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ENQUESTES DE "JUSTÍCIA SOCIAL"

EL FRONT ÚNIC OBRE
Aquest. número ha
passat per la censura.
La necessitat de la Unió Obrera
Ens (robem en uns instants que paríem satisfactòriament i
fins i tot amb entusiasme de la necessitat salvadora d'una forta
Unió Obrera. Desitgem fi seu adveniment, i mentrestant anarquistes, sindicalistes, comunistes i socialistes seguim tirant-nos els piats
pel cap els uns ala altres, com si pogués ésser solvent una unió en
la qual ens recordéssim per damunt de tot de les nostres doctrines
i tàctiques. No, d'un front únic així no en sortiria altra cosa que
una acció estèril i sense ànima destinada a morir quan més falta
fes.
El contrari és potent i nosaltres ens anem afeblint de dia en
dia, degut a claudicacions, covardies, impotència o el que sigui,
que ara no ens interessa esbrinar. En el moment actual és quan
més necessitat hi ha de la unió de tots per a poguer redreçar-nos.
Ens han reduït a la inacció i deixarem, de seguir així, que facin
de nosaltres el que vulguin; el capitalisme aprofita totes les ocasions per a guanyar-nos terreny. Encara ens queda un xic de força als músculs per a deslligar-nos. Però, ajudem-nos tots, companys! Apalliçar-nos nosaltres mateixos, és fer la feina al burgès.
Es per això que em dol tant veure el menyspreu amb que els
anarquistes i sindicalistes parlen dels comunistes i dels socialistes
1 amb el que nosaltres parlem d'ells. I em oi molt més encara
• veure els atacs grollers « les ironies insanes que ens llencem comunistes i socialistes.
Jo que milito en el partit socialista per gairebé convicció socialista—m'interessa fer aquestes manifestacions,—miro les doctrines dels altres aspectes de l'obrerisme amb un respecte que voldria per tothom. Què hi fan les diferències si, tanmateix, lots anem
per distints camins a l'emancipació humana, a la justícia social í
a la bella harmonia del món? «Llenceu aquestes armes, companys!», dèiem un dia els socialistes catalans als sindicalsites de
la nostra terra; deixeu-me dir avui: «Llenceu aquestes armes,
obrers!; llenceu aquestes armes, amics comunistes!; llencem aquestes armes, els que som socialistes!». Al cap d'avall, amb una mica
de bona voluntat, sense claudicar gens ni gota, ens podem entendre perfectament.
Avui, els que aixequen més la bandera de la lluita entre nosaltres mateixos, són els comunistes. Jo no crec que la doctrina comunista sigui la millor, perquè si ho cregués fora comunista. Però
tampoc crec que la doctrina socialista sigui perfecta, ni molt
menys, ni que els seus procediments ens portin al triomf. Pel meu
modest entendre, simple soldat de rengla desapercebut, la doctrina
socialista és la millor, però els procediments dels comunistes en
acomplir la revolució i els seus plans de propaganda de l'escola
són més eficaços.
Si freqüentés la imparcialitat, el front únic seria ja un fet. Per
damunt de tots els partidismes hi hem de posar la justícia. Potser
aquestes paraules alarmaran un xic a alguns companys socialistes. Em plauria per un moment tenir una autoritat moral pera poguer-los fer compendre que els procediments evolutius ja no són
realitzables i que la tàctica revolucionària es va imposant de dia
«n dia. Sortosament, són moltísims ja els que així ho veuen. 1 estic segur que el dia que se'n hagin adonat tots els companys, els
socialistes capiran les excel·lències del comunisme, al costat dels
seus defectes, i els comunistes les del socialisme.
Em cal també dir unes paraules als obrers manuals, pel baix
concepte en que tenen als que ells anomenen despectivament «intel·lectuals», títol que rebutjo, si més no per mi, humil obrer de la
ploma. Tanmateix, a casa nostra, en cada intel·lectual hi ha un
pretenent a burgès; en ben pocs hi podem trobar la consciència de
la seva condició d'homes explotats, d'homes que treballen dolorosament per altri, de perfectes obrers. L'anar vestits com els burgesos els fa semblar que hi són més aprop que no pas dels obrers
manuals. Inconscients! I vosaltres, obrers manuals, no saben distingir els que estan amb nosaltres dels que estan enfront, perquè
teniu la mateixa error d'ells i us mireu amb recel un intel·lectual
només per la seva manera de vestir. El nom no fa la cosa, hom
diu. Per ventura no foren intel·lectuals els capdavanters de la revolució russa? Cregueu que els que es diuen intel·lectuals que sentim la nostra condició d'obrers, som homes d'un perfectíssim esperit lliberal; una bona part dels que estem a les files de la «Unió
Socialista de Catalunya» trobem reaccionaris els que comanden la
soviètica Rússia, perquè de tenir un esperit obert haurien evitat el
perllongament d'una dictadura, per més excuses que ens puguin
donar, i no perseguirien homes revolucionaris pel sol fet de pensar distint d'ells.

U Exposició "SHUM "
COMPANYS :
"P\efinitivament oberta l'Exposició de loan
Baptista Acher, des del dia 1 d'aquest
mes, podeu visitar-la cada dia, tarda
< i nit, a l'Ateneu Enciclopèdic Popular
(Carme, 30, pral).
Visiteu l'Exposició de dibuixos de "SHUM"
nar; ens hem deixat debilitar enormement. Mai no havíem sofert
tanta de vexació com en el moment actual.
Com més explotats i més desconsiderats estiguem, major ha
d'ésser la germanor i, en conseqüència, l'acció unida.
Es per això que, ara, són més fatals que mai, més intensament
perillosos, els atacs que ens dirigim nosaltres contra nosaltres mateixos. Davant de cada un d'aquests atacs sento una forta punyida.
No crec que sigui el llenguatge que cal el que està emprant «La
Batalla», ni el que ha usat alguna vegada, sortosament poques,
JUSTÍCIA SOCIAL. En el fons, aquesta lluita contra germans no
és altra cosa que manca de l'absoluta lliberalitat.
Jo admiro,us ho he de confessar, la compenetracióburgesa. Veureu homes republicans i monàrquics, catalanistes i anti-catalanistes, lliberals i conservadors, units per a defensar els seus interessos de classe. Són ells, els nostres adversaris, els qui ens han de
donar l'exemple de la compenetració? Evidentment, en això els
hem de reconèixer una superioritat.
Però, potser, encara, hi ha una cosa més trista que tot això :
un interès en no fer la Unió Obrera. Uns quants homes — ja sia
perquè els plau actuar en la clandestinitat, per a conservar els seus
llocs de capitostos o per a poguer seguir criticant els que no són
de la seva capelleta — es neguen a formar el front únic, i tenen
prou enginy per a arrossegar els febles altres treballadors.
De continuar les coses així, haurem de preguntar com el company i bon amic Antoni Amador: «Amb què?; amb qui?». Ens hem
matat l'espiritualitat. Entorn nostre només ronden que ombres, belles ombres, ombres de cossos forts i potents; però els cossos...
els cossos han fuit, i les ombres no tenen guia. Si per atzar trobem
un home autèntic, prou feina té en cercar les realitats que projecten les nombrosíssimes ombres. Aquells obrers essència de rebeldia, excel·lents artisans, homes conscients de llur condició, aquells
treballadors tan bellament elogiats per Anselmo Lorenzo, ja no
hi són!
Ara, el temps passa debades. Que s'uneixin els homes que ronden per ei per lla, i que tots junts refacin l'obrerisme català agònic!
Deixeu les ombres que es moguin i clamin injúries, allunyades
dels cossos! No dubteu que l'exemple de la unió proletària donarà
alè i vida als cossos erms.
La Unió Obrera, dissortament sentida intensament pels menys,
ha d'ésser la nostra salvació. Calen molts esforços i molts sacrificis
per a poder-la formar. Però, tingueu en compte que només ella
ens pot aplanar el camí que seguim i ens durà, tard o d'hora, a la
victòria.
* **

