents vulgars
i afíivorit els terratinents du la península. Durant aquest any hem vist
d'una forma quasi cinematogràfica
pel ràpida que ha estat el que és la
justícia en mans drutistes i catòliques. Cal només recordar la dimissió d'un Govern per no avenirse a signar penes do mort. Els militants obrers només cal que recordin les presons, i les rotundes denúncies del company Ferran de los
Rios. L'assassinat del periodista
Lluís de Sirval. LXstraperlo», les
denúncies de Nombela i la clara
complicitat dels que formaven part
d'aquell impúdic ministeri. El 1935
deix tot un panorama digne d'ésser
meditat per la joventut revolucionària, tan en els fets com en los
idees. Escauria molt de fer una crítica de les esquerres, però no és cl
moment prou oportú. La farem
i]uan les coses hagin tronat ¡i la
normalitat. Durant l'any 1935 hi ha
hagut una crisi perniaiion! de vergonya.
Davant d'aquest panorama ' l u e la
burgesia ous ha ofert amb l;i seva
absoluta manca de capacitai direoliva i si amb una violència repressiva quo ha arribat molt l l u n y , tenim el perfecte dret d'exposar a la
joventut els fets , recordar-los constantment i perquè la memòria no
s'entorpeixi ni la voluntat sigui acallada amb pactes. Realment serà
necessària una coalició por arroncar
de les presons als companys però
serà necessària també una norma
inflexible en l'actuació per fer que
no pugui repetir-se mass.) sovint la
dolorosa experiència que uns v u l gars estafadora puguin ficar entri. 1
reixes honorables ciutadans que
lluitaren por allò que fa lanía pur
als reaccionaris, la justícia i la l l i bertat.
La joventut actual no dou ni pot
inhibir-se amb el pretext funest que
la política és una dèria de q u a t r o
quo volen viure amb l'esquena dreta. És indispensable que hom recordi* la tristesa i la misèria d'nua liatón hi manca un pare, un f i l i o un
germà. Cal, per ésser socialista,
sentir el dolor h u m à quo ens envolta i lluitar por alleujar-lo. No
catolicisme, o sigui compassió i caritat. Socialisme, o sigui llibertat i
justícia.
Es parla molt dels problemes polítics però cal no desviar massa les
questions nuo tot quant tenim plantejat davant nostre és un formidable problema economie. Tot quant
avui poden oferir els partils burgesos a la joventut és un mite i una
bandera, un sentimentalismi' i una
ficció, perquè ells vulguin o no concreten una posició econòmica, una
falsa classe, i no tenen altra missió
al món que endolcir amb petites i
migrades concessions la gran hora
de dolor que es preveu a lot el món
i que serà l'inici d'una nova era
civilitzada de verità,!,. Seria realment absurd fer creure a la joventut que l'avenir no serà dolorós. Sí,
ho serà, i més si l'oposició és massa decidida. La lluita ois fets d'octubre ho demostren si més no enforteix als que tenen clara consciència de classe i pesi a tot mantenen
llurs posicions, no pas en benefici
propi perquè les persecucions i fuetades les tenen sempre a punt, sinó
en benfici d'aquesta generació que
puja i que voldríem veure incorporada a la lluita activa en els partils
de classe, on cap acte és estèril, i
on es lluita per un demà millor, no
en un sentit exclusiu i egoista, sinó
extensiu a tots els proletaris. I n h i bir-se és desertar i trair als companys presos. Per humanitat confiem que en cada poble els joves
lluitaran.
P. E.