L'obrerisme català, sense distincions, ha arribat a l'estat més
denigrant que mai podia ni sospitar. Quasi bé parem l'altra galta
si ens han donat una bufetada. Han fet de nosaltres el que han
volgut; hem perdut l'esperit de revolta; hem deixat que ens desfessin els Sindicats...
On anem a parar, companys? Això no és res més que manca
d'entusiasme o, el que és pitjor, por.
Es molt trist d'haver de parlar així. Fet i fet, però, la realitat
només és una. I, en aquest cas, és la horrible desfeta de la nostra
força i de l'ànima que ens aguanta, o millor dit, que ens aguantava.
Quan s'arriba en aquest cas, cal un gros esforç per a reacció-

Quina solució hi ha per a fer de seguida el necessari front únic
obrer? La conseqüència del meu article — jo que soc un home optimista — és altament pessimista : de moment, no hi veig cap
solució.
Mentre uns es deixin arrossegar pels que no volen la unió, altres sentin la por a l'ànima, i els altres creguin que per manca de
gent fóra un fracàs, no hi ha remei. Ara, el que s'ha de fer és
crear un ambient que faci possibe el front únic; crec que aquest és
el fi de l'enquesta que ha obert JUSTÍCIA SOCIAL.
J. Roure i Torrent

JUSTÍCIA SOCIAL ha iniciat
la idea de constitució del front
únic obrer. Bo és això. Però, cal
que fixem punts de mira respecte la manera amb que deuria
ésser aquesta fila única, necessària, imprescindible a tot ésserho, per a conquerir una existència més humana.
Sincerament exposaré, lluny
de tot caire partidista, quelcom
que, tingut o no en consideració, pot iniciar un moviment de
rehabilitació d'aquells elements
que plens d'abnegació, lluiten
per la llibertat í la justícia.
Fixem-nos en que la vida de
la humanitat és un escalonament infinit, que per una llei reguladora admirable va marxant,
pausadament. Res de salts enormes, d'embranzides; poc a poc,
pas a pas. Es l'inexorable designi del destí.
Els que han pretingut avançar-se precipitadament, han caigut sota el desordre més complert, tenint de retractar-se fins
a nivellar-se en el graó congruent a l'època.
Doncs bé, atesa aquesta raó,
es dedueix que l'home és susceptible de millora infinitament,
que la societat avançarà sempre, vers una organització social, demòcrata o no, però sempre nova.
Aquesta obra de millorament
constant, de progrés inacabable,
ens capacita per a ordenar nostres neguits impetuosos i objectar-hi quelcom als desitjós regularment irrefrenables del nostre esperit. Cerquem l'explicació:
Es precís no vplguer pertànyer a cap determinada doctrina. Estudiem-les totes, estimemles també totes, i trèiem, del conjunt, l'encís, el perfum d'un desig que visqui enter amb nosaltres per a volguer a la humanitat lliure i feliç.

Per simpàtica que ens sigui
una idea, hem de imposar-nos i
soterrar l'obsessió que menaça
encloure'ns en un cercle perillós.
Res de dir-nos fixa i invariablement partidaris d'un sistema,
ben altrement, manifestant-nos
d'acord amb allò que creguem
convenient, sense que ens t a n qui el camí evolutiu vers l'infinit.
El socialisme, doncs, no dm
ésser mirat com a fita suprema,
sinó com a mitjà posat en maus
de la societat per a que s'operi
la transició.
Obrant de tal faisó, segur serà poguer conviure harmònicament com els innegablement generosos i forts i que la socu>t,it
es transformi.
I els homes força idealistes,
que treballen per el ràpid enderrocament dels privilegis actuals,
han d'admetre com a necessitat
imperiosa l'obra cultural i progressiva; que és la més sòlida i
eficaç. Capacitar l'obrer pet
l'exercici dels seus drets.
I l'home impetuós que viu delirant per una societat, llunyana
encara, sense ofegar aquest criï
intern ha de juntar-se i laborar
en la tasca de conjunt amb tots
els homes d'idealitat generosa
Mirant vers l'infinit, indubtablement l'obrer unit en un sol
grup compacte, ha de respectarse mútuament.... i ha de vencei !
Canellas Casals

Cooperació, en el seu
sentit més ample, significa treball en comú, o
sia reunió de diversos
individus per a realitzar
una tasca que a cada un
d'ells, isoladament, no els
fóra possible a complir.
J. VENTOSA ROIG

ÏUSTICIA SOCIAL
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Podria estendre'm en llargues
consideracions i demostracions
però momentàniament desisteixo de fer-ho. Només recomano
una vegada més a tots aquells
que per la seva cultura i capacitat estan destinats a ésser capdevanters nostres, que constitueixin un partit netament obrer,
netament econòmic, sense ferir
sensibilitats que aquesta vida han
arrelat molt fondament, contra
la seva voluntat, als obrers, i -al
marge de tot el que hem constittiit fins ara, El restant, per sí
sol i sense un gran esforç serà
més fàcil del que sns pensem,

Per la Unió
del Proletariat
JUSTÍCIA SOCIAL amb molt
bon encert i indu* sens duple
davant de ks desfetes pels
errors comesos per nosaltres, ha
pres la iniciativa d'obrir una
tribuna lliure pt*r a que tots els
que sofreixen una persecució
per part de la burgesia puguin
marcar camins per anar a cercar aquell punt que ens unifiqui
0 al menys, circumstancialment,
constiUiiffl el tant desitjat front
únic.
JUSTÍCIA SOCIAL fa molt
bé en empendre aquesta campanya i tan de bo que el seu crit
sigues exaltat fins l'últim reco
de la terra que sofreix la tirania
dels que davant de tanta sang
vessada pel poble que treballa,
va ésser possible que ells poguesin adquirir la llibertat que
avui posseefeccn.
Companys de JUSTÍCIA SOCIAL, companys tots que treballeu a la mina, al taller, a la fàbrica, í especialment als que teniu els vostres quefers a la oficina, al Laboratori i a les Universitats, cal que mediteu uns
sols moments, perquè l'interès
comú als morae»ts presents, altament perillosos, així ho exigeixen. Cal d'una menerà especial
que us fixeu en quines són les
causes que influeixen en qne els
treballadors, igualment sacrificats, es trobin melitant en diferents partits i diferentes agrupacions sindicals, si tots proses>uiu im objectiu, que és l'emancipació obrera. Es que no us
donen compte que obrers molt
'lignissims que se senten orgullosos d'ésser-ho lluiten amb*
una fe sense límits fins anar al
sacrifici de sa prèpía vida per a
• mar aconseguint el que tots volem, i no obstant aquests obrers
.il moment que el burgès comet
un aïropell «:ontra nosaltres no
» s recorden a quin partit pertencixeti o a quina agrupació?
Som obrers i com que els ene;;ïics ens veuen dividits en cin., nanfa bocins, essent els més,
om atropellats pels més poc«;
1 .ivors ens donem compte de
iVjvcnlatje que ells tenen sobre
iMsaltres, ens donem compte de
l.i "nostra desfeta, í no »bstatit no
s.ihcm corretgir-nos; tenint el
c, mi f recat com tenim; sabem
i- ítar-los a ells, que estan tots
f: i its malgrat que les diferències
(:', ices i principis, perquè hi ha
u , interès comú a defençar i
dc.vant d'ell tots se dobleguen i
fan cas omís de les idees, saben
qu ' dividits son vençuts.
Es l'hora, doncs, que per un
mument deixem d'ésser idealistes i anem a ésser pràctics;
cal pensar que cada ideologia,
ca-la religió o dogma que els
ho ,es fan néixer significa una
fatica que ens allunya i per tant,
temps que perdem per obtenir el
que aconseguiriem amb mil
menys esforços acceptant com a
ideologia el punt circunstancial
que ens fa moure, acceptant dins
d aquest pant de contacte a tot
o! rer» sense matitzar-lo ni preguntar-li mai d'on ve, però entVrant-se de si és obrer, i una
vultn conseguii això la cultura,
que estarà a càrrec dels nostres
intel·lectuals, podrà fer que l'hou:e de demft sigui lliure i, per
tent, no tindrà cap lligam q*e el
subjecti. Pretendre que avui els
homes són ja fets, quan són fills
d'una societat mal començada i
embfutida, és senzillament una
equivocació,

B. Montoliu

FIS SOCIAII6ÎES TXECOSLOVAC

En un dels darrers números
arribats a Barcelona de resplendit rotatiu de Praga Pravo Lidu,
orgue dels nostres companys de
la )ove república lliure de Txecoslovàquia, hi hem vist un cordiaUssim article adreçat als socialistes catalans.
El Pravo iidu apareix excel
lentment inforaiat de la nostra
situació política i fa uns adequats comentaris a certs esdeveniments culturals que darrerament han merescut l'atenció
de l'Europa intel·lectual.
Sembla impossible que allò
que els bons camarades de Txecoslovàquia veuen tan clar com
nosaltres mateixos no ho hagin
arribat a llucar encara alguns
que ho tenen davant del nas,
Nosaltres, però, no perdem mai
l'esperança—i menys ara que
els esdeveniments treballen per
nosaltres—de que un dia o altre
obrin els ulls a la claror. Els
homes de bona fe rectificaran
insensats o els qui es moguin
per passions mesquines podran
restar a l'altra banda, puix alii
on hi ha un problema de llibertat hi ha una qüestió de socialisme.
Amb emoció sincera retornem
als companys txecoslovacs l'abraçada que ens trameten per
damunt de les oficials fronteres.

X.'At*nen d'Brtndii SeeUl*
D!jou* que va cl company Cristòfor
>!.< Domi·nec donarà, si H dolxon, uua
c mferèueia a l'Atennu Popular d'Estudis So«í«l* tractant o' t?nia «El Quixot». In parlnrtfra coni e» mcrfix.
El company Oomapoiad*
Ha (orant d'on viatge d'ostwdí a
França i a Hèlg·ica cl company Jofep
Comaposads. Durant oi seu viatge viíitn, B U»nt, l'Kxposiciú internacional
de la Cooperació. En ui número pròxim comentarem a publicar els article« quersflexon la seva impressió de
la viífU fft'i n la iuta Kxposidó.
ZodtAoaU
L'o«cript«r quo ilevnll la conitel'Uc «í d« Virgo rn.incta ni Sagitari a la
«Uovlíita de r-.ital*iiya»—qiiodltulgul
1oí pjtMiat és una rivista que val la
j ona do llegir—escriu on cl número
d irrer aquestos paraules:

Dolça cosa, a fe, ésser badoc. tot passant per badoqueries suDolça i entretinguda. El badoc eriors successives, el badoc
viu en un continuat encantament 'Europa —d'aquesta pobra Eudelitosissim. I en tornar a casa, ropa actual que ell veu amb el
meravella la honrada familia mateix embadaliment i encís,
amb el relat de les visions de la -que aquesta flestomia acològica
Rambla,—una cotorra dalt d'un de la cotorra, dalt del plàtan.
plàtan; un home, fugint de la , Europal OI—La nostra terra,
policia, en calçotets; una .dispu- nosaltres! Ahi — O més ajustata entre comares i cotxers; dament als fets : aquell Londres!
una secció de /obustes flesto- .aquell Parisi aquelles revaesl
nies, que el perfecte urbà apunta ¿aquelles acadèmies de Ciències!
a cinc duros la peça/
aquelles publicacions! aquelles
Però aquest és el badoc ciuta- seixanta conferències diàries
dà, inofensiu, amorf, familiar, de Berlin! aquells laboratoris!
! admirablement soportable, per- aquells camps d'esport anglei què no hi tenim altra menà de sos! aquell Moscou, amb aquells
\ relacions que la nosa que algú« homes genials! I museus, tea, na volta en* fa, obstruint el car- tres, platges de moda, monuI rer amb sa dolça i satisfet!. ba- 1 ments, llibreries, restaurants,
doqueria, Cal encara fer al bon cocktails, fascívoles dones, aebadoc una extricta justícia. Es riplans goliaths, diaris, revistes,
heroic en certes ocasions, in- i elegàncies d'indumentària, balcongruentment heroic, S'espanta nearis f-vies de comunicacions!
Cristòfor de Domènec
potser, a casa, d'una rata ò d'uh Els grans autors i les grans megat foraster sota el llit. Però no ravelles mecàniques són allí, en
veu el perill quan en els correc- > aquells països on l'home civilittes, normals i endèmics distur- zat pot viure.
Tributeu l'homenatge
bis, sonen trets i cau la gent pel
Aquí no tenim matemàtics, ni
carrer. Un autèntic badoc, té estadistes, ni filòsofs, ni poetes, d'admiració a l'Acher,
opció a passar per heroi qual- '• ni obrers que sàpiguen el que
sevol cap-al-taro,
¡ fan. Aquí, en tot portem quaran- l'artista del poble.