Passat per la Censura

LOGICA «PROGRES- M* comarques
SANT POL DE MAR
SISTA»
Aquest any els inconscients de
Dilluns pròxim farà un any que, el company Coniorera, junt amb els
restants membres del Govern de la Generalitat, fou traslladat des de l'Uruguay a Ja Presó Model de Madrid.
Uns quants companys que teníem indicis que anava a efectuarse el trasllat, ens reunírem al moll on era atracai el vaixell-presó per tal
d'acomiadar-nos del nostre company. Avançada la nit, una nit freda i
inhòspita, i no veient confirmades les nostres informacions, optàrem per
retirar-nos.
Mitja hora més tard i ja trobant-nos a la Porta de la Pau, passaren davant nostre els autocars que anaven a recollir i traslladar, amb gran demostració de precaucions, els consellers del Govern de Catalunya.
Quatre dies més tard, el representant a Catalunya del bandolerisme
històric, el rei de les bombetes, ocupava, després de vint-i-dos anys d'impacient espera, el palau de la Generalitat, amb les característiques de la
Santíssima Trinitat.
D'aleshores ençà, millor dit, del 6 d'octubre ençà i quan la reacció
vaticanista i ultramontana aconseguí un assenyalat triomf damunt la classe obrera i la direcció franca o oculta de l'estat espanyol, hem tingut cent
ocasions per preveure un llarg període de repressió.
La destrucció de les més fonamentals lleis republicanes, l'adopció de
procediments coactius, la conculcació dels drets elementals de la ciutadania espanyola, el salvatgisme d'una persecució portada a les darreres
conseqüències, el retorn al centralisme rabiosament nacionalista, el reviscolament del nepotisme i del cunerisme, l'amenaça constant de la reedició dels clàssics «pronunciamientos» militars i la repetició descarada dels
assalts amb «fractura y alevosía», a les fràgils i vulnerables caixes del
tresor públic, eren fets prou determinants, per no esmentar-ne d'altres,
de la inauguració d'un llarg procés coactiu que faria sentir intensament
damunt la classe treballadora els més inaudits rigors.
Qui més qui menys, establia un paral·lel entre la situació que ens esperava i la que pateixen companys d'altres països sotmesos a la grapa feixista. Si una diferència es plantejava era encara empitjoradora. Tothom
ha tingut distintes avinenteses per a comprovar que les dretes espanyoles
són les més pròximes als fòssils de l'poca paleolítica. Les que tenen més
regustos troglodites. Les que sota «/# crua y el hierro, de la: Santa Hermandad» són capaces de cometre més barbaritats canibalesques.
I convençuts del «pa que s'hi donava» procuràvem endurir el nostre
organismes, per tal de resistir sense excessius estralls, les batzegades dels
bàrbars adversaris.
>
Però de sobte, les coses canvien totalment.
Per corroborar l'afirmació que diu que Espanya és ,el país de més par,
radoxa i menys lògica del món, es produeix un canvi de situació política
tal que, només un boig en un rampell de bogeria hauria pogut preveure.
Perquè, companys, per acabar escombrant la reacció del Poder, no hi ha- •
via necessitat de donar-li entrada franca. Perquè, per venir a parar a un
esclafament de la contrarevolució, ¿quina necessitat hi havia de provocar
la revolució ?
Tota l'obra destructiva de la reacció haurà d'ésser destruïda. I destruir'
destrucció és igual a construir. I l'obra constructiva que la coalició republicano-socialista ha de realitzar a l'endemà del seu triomf segur, ha rebassat
ja, de molt, la que en el primer bienni de la república havia estat consolidada.
Aleshores?... Com s'explica?
No s'explica. Millor dit, sí. S'explica, però no es pot explicar. Almenys per avui. Hauríem d'enfilar-nos a un setial que té prerrogatives de
tabú. Per això ho deixem córrer. I perquè, fet i fet, ens interessa més,,
avui, l'acció que la crítica. De moment l'acció constant i infatigable, .
L'acció que ens ha de portar indeclinablement a una situació simbolitzada en el retorn del company Comorera i de tots els companys empresonats.
En les nostres mans està.
JOSEP MIRET
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E L· DELATOR
És aquest un dels millors films ens fa seguirtlo des que, sortint
que hem vist en la present tempo- de la Direcció de Seguretat, on ha
rada. John Ford en la direcció, i cobrat el premi, corre a donar el
Víctor Me Leglen en la interpre- pèsam a la família del mort per
tació, ens ofereixen, en forma ma- a evitar sospites, fins que, fugint
gistral, un dels temes més profun- de les mans dels seus jutges imdament humans que hem pogut placables, es refugia a casa de la.
veure en aquests darrers brnps. seva amant, una dona del carrer..
Víctor Me Leguen, que ens tenia:
Basat en la lluita sostinguda pels
«sinfeiners», per l'emancipaci ó acostumats a les comèdies duals,,
d'Irlanda, ens mostra la tragèdia d'escasses dificultats interpretatidel rebel que, arrossegat per les ves, se'ns revela com un gran acdifícils circumstàncies de la seva tor de caràcter. Del personatge
vïda precària i miserable, delata «Gypo», infantil unes vegades, pe-;
el seu millor amic per tal de co- tulant altres, embriac, penedit i
brar la prima oferta per la policia agressiu d'altres, en fa una verilondinenca, i, ja realitzada la seva table creació. Al seu costat les albaixa acció, que té com a conse- tres figures, amb tot ü ésser molt;
qüència la mort de l'amic sota les ben reeixides, perdeu relleu. A re-1
bales de la policia, perseguit pel marcar, però, el paper de la seva .
penediment, cerca en l'alcohol una amant, el del revolucionari que
«se la carrega», i el d'aquell comalliberació momentània.
Sospitós davant els seus com- pany gorrero — molt corrent entre
panys revolucionaris i tement per nosaltres — que li fa companyia
la seva vida, acusa un altre mem- mentre li resta un penic per gasbre de l'organització, el qual, des- tar.
El film té encara, per a nosaltres,,
prés d'un consell de guerra, és declarat innocent ; i, després d'una un valor alliçonador.
El de mostrar-nos amb quina
sèrie de vicissituds, acaba caient
¡icribillat per les bales dels que facilitat un company de causa, empès per la necessitat, pot esdevefins ara foren companys seus.
L'ambient, del film és incompa- nir delator. La història del movirablement ben trobat. Els carrers ment obrer de Catalunya ho rati-de Londres, amb l'espessa boira i fica.
I encara té un altre valor. ÍD deels seus tipus característics, són
impressionants. Arnb tot i que l'ac- recordar-nos com, per interès de la
ció transcorre en dues nits, en el mateixa causa defensada, cal' elitemps de dues nits, l'interès no minar pel procediment que sigui
i sense vacil·lacions de cap mena».
decau un sol moment.
J. M. M.
«Gypo» el gegant, l'invencible, els confidents.

Cpònlca

•la Lliga (ü. P.) de Sant Pol, volen
fer la gegantada dels Reis d'Orient.
S'aconsolen fent «Is ninots pel carrer, figurant-se que veuen llur
enyorat Borbó, ja que s'han esvaït
les esperances de veure'l de debò,
havent fracassat l'intent de fer-lo
tornar a Espanya, del seu aliat Gil
Robles, quan aquest era al Poder.
També s'atreveixen a captar per
al mateix fi, per les cases de la vila.
Més cretins són els que hi contribueixen amb diners. No tenen altres aspiracions que aquestes, fer
els gegants, o bé amb processons
o bé amb reis. D'aquests se n'han
de quedar amb les ganes. Un altre
dia, germans! — Corresponsal.
CINEMA
'

FALSET

En la reunió tinguda per la Joventíut Socialista, es va nomenar cl
: nou. Comitè, integrat pels companys :
President, Modest Gonzalez Rull.
Vice-président, F. Llorens Gibert.
Secretari, Joan Anguera Mestre.
Vice-secretari, Jaume Bartolomé
Toda.
Tresorer, Francesc Rull Pallejà.
Vocals : Vicenç Brull Teixell i
Josep Xortó Marco.
També s'acordà enviar una salutació al company i amic Joan Comorera i un comunicat d'adhesió al
Comitè Executiu Central de la U.
S. C.

Secció oficial
Actes la U. S. G.
Convoquem, per aquesta nota,
tots els militants de la Joventut, a
l'Assemblea que es celebrarà el proper dimarts, dia 7, a les deu de la
nit, al carrer A. López de Ayala,
ió, primer pis.
L'ordre del dia és el següent:
Lectura de l'Acta de la sessió anterior, Estat de Comptes, Estudi
del projecte d'Estatuts pro fusió Joventut Socialista de Catalunya i
Joventut del P. C. P., Nomenament de. delegats i precs i preguntes.
Esperem que peí la transcendència de les qüestions a debatre, no
mancarà cap jove militant en aques •
ta Assemblea. — El Comiti.
Dimecres^ Joan Fronjosà representà la U. S. C. en un acte de l'Àteneu Popular Eclèctic. Gran¡er-Barrera, invitat també, no acudí per
ocupacions professionals i s'excusà.
« « *

Demà, a les 5 de la tarda, Joan
Fronjosà parlarà sobre Antecedents
i experiències del 6 d'octubre a la
Sçcció de Sants i Hostafrancs (López de Ayala, ió, principal")
» **
El dissabte, dia 11, Ls Bisbal
del Penedès, acte d'afirmació socialista organitzat per la Secció local (ajornat per dificultats governatives). Oradors: Josep Miret i
Francesc Rossell i Montaner.
» * »
Han estat demanades conferències dels companys Rossell i Muntaner, Ramon Torio j a i Ambrosi
Carrion per l'Ateneu Obrer de Canet de Mar, i de Carrión per l'Agrupació Escoltista de Barcelona.