S

Aquesta mena d'homes, com ta anys d'endarreriment. Aquí,
els anuncis i les bones botigues, ' no estudiem, ni tenim cultura,—
com els grans fuñáis i les para- ' ni val la pena d'esforçar-s'hi.
des d'automòbils, són quelcom Aquí, no tenim esperit de suite
d'adscrit a l'ornament i bella /ni d'independència. Ne sabem
disposició civil de les gra-is ciu- sinó destruir, wpendre les bones
El company Trillà,, del transport,
tats. La ciutat, sense badocs, coses d'Europa bàrbarament al
omprosonat
en retornar del seu vintgo
sense impostos, sense grans [ revés. Àdhuc nostre innoscent
a
Russia
senso
que ningú sàpiga el
festes, força mal gust, innom- ' ¿lima és contrari al pensar i a
.motiu,
ha
explicat
a «La Bat&lla» les
brables impertinències, tauletes J'ordre, l'organització, la ciència
raons
que
el
decidiren
a empeñare la
de cafè en les voreres i innu- j í l'art. Ah si les dones indigenes
excursió.
Com
a
colofó
del seu artimers badocs—no és gens la tinguessin art i cultural—Però
cle
diu:
ciutat. Que no veieu que una això quan serà?
NOTÀ: Envio esto a fia Batalla*
ciutat sense totes aquestes in- | I el badoc posa els ulls en
dispensables platxerioses coses blanc pensant en Piradelly, el porque en Barcelona és el ítnico semaforà ideal?—Bé, però que té que,,j Bois de Boulogne o el Tiergar- nario obrero gite sale; si hubiera otros
veure la ciutat ideal amb els ba« | teu, tot remembrant aquella mos- también lo enviaria, por si lo querían
does? Que no és ideal un badoc sa rossa que ell anomena giri, publicar. Yo no soy saciaria,
també?—No renyirem. Tot és i amb un accent admirablement
Quan teníem una contesta preparaideal. Som tant enmalaltits pels , anglès per un anglès mateix. Si da, hem rebut uua carta del company
mots, per la mecànicn dels mots, flo fos perquè la familia o els Trilla. Gustosament inserim la seva
per la fatal grnvització dels interessos el ten^n presoner en lletra en lloc de la nostra contesta.
mots, pel terrible vici dels mots, aquest desert de barbàrie, el baVeu's-açi:
pels inevitables finals de parti- doc d'Europa, faria molts anys
Amigos de JUSTICIA SOCIAL:
da dels mots, que exigim la cor- que s'hauria nacionalitzat, anBn mi aclaración en «la Batalla*
responent idealitat a tota cosa glès, francès, belga, suis, noreaJ. I així a un badoc ideal cor- raeg o alemany. Sortosament, del 2!i agosto cometí una equivocación
respon un badoc de l'ideaL I- tot fumant egipcis olorosos, que hoy al darme euenta lamento. Deara? Com s'enti n? I la lògica? I 'somriu pensant en els/ quinze o cia una nota posterior que no lo manles regles? I la rigor del raona- vint dies que li toqueó cada any daba a la publicación de otro f triàdiment?
í*fe Londres o de quartier latin co por no eteistir otro Orgn.no Obrero
Què? Seríem per verti ura en- parisenc. Suïssa! Com hi visqué en Barcelona, cosa que hoy me he ¿(tifront d'nltra badoqueria? Qui- aquells vuit dies en un sanatori do cuenta y lamento mi distracción.
na? La badoqueria dels mots i entre lords anglesos i vella, ràn- Kspero interpretareis mi afirmación
Dilluns passat, tal com estava dels mètodes clàssics o modet ns cia noblesa europea, barrejada con el buen sentido en que lo escribo,
anunciat, tingué lloc la inaugu- de jugar-hi, tot substituint-los amb pintors, enginyers i escrip- y como digo en mi aclaración yo no
ració de l'Exposició del com- científicament per equivalències? tors! Entre aquests últims, hi ha- soy sectario.
Esperando tomareis en cuenta mi
pany Joan Baptista Acher, Badem. Tenim tot un llast de via un cèlebre poeta italià!—AiShum, a l'Ateneu Enciclopèdic tradicionals respectes, qiie no xí s'expressa el badoc que pot disculpa, os saluda afectuosamente
Popular (Carme.30, pral,) A ¡'ac- ens permeten infringir els esta- viatjar; el que no es mou d'aquí,
D. Trilla
te hi assistí una nombrosissima tuts i convencions mentals. Hem encara és més fanàtic i més in- Celular, 31-VIII-1924
concurrència quasibé tota inte- vist la cotorra escapar-se cent transigentment badoc,
grada per obrers i artistes.
cops de la gàbia i xerrar de dalt
I el badoc de possibles, pren
Els dibuixos del company ex- dels plàtans de la Rambla. Ens négligemment el té, que no es
Entre totes les més alposats complagueren a tots els hi encantarem sempre, perquè pot pendre sinó a Londres, i el
que hi -»ssisíiren. Els artistes és dins les regles, les conven- badoc sense mitjans, s'esfonsa
tes veritats, nosaltres
que només coneixien vagamept cions i de plàcids costums bar- desesperadament en el volum de
a Shum tingueren la convitció celoninçs.
sols devem explicar-ne
Conrad, Maurras o Lenin, sende l'art magnífic de l'expositor.
La badoqueria congenital ca- se pensar gens ni mica un i alaquelles que podran
L'Exposició està concurridís- talana s'extén, arborilza com tre, que aquí tenim una bella
sima contínuament.
una eura prodigiosa. No n'hi ha munió de qüestions absolutaservir per bé del món.
El conjunt dels dibuixos ex- prou en ésser badoc a les Ram- ment europees per resoldre, i
Les altres, devem reposats són 27. Hi ha caricata - bles, ni en esdevenir badocs dels que allunyar-se'n, inhibir-se'n,
res,^retrats, estudis, decoració, mots i dels procediments. La in- ¿8 la cosa més mortalment anticaptar-les a dins nosetc.,'que donen a compendre cla- fecció d'aquest microbi, que no europea que pugui fer un home
rament la personatitat de l'artis- viu més que en els intel·lectes europeu perquè simplement és
tre; semblants a les dolta i totes ks seves manifesta- provincials, subalterns i subor- català.
ces lluïssors
d'un sol
cions.
dinats, d'absoluta tercera classe,
Però és que nosaltres diríem,
.-*•
En el número pròxim dona- és tan profunda, que arriba a estimats badocs, que deixéssiu
abscondit, elles expanrem més detalls. L'estudi crític les capes mentals superiors dels d'admirar l'inefable, el meravediran la llur claror dade les obres exposades serà pu- individus, més avantatjosament llós tresor cultural d'Europa?
blicat també en el pròxim núme- utillats per a realitzar, amb èxit Nosaltres portaríem nostra sed
munt de totes les nosro; és un article del company original, la funció de pensar. de pròpia cultura fins l'extrem
artista Apa, Joan Sacs, que por- Així el badoc de les Rambles, de negar les grans valors eurotres accions.
ta per títol «L'Exposició d'obres en assolir el punj màxim de la pees? No, estimats badocs, no.
d'En Joan B. Acher, "Shum"»
seva evolució badoca, esdevé, Nosaltres sostenim que vostra
GOETHE.
I

ECOS I COMENTARIS

Els badocs d'Europa

incondicional admiració, vessant insensatesa a còpia de fa'natisme, és legítima i, dintre de
vostra feblesa mental i ràcica,
justificada. Però, malgrat aquesta deguda admiració, nostre deure, homes de nostra terra, és un
altre deure més alt, més mascle,
més humà i més europeu—més
digne de nostra Europa. Cal que
tinguem nostres savis i nostres
artistes; cal que tinguem l'enormfssima voluntat de crear, amb
nostra pròpia carn i nostra
pròpia sang, amb nostres propis instints dívinament indotnenyats encara, aquell formes conjunt de culturals coses, que serà
nostra gran Justícia Social.
Els badocs d'Europa, empeltats d'ànima de femella necròtica, sònriuen amb aquella elegància i aquell sentiment de
duble que sempre ens han fet
sonriure. Pobres badocs d'Europa!