Joventut Socialista
de Catalunya
Continuant la sèrie de visites projectades, el Comitè Executiu Central es traslladà diumenge passat a
Sant Vicenç dels Horts. Encara que
un xic desorientada per les maquinacions de certs individus que es
diuen d'esquerra, hom pogué constatar la importància de l'esmentada Secció, que com totes les res'nts segueixen amb interès la tramitació de la fusió amb els companys de la Joventut del P. C. P.
Jmp. Miret. — Guifré, 12. — Barcelona

internacional

Imatge bíblica
El dol "nacional" de la República de Venezuela per la pèrdua del seu, insigne
l'i evident, Juan Vicente Gomex, ha estat una combinació de cerimònies -oficial» .i de
ritualitat formalista amb un esclat d'expansions populars i d'expedicions, d^^càstig" contra les persones u la propietat dels amics i compuces del (ran dictador., ítem
db confessar, peru, que ni unes ni altres no han tingut les proporcions què podiU esperar-se de ta liquidació d'una üe les etapes de tirania, mes llarga i mési dura, que na conegut l'Amèrica llatina, rica en productes d'aquesta naturalesa.
Les dictadures europees son tota una altra cosa. Itàlia i Alemanya, les ban. onpiuitz»t treballosament, aprofitant el residu humà que segreguen les crisis econòmiques i
formant legions de subhomes que han revertit a un estat primitiu a traves de predioacions sistemàtiques de violència, ofegant la consciència civil i posant à l'abast de'
la bèstia la possible satisfacció de les seves necessitats tròfiques. El "duce" i el "turner"
son al cim de l'organització per a esgrimir la tralla contra ela legionaris i les neves
víctimes, per a complir i fer complir la voluntat de la gran indústria i de le* finances.
Són, en certa manera, dictadures mecàniques o mecanitzades. Les de Polònia, Hongria i Àustria son la supervivència del feudalisme gregari, i no tenen més aglutinant
que el perill del bolxevisme que truca a les seves portes. Els propietaris de les estepes
centrals son reaccionaris, com els d'Espanya, però, com aquests, són incapaços d'organitzar la tirania i de donar-li l'aire modern d'un producte de masses. Aquestes dictadures expresseu simplement un retard històric amb relació amb els països occidentals.
Les dictadures americanes són mes originals 1 més espontànies. Són la flor i ei
fruit de les societats primitives. Tenen l'aspecte patriarcal i de llegenda de les narracions bíbliques. Davant la tomba de Juan Vicente Gómez hom recorda aquelles descripcions magnifiques que l'ex-revolucionari maximalista —avui feixista i catòlic entusiasta— el gran escriptor Papini, fa dels patriarques bíblics en la seva "Vida de
Jesús". Com un astre rutilant de riqueses, de pompa, de vida, que es concentra entorn
de la seva imatge com si fos ell el fiat, el creador de tot el què pren cos i té forma
social sobre la terra dòcil i generosa. El patriarca és la llei, el sacerdot, la religió, la.
sabiduría, la riquesa, el poder i, per damunt de tot, el procreador, la llavor sagrada que
ho fecunda tot. .¿Qui pot discutir res a aquest centre vital i social que és el patriarca
bíblic? ¿Qui pot oposar-se a la santa voluntat de l'ungit per divina, selecció que ofrena
a JehoVà el més formós dels seus fills, el bedell més fornit, la favorita més gentil o les
messes daurades de tota una comarca? bi tot i tots són del patriarca a ningú no se U
acudirà dissentir, ni dubtar, ni menys protestar de res, en cap ordre de têts, que sigui
dictat, disposat o previst per l'autoritat única, indiscutible. La mes lleu sospita, comportó la fulminado i l'exemplaritat de la mort.
Així concebia la vida el famós Juan Vicente Gómez. En morir deixa més de vuitanta
fills reconeguts i un centenar d'oblidats. Les innombrables fembres que, de bon grat o
per força, han cohabitat amb el patriarca, haurien d'ésser, com les dones d'Israel, santificades i recordades amb unció. Mentre creixia la seva prole, creixien els seus ramats
i les seves hisendes i tot girava sota el signe de l'abundor. A la finca presidencial de "Las
Delicias" no es coneixia la penúria, i el mot exòtic de "crisi" no tenia cap sentit. Quan
el dictador volia una carretera, els enginyers servils i les brigades de presidaris construïen la millor pista d'Amèrica. Quan volia aigua, llum o força, totes les línies de conducció confluïen en aquell indret de Maracay. Quan volia teatre o cinema, els millors
actors i les millors cintes rodaven pels magnifies escenaris adjacents a la residència
presidencial. Les casernes de policia i les escortes militars, àdhuc l'aviació, eren alia
mateix per tal de garantir el feliç funcionament d'aquella meravella. Bisbes i purpurais beneïen el prodigi i eren hostes sovinters del magnànim President; i quan els ambaixadors i diplomàtics de totes les potències havien d'entrevistar-se amb ell, havien
de cercar-lo pels seus estables immensos o per les prades ubèrrime», corrent darrera
els braus, seguit de la tillada o del servei.
La finca de Juan Vicente Gómez era la República de Venezuela t els ciutadans eren '
els seus servidors. A major lleialtat i a millor servei, corresponia major Jerarquia. EU
feia les concessions de petroli a qui li oferia, més avantatges i establia a caprici servi-.
tuds de pas per a passar les grans tuberie», els "pipe-lines", alguna d'elles det cent cinquanta quilòmetres de longitud EU tractava amb els grans frigorífics i aprofitava les
dures competències dels capitalistes britànics i americans per a percebre major corretatge. Res no és més eloqüent que un capítol de les "Memorias" de Juan Belmonte,
l'insigne matador de braus, que ha publicat fa poc Manuel Chavez Nogales. Hoste del
dictador, aquest li oferí un bell tros de terra nacional per tal que es quedés a Venemela. Quan volia partir, li va oferir un vaixell de guerra. Era generós amb els amics.
Podia oferir-ho tot, perquè tot era d'ell.
'
El somni de Simón Bolívar, el gran alliberador de l'Amèrica llatina, no era, a ben
segur, l'entronització de bandolers, ni de patriarques primitius. La història és així.
Són els fets econòmics i socials els que la dibuixen en la pel·lícula del temps. Un heroi
no redimeix un poble. Són el conjunt dels homes fidels a una doctrina) i a un ideat els
que poden donar a la història el tomb decissiu vers la justícia. Les víctimes dels dictadors ho saben. I els que amb la mort de Juan Vicente Gómez han recobrat la llibertat potser trobaran que, a Venezuela, la lliçó d'aquests anys de martiri no ha estat
totalment perduda .
M. SERRA I MORET