«L'eitniela mortuòria d'En Quinera
va aparèixer redactaria a la vella manera. Cent ulls curiosos cercaren, immediatament, la preposició que lligava «Is dos cognoms; i efectivament,
nua y gretta apareixia entre el Quimera i el Jorge.»
I havem recordat allò que on temps
del «Maura, ri!» i del «¡Maura, no!» va
cicrlure IVx-nostre Oran Simulador,
don Eugenio Or«, parlant de *
el
«oui del senyor Maura, seguit de
dues interjeccions.»
Ket i fet no ve d'aquí; la qüestió ea
passar l'eatou». Que, com deia aquell
encarregat del «Metropolità»: «No hi
ha rea de nou en el sub-soj.»
Za«OBT«nl«ata d'Morlnr«
•a mtaegne« da OMÜM
Nosaltrís portem un afecte sincer a
en Josep M." do Sagarra—un dels poetas de mñs tromp de casa nostra—i
ona dol do bo do bo veure el mal ús
que fa de les seves qualitats excepcionals. La manca d'una veritable crític«
seriosa—aqui passem de la reventada
«anse salta, al ditirambe me» carrincló

El company Trillo

—fa que molta gent que si volguessin
podrien dir coses Interessants, les engaltin pels descosita com si tota els
lectora tinguessin la medul·la reblanida.
Aquesta prota descordada que d'un
quant temps ençà està fent tanta forrolla, acabarà per ter-nos-el malbé.
Mireu, sinó, quines cosasse« s'atreveix
asignar:
«No sento el desig d'ésser un «Weltbürger»; el meu nacionalisme és exclusivista i furiosament dogmàttc,
però una do les coses que om faria més
Il·lusió, fóra que no em tinguessin per
foraster en cap poble ni reco de parla
catalana; el que em plauria més, fora
no ésser solament veí del meu carrer
i de la meva parròquia, sinó veí de
tots els carrers i de totes les parròquies de Catalunya.»
Tret de les duas impúdiques sfirmaoiona del començament—car el weltburgitmt do Goethe, per exemple, és
justament allò que dóna eficàcia al
seu germanisme—la resta pot figurar,
sense cap desmèrit, entre els millors
troços dels genis capdals de la nostra
literatura. Parlem, és dar, dels Bori i

t on tes ta, deia Busquets i Punset, dels
uirbali Jaume 1 de tants altres que
sentim molt no recordar en aquest
moment.
,• Mim trau Iwatwi no miren prim
Ja és sabut que els millors escriptors han estat de tot temps, homes de
pocs escrúpols. Per aquest motiu no
ens va extranyar massa trobar l'altre
dia, rellegint el nostre car Stendhal,
la frasse següent:
iGoelhe ha donat el ditole per amic
al doctor Faust, i ami un tantyoderót
auxiliar, Pausi fa el que iots havem
fet als vint anys: sedueix una modisleta.»
Tantmateix, però, resulta un xiquet
fort que Stendhal ens amagui que
abans d'escriure aquestes cíniques
ratlles va xarrupar goludament en la
ubèrrima sina del literat català que
dongué un dia aquesta espirituali honesta definició de Faust:
<Pausl tra, en el font, un pobre hone gut es va acontentar fent ramar a
una modiste ta». (Vegi's "Revista da
Catalunya", pàgina TBO, segona ratlla
començant per Baix.)

Cornel dciD

beterwtpxe^
Del bon i del ini! exempte

Sovint ocorre <$# els bornes
tinguin successió*'Sf, en efecte,
aquest fenomen '-ftoirfat'• no es
produis, la humanitat en patiria. I bé,—les consideracions
aquí possibles són en nombre
atuidor.
Ai pares que teniu fills!— Què
de cançons d'aquelles que tràgiques es canten, amb un esgarrifós cartell' a its places, en
mig d'un ferm pútftc de criades
i marmenyeres, —que quasi ploren! Què de suculents i mansos
llibres sobre educació—que també quasi tan plorat.
No ho recorden allò de la llar
feliç—aquella cosa absurda i
carrinclona, d'una gent que viu
com un honrat rellotge, que
s'encomanés a Dea en persona
perquè li donés corda d'aquella cada dial—No els veieu eh
fills? No els veieu,—matinet llevats, avarament nets, rosegant
una presa de xocolata com un
escapulari, eixint, plens d'unció
i honradesa a la vista, cjp estudi amb la cartera,—segurs, ferotgement segurs, de que l'autor
el* faré enginyers, casats i pares d'altres fills com ells, en el
darrer capítol d'un llibre quasi
matrimonial, tot ell arquitectura d'una societat ensopida i
exemplar!
Precisament exemplar per això és, aquella imatge falaguera,
tèbia, tova, innòcua, inintéressant, cursi i ximple de la societat—és a dir, á'una societat,
l'ideal de la qual sembla consistir, en esdevenir una anònima
tricotosa dels deures individuals.—Nosaltres en particular
faríem cl més cruent sacrifici
per a deseixir-nos de tant d'aixarop moral.
Però, tota aquella familia,
digna d'un centre moral-instructiu de barriada,—amb focs Florals propis i repartiment de
premis al so de la banda de
rfíospici-^és encarcarada allí,
en les paginés albes i pures del
llibre, només que per això, per
l'exemple—per la maternal fecunditat del cèlebre bon exemple o eximpli.
I així comença l'engany social—les falses valors—que s'inoculen a les criatures:—amb
una imatge llèpola, com d'ensucrada «natilla» de la família.
D'això, d'aquest esqué per a
pescar innoscents peixos humans, se'n diu l'estímol moral
—I altres bells noms encara.
Que podria voler més aquesta
gent després de fer la primera
comunió amb el cabell ïriçat,
guants blancs i un llaç de seda
i or penjant de la mànega esquerra?
Ara, de seguida que visitem
com a reporter o turistes, aquesta família pel que es veu ben religiosa, observem que el filigran
és un mal home quasi sempre, i
el petit no pensa altra cosa qm
tugir a les nits, per a encanallar-se beatificament en un cafè
concert.
O bon exemple ben administrat!

BRAND

Aquest« Jevei que prometen!.. no ea decideixi a llegir una miqueta
Bn un diari de Barcelona, que no es —això no fa cap mala ningú—i a te•
priven de res, apareixen d'un quant nir una mica de mesurai
temps ençà, a dues columnes, unes
Tot program*
espatarrante cròniques parisinos sigHavem estudiat amb tota oura el dl- '
nades per en Francesc Madrid, que eu- latat contingut del R. D, relatiu a la
riolen l'estiueig dols que t e n (m la sort reorganizactón, reforma y ampliació»
de no poder anar a Caidetes, Un dia el del servicio telefónico nacional l nocronista perdona la vida a l'Herriot 1 blement i sfocerà havem de reconèiens conta que es tracten de tu. Un al- xer que mai, en l'antic règim, havíem
tre ens relata com havent sopat s'ha vist una cosa tan grossa. Nosaltres
assegut amb en Josep Pla a Vomirà de sÓA-així: a cada ú la glòria que 11 perNoire Dame, al square du Archevêque toquKQue per molt« anys puguin fer
(en francos: square de VArchevêque) ' tan boties obres!
l'existència del qual és ignorada de
PwnralM
Joan Creixells ha escrit una altra
tots els que als divuit anys ens havem
ensonimiat absurdament, parlpatètica fras«:
"El món està regit per una llei sui simultània, amb una midineta, pel
guai de V Archevêche, la main dant la prema que fa així: El cost de la vida
main i au clair de la lune... Un altre en tots els temps, serà car per al poencara ens demostra els 'papers ridí- bre i baix de preu per al ric". Contra
cols que hom pot fer a Deauville d'un aquesta llei totes les invencions de la
cap del dia a l'altre, ens col·loca com ciència seran inútils.«
a dernier eri una moda masculina de
PftradoxM
fa deu anys, i ens parla del casino de
Encara que sembli contradictori,
Zoppot com si os tractés de cài Joonet les afirmacions més massissamout
(Zoppot és una vila d'estiueig en la absolutes, en totes les èpoquos, han
qual, que «e sàpiga, només lu ha es- estat formularé? pels esperita niegotat en Manuel Raventós.—Nota do ¡fies. Recordou la dita d'AHstotU:
la D.) Últimament ha doixat al pobre "SMnpre hi haurà esclaus i home»
MacDonald fet un drap brut....
lliures". (Ho posem en la llengua d«A"
Quina llàstima que un xicot tan Priorat perquè a le« nostre» caixes flo trempat i tan simpàtic com eu Paco tenim lletra grega.)