Els presos de
Tarragona
Han correspost fins ara a la crida pro presos de Tarragona, ultra
el Comitè pro empresonats i perseguits del 6 d'octubre, La Humanitat i molts organismes i particulars,
els següents organismes de' la Ü.
S. C.:
Comitè Executiu.
Joventut Socialista de Catalunya.
U. S. C. de Reus.
U. S. C. de Valls.
U. S. C. de Tortosa.
i U. S. C. d'Alforja, que, tot
just formada, amb aquest acte ha
iniciat brillantment la seva vida activa dintre el Partit.

El C. E., que havia recomanat especialment aquells companys — dej
Partit, comunistes, d'Esquerra —- a
les Seccions properes a Tarragona,
fa arribar a tots el seu agraïment.
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Shum exposa a les Galeries Syra
Shum exposa a les Galeries Syra.
En Shum, l'artista i el proletari es confonen. Són tot una peça. A través de tota la seva producció s'endevina l'origen de la seva vida i de l'ambient en el qual s'abeurà. Resta, malgrat les vicissituds totes, fidel. Fidel
en exemplaritat.
Els seus ninots, plens ahir de violència i diatriba, fidel réflexe de les
idees i sentiments que animaven l'autor en aquella època, es tornen ara,
a través de la vida que es va escolant, i no endebades, en dolces línies
plenes d'una harmonia i una serenor vers al sublim. I heus ací l'exemplaritat de què abans parlàvem. Els seus ninots d'ara, com els d'abans, són
fidel réflexe de les idees que animen l'autor. Són motius que li surten del
més profund de la seva ànima. Shum, quan dibuixa, es retrata. Senzill
i modest, alhora que agut i frapant.
Els ninots que ara ens presenta són plens d'una ironia fina i alada.
És la clarificació, la concreció, alhora, en bellissima forma i concepte dels
sentiments més profunds i humans de l'ànima de l'artista.
La doble valor de la producció de Shum s'endevina en els motius, els
quals ocupen un paper importantissima Aquests són trets de la mateixa
simplicitat i profunditat de la vida real i humana. La seva producció és
un tros de la vida real i cruel. La realitat, ara, però, es sublimitza a través
del llapis de Shum.
Aquesta nova ascensió de Shum ens omple d'esperances. Demostra la
vivacitat d'ingeni, i una constant modificació i progrés cap a formes molt
més sanes, completes i morals.