J U S T I C I A SOZIAL

CRÓNICA HEBDOMADARIA

Política internacional

tra la onada de fé i d'optimiswttque ells ha« desvetl·lat í que torna tat del que sigui ju^t. El mot d'ordre
a la nostra Europa la llum de la llibertat, de la democràcia i del és de <f um». Ara convé saber si parsocialisme que s'obre pas lentamen, perù segur, que arriba per a drien els cavis quan guanyessin ell
establir-se definitivament trasmudat les fornies i ço que és més im- bona...
I els savi« no lian de perdrel Ells
portant, les consciències.

M. Serra i Moret

Els acords de Londres
Les resolucions de la Conferència de Londres podrien dividirse en dugués categories: les tàcites i les explícites. Les primeres
són nö solament les més importants, si no les més positives. No
consten en ej protocol de la Conferència, però resten escrites en
la consciència pública dels pobles i no és probable que siguin violades en el pròximlfutur cap de les potències interessades.
£>çr a vèncer la Asistencia d'una massa d'opinió de Francai
Bèlgica—no la de llurs representants que era més aparent que
reàl—calía que la Conferència passés els quinze primers dies en
«ti fécond estancament. Francesos i belgues pogueren convencé's
que l'opinió universal era unànim en reprobar l'ocupació militar i
econòmica de la kuhr. De més hagueren de persuadir-se que mantenint llur primitiu punt de vista respecte a sancions, el primer emprèstit' de 800 milions de marcs or—primer pas per a la execució
del pl| Dawes—anava de dret al fracàs. Els banquers americans
no volien comprometre llurs capitals deixant a les potències en
llibertat d'acció per a iniervenir amb qualsevol exbusa la vida econòmica o civil d Alemanya. Aixís hi hagué lloc per a que MacDonald solicités un dictamen dels juristes respecte a si en el Tractat
de Versailles existia alguna clàusula- que justifiqués per part de
qualque nació signatària del mateix la ocupació eventual d'una
part del territori d'Alemanya fóra de la vorera esquerra del Rhin.
El dictamen fou. com s'esperava, negatiu; i no va ésser Objecte de
cap acord en la Conferència, però va servir per a reforçar la posició dels pacifistes contraris a les ocupacions econòmiques i militars.
L'altre dictamen dels juristes és el relatiu a sí el pla dels experts és un instrument oposat al Tractat de Versailles. Els juristes
declararen en concret que no hi havia conflicte entre les estipulacions de 1 un i de l'altre i senyalaren les clàusules cl^l pla Dawes
que encaixaven amb el Tractat i oferien el seu exacte cumplimenf.
Tampoc aquest diclamen fou discutit en la Conferència, però tan
aquest com l'altre foren el punt de partida dels acords efectius de
la mateixa'i dels pactes complementaris respecte a la evacuació de
la Rhur. Tenim, doncs, que França i Bèlgica foren advertides de
que havien de retractar-se de la tan discutida ocupació i de que no
havia de repetir-se l'aventura, donant-los ensemps la satisfacció
d'assegurar-los que quedava intacte el Tractat de Versailles i que
en certa manera totes les nacions signatàries del mateix es ratificaven en el seu contingut i en cada una de les seves estipulacions.
Aixfs es reconstituía el front aliat i es donava lloc a França i
a Bèlgica a oferir una rectificació de llur aparent punt de vista en
matèria de mancaments d'Alemanya i maneaa de corregir-los. I va
arribar-se a un acord acceptat per.Jots, segons el qual sempre que
es presenti a la Comisió de Reparacions una queixa d'incumpliment per part d'Alemanya en materia de pagaments, la Comissió
decidirà.si el mancament d'Alemanya és o no voluntari i si no
arriba a un acord unànim, qualsevol membre de la Comissió que
hagi participat en la deliberació fiel cas podrà apel·lar al Comitè
d'Arbitratge el qual serà compost de tres persones independents
i imparcials la resolució de les quals serà definitiva. El president
del Comitè serà un ciutadà dels Estats Units.
Els aliats es comprometen a no perdre cap mesura de sanció
fins que existeixi un acord definitiu respecte al mancament, i l'acció que prenguin en cada cas haurà d'ésser col·lectiva tenint sempre en compte la ealvaguarda i garantia de l'emprèstit al qual es
mconeix ÜB dret d'absoluta prioritat sobre tota altra obligació derivada de les reparacions.
Sentat aquest principi de renuncíament a tota acció particular
per cap de les potències aliades, l'acord entre la Comissió de Reparacions i el Govern alemany concertat quatre dies després de
l'arribada a Londres dels representants d'Alemanya, no podia sorpendre a ningú. Per ell el Govern alemany es compromet a pendré totes les mesures adequades per a po.snr en execució el pla
dels experts promulgant i fent cumplir,les lleis necessàries i aplicant les estipulacions contingudes en l'anexe I del pla Dawes respecte al control de les recaptacions destinades a garantiries anualitats fixades; la Comissió de Reparacions es compromet a facilitar l'emissió de l'emprèstit alemany i a efectuar els ajustaments financiers indispensables. El Govern alemany s'obliga a cumplir
tots els acords suplementaris i ambdues parts convenen en sotmetre llurs diferències a l'arbitratge. L'apart IV d'aquest acord diu
que devindrà nul el pacte si la Conferència de Londres no arriba
a un acord entre els governs aliats i l'alemany.
Es evident que això no podia succeir després dels acords preparatoris de la Conferència i del conveni de la Comissió de Reparacions í el Govern alemany. Les dificultats més grans havien sigut guanyades, l'acord estava fet i mancava només la seva formalització per part de la Conferència. De manera que el conveni entre
la Comissió d^Reparacions i el Govern alemany figura
com a primer document en el protocol de la Conferència i el! segon document
no és res més que una ratificació del primer, fent constar en la primera clàusula que, fent reserva dels poders que confereix a la Comissió de Reparacions el paràgraf 12 de l'anexe II de l'apartat VIII
del Tractat de Versalles i de les clàusules d'arbitratge previstes en
el plan dels experts i en la llegislació alemanya promulgada per a
l'execució del plan, tota diferència que pugui presentar-se entre la
Comissió de Reparacions i Alemanya respecte a interpretació i
execució serà sotmesa al judici de tres àrbitres nomenats per cinc,
anys: un, per la Comissió de Reparacions, un pel Govern alemany
i un tercer, en funcions de president, per un acord entre les dugués
parts o pel President de la Cort Internacional de Justícia. El President, sense prejutjar la qüestió en litigi, pendra les mesures necessàries per a que no s'interrompi el funcionament regular de plan i
siguin garantits els drets de les dugués parts i en cas de que els
àrbitres no arribin a un acord, el procediment, a seguir serà el de
les disposicions de la convenció de La Haya de 18 d'octubre de
1907 sobre l'arranjament pacífic dels litigis internacionals. Es evident que s'han apurât tots els mitjans per tal que s'arrivi amb cap
excusa a cap conflicte armat instituint totes les formes possibles
d'arbitratge.
L'instrument en el qual es regula l'evaquació econòmica i fiscal
de la Ruhr no és altra cosa que la fixació de dates per a posar en
operació el plan dels experts i restablir l'unitat econòmica del
Reich. Coneixent el plan dels experts, el text d'aquest document no
interessa molt car és simplement la gradual aplicació del mateix
puntualitzant els seus termes. Com sabem, en 22 d'octubre el plan
Dawes ha d'estar en plena execució i totes les autoritats i funcionaris alemanys reposats en llurs llocs.
La mala feina feta des del 11 de gener ençà ha quedat destruida a Londres. Però abans d'aquella data hi havien núvols que
s'han també esbargit. Ha sigut precís que hi hagués un govern socialista a la Gran Bretanya i un govern d'esquerres—que no pot
viure sense el concurs dels socianstes—a França, per a que s'arbés a un acord acceptable per tots, Alemanya inclosa. Mai no haufo ria sigut possible amb els governs anteriors. Aquesta etapa que
hem viscuda, tan fecunda a Anglaterra i tan feliçment començada
• a Fraça, justifica i consagra el nostre criteri que tants hauran tingut per apassionat i partidista en política internacional. L'èxit és
exhuberant, excedeix tota previsió, i encara que aquests homes que
han purificat l'atmosfera d Europa cometin equivocacions i suposats mancaments, els crítics orbs i apasionáis no podrán res con-
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UN ARTICLE D'EN SALVAT-PAPASSEIT
•r

A propòsit de la mort del poeta
1 bon amic nostre En J. Salvat-Pipnsstit, parlàrem ¿del tea eiperH
Iliberallssim t revolucionari. Avui,
amb el present article d'ell, en donem una mostra.

Unes paraule»
Hom ha pretès una gran diferència
essencial entre els gremis d'ahir i els
Sindicats d'avui. Jo voldria ara dir
com tot un Bela-Kun no feu mèi a
l'Hongria que un preciós retorn a las;
helles ciutats dels artesans, on «qua-'
tre sastres, quatre assaonadors, dos
teixidors, dos sabaters, quatre doctors en dret, etc.», devien comandar
una ciutat i ho fèieu com calla. He
cercat certament aquesta diferència
eu Julien Luchaire i en George» Sorel i no he sabut trobar-la; car àdhuc
el procés inicial d'aquells governs
d'obrers del X al XV segles no fou sinó violència esfereïdora entre plebeus
i nobles, i l'Església aleshores podar
universal i la ciutat república. El mateix fet biològic fa esgarrifar avui la
nostra burgesia, per tal que ella no
ignora la seva base falta de justícia i
viu en el temor de no detentar més la
esclavitud moderna. La injusticia, però, és quelcom de sagrat: la temuda
violència dels de baix ho és perlo
il·legal d'ella mateixa, lies no diuen,
en canvi, segons sembla, les violències legals, organitzades, únic possible aguant de tot capitalisme de tònica burgesa. Es que la burgesia
'

La violència, però, no és pas sindicalista, sinó bon al contrari. Vegi's
Enrico Leone, un dels més radical«
dintre el sindicalisme Italià, qui es
plany d'aquest dictat,—En exaltar la
vaga com a mite, Leone com Sorel
troba mitjans de pau par a tota acció
directa. Però cada vegada que apareix
entre els homes una renovadora nova
fe, l'entitat dominant s'amuralla a la
tàctica del buit, o al de la calúmnia 1
a la persecució, procurant contenir el
que vera més tard una Immensa munió d'iniciats.
Era tot just ahir que al mot de pau
social i d'unió sagrada es portava al
martiri als qui es deien démocrate».,..
Entre els empresonats 1 exilats catalans hi podríem contar als grans Anselm Clavé 1 Narcís Monturlol. (1) No
són; doncs, els de baix—l'idea de justícia a Imposar tard o d'hora—els quo
rompen el foc de tota hostilitat. Bs
l'esperit de classe qua en els usurpadors té l'arrel més profonda.

Cal saber que vol dir Sindicalisme.
Quan el Sindicalisme no és acció d»
govern ho és simplement de lluita o
de procediments contra procediment).
—La riquesa d'Espanya, tot el sòl i
subsòl, es troba repartida per tres
cents mil senyors. Només un, En Rosohlld, és l'amo material de quasi la
meitat de la Península. Aquest sòl i
subsòl està per explotar, i si els homes
que emigren—dos cents mil anyalment—volguessin expropiar-ho eacar
que fos per l'instint d'una digna existència, hom sap com aniria... Mes l'expropiació s'imposa com un cas de justícia absoluta o de solució única. Es
una violència contra l'esclavitud 1 el
fet que la fam depaupera una raça;

No voldríem, però, que les nostre«
paraules fossin d'exaltament. Qui è»
lliure de pecat no tem cap puntelo, i
hom pot saptament creure qua amb
una dictadura proletària no hi per-

dran els millors sinó els pitjo». Sin"
dlcalisme—capacitació, organització
—vol dir també intervenció diro.cta
d«ls obrers productora en el reparti
ment de la riques» en això no hi ha
mal ni hi ha perill. Que hom no culpi
els obrers ai una qüestió de tàctica els
obliga al delicte, «1 delicte il·legal,
ara que el privilegi pel delicte es
manté, Parlarem més avall, si ens és
permès, què és i què vol dir Sindicalisme.

El privilegi i el»
Intel·lectual»
Mes, primer ens caldrà quo expliquem l'actitud del proletariat organitzat enfront YIntelligenz. Tant com
voldríem justificar-la, voldríem avençar-ups a tot aliè j ui quo ens vingués
eu contra. Així, per exemple, quan
s'ens digui que ell obrers catalans
amb tot i llur consciència no són capacitats, afegirem encara que no ho
són ni ho seran per molta estona. Afegirem que són mancata d'una justa i
•deguda dignitat del treball—missió
del Sindicat. Sense això, ei identmont,
la possibilitat d'una administració jurídic-aoclal pel proletariat, el que
Marx nomenava dictadura, pot for os-.
borronar a tot pobre senyor d'una pesseta. Però hom no ha d'ignorar que si
aquesta és la divisa: el treball pelí
obren, no els obren pel treball,—in,
pau forçosament ha d'ésser després lògica com ho és la violència abans del
triomf.
Macaulay va dir bé: «Si espereu a
que el poble es trobi prou madur per
» dpnar-li la llibertat, mai n'hi fareu
mercè». El proletariat, volguem-ho reconèixer, és massa alliçonat per l'experlèucia. Demés, una altra cosa: qui
gosaria dir que capitalisme equival al
valor capacitat? Aquesta és la lluita,
oonfessem-ho, entre dos estaments
sense gruix d'esperii «Els estómacs
'HO aprenen metafisica», i aquesta és
una lluita dels estómacs. Els homes
de pecat, però, són els intel·lectuals,
'els quals han ajudat les opressions
politiques, també les sedicions, a favor d'una casta per tal de que manés.
'Ens caldrà recordar Romain Rolland,
quihaditdarrerament: «La major part
delí intel·lectuals ban posat la seva
ciència, el seu art, la seva raó al servei dels governs. N'han fet l'instruïnent de les passions i (sense saber-ho
potser) dels interessos egoistes d'una
tribu política social, d'un Estat, d'una
pàtria o una classe?» Es tan cert, que
ha estat sempre. D'aquí la malfiança
del proletariat a que els homes de cap
i de carrera menin les multituds; d'aquí la malfiança dels dirigents o actors sindicalistes a tota acció política,
de parlamentarisme.
Bis mateixos polítics han declarat
fallida la funció de l'Estat, àdhuc l'interventor. Paraules d'En Cambó són
les que aquí segueixen: «El sentiment
polític et semblant al sentiment religiós.» S'ha vessat molta sang per a tenir un règim constitucional i parlamentari, i quan hem tingut els edificis de lei Corts i els diputats, hem
cregut que j a ho teníem tot, / estàvem, però, dins un règim de canibalisme». Neeker, bastant abans, jaanaVa molt més lluny que no hagi mai
Anat En Cambó: «Hom diria que un
petit nombre d'homes, després d'haver-se repartit la terra, han fat lleis
ITÍÏBÍÓ i de garantia contra la multitud, com podien haver-ho fet contra
bèsties ferotges.
Es necessari dir-ho: després d'haver
establert lleis de propietat, de llibertat i de justícia, res no s'ha fet encara
per la munió més gran i productora
dels ciutadaas.—Què ens importen les
vostres lleis de propietat?; podríem dir:
res no tenim que sigui nostre. Què
ens importen les vostres lleis de justícia? Res no tenim a defensar. Què
en's importen les vostres lleis de llibertat? Si ne treballem, morim.»
«La posició és difícil per als intellectuals, ja que el proletariat s'els mira amb cert rezei i els burgesos amb
ólimpisme dei de llur alçària geràrquica.» D'Ors parlava fa poc de
la cadena d'or i de ferro que ell
homes d'esperit són obligats a dur.
—Nosaltres sols cerquem la lògicadeli fets i el per què es produeixen.
(Per a com es produeixen no voldríem
tenir opinió.) Mes nosaltres creiem
que no ei pas solució el que VJntellifenit sigui una casta més—amb cadenes o sense—sinó que és solució el
que «Is intel·lectuals es posin al cos.

seriïn l'element de la societat nova.—
Hora to poca memòria si no sap recordar que Loniu Imposà el Teatre del
Poble així que fou podor. (2)
H
No farem pas cap mal si deixem un
lloc a Georges Sorel: «Per ils obrers,
—escriu—la revolució és altra cosa
que no la viatòria d'un partit: és l'emancipació dols productors desembarassis de tota tutela política; és la
descomposició dol po Jor ruatuix; l'organització de les relacions socials fora d'uu govern de no treballador». La
vaga general no serà, doncs, la vaga
generalitzada baix la direcció d'un
partit politic, linola revolta projectada pels obrers completament Iniciats,
i capaços de passar-se sense els consells de tot partit polític.» El to declamatori d'aquests mots no els treu pas
importància. El bon teoritzant sap en
quin puntes troba.—Encar que avui
per avui el proletariat tingui com una
nosa les paraules dels homes d'esperit—paraules de concòrdia que vol dir
paciència,—uo es sabria passar després l'assoliment d'aquesta dictadura
anunciada, sense llur ajuda.
Una qüestió d'higiene no la-podran
resoldre sinó els metges: només que
es matarà la terrible injustícia del
pobre tuberculós qui mordetio tenir
la deguda assistència. (3) Tampoc els
estudis seran pel privilegi, sinó per
a tot home que estimi els altajestudls.
La poca informació respecte a que
vol dir Sindicalisme, l'absolut o magre desconeixement do la història dels
moviments locals 1 universals del Socialisme, ha produit l'énorme esfereïment de que els Intel·lectuals són posseïts tot pensant el pervindre que els
espera... «La vida es mostra rebel a
ésser Idealitzada, diu Enrico Leone.
El Socialisme, que surt de les entranyes mateixes de la vida social, de
l'estament proletari, no és per això
un ideal sinó una lluita de classe. L'ideal de l'absoluta felicitat humana no
és ni formulable.
Heu'g-aquí perquè el Socialisme serà la tomba dels intel·lectuals com a
casta, i acabarà tota distinció entre
obrers manuals i obrers intel·lectuals,
obligats tots & produir fets, obres i
idees, reconciliant el múscul amb el
cervell.» Ja no es podrà tornar a ie«
experiències d'un J1 B. G-odin, sense
que—com escrivia la vídua d'aquest
burgès bon home—la representació
del treball no sigui eficaç, dignament
eficaç, en els consells on s'opera la direcció de tota obra minúscula o majúscula a realització. L'educació econòmica de les masses, feina dels Sindicats 1 dels Intel·lectuals dintre dels
Sindicats, atenuarà tot perill de terror per mitjà de la sang, amos els Sindicats dels instruments de treball 1 de
consumació. Però els Intel·lectuals no
hi seran mal admesos ni permesos, en
tant vulguin salvar-se de la guerra
social que ha de produir-se, constitulnt-se en casta o posant-sa al servei
de la que ara domina. Cal peasar que
les organitzacions obreres no .donaran «mai més les seves forces a una
agitació o revolta que no tingui par
objectiu immediat la completa emancipació econòmica del treballador, és
a dir, l'abolució de la burgesia com a
classe econòmicament separada de la
massa de la població, ni a cap revolució que des del primer dia 1 des del
primer moment no escrigui en sa bandera la liquidació social». (4)
Permetem qua creguem que això ve
fatalment. Que aquest trasbalsament
de milions 1 milions d'homes desenganyats per una guerra afrosa que es
digué do j usti eia, ajuda a mala fi, 1
aquesta mala fi serà pels qui detenten
la civilització a profit dels més rics
econòmicament. Aviat ni se'n dirà
l'«horade les esquerres», perquè ni
les esquerrei que se'n diuen avui tindran raó d'existir, fols dels Intel·lectuals depèn quan això sigui, la salvació del món. Per a canviar oi món, paro, només els obrers basten,
•

No podem publicar
la caricatura que d
company APA havia fet per aquest
número

De París estant

En honor d* Jean Jaurès
S'han estret els cargols.
La Nació va honorar a Jean
Jaurès, aquell gran cervell,
aquell cor nobiUssim, aquell artista de la paraula que el fanatisme d'un chauvinista va fer
primera victima de la Querrá
Mondial. £1 Parlament, a proposta del Govern, va acordar el
el trasllat de les despulles del
an orador socialista al Panteó.
,>ef a que la glorificació fos
més complerta, no van mancar,
a ambdues Cambres, els lladrucs
escaducers del reialistes, sempre
a punt de repetir, en forma indecorosa, el seu ranci concepte
del patriotisme.
I la Ciutat també va honorar a
Jean Jaurès. Al grandiós Teatre
del Trocadero, va ¿elebrar-sTii
una vetllada esplèndida dedicada al malaguanyat líder socialista. Fou una cosa verament
emociocionant, que haurà contribuii a fer méí viu el recort dt
la desgraciada víctima dels patrioters en la immensa gentada
que va presenciar-la. Homes de
distints pobles varen parlar,
lloant, ensems, l'obra de 1 homenatjat i l'expansió dels ideals renovadors que han de fer impossibles catàstrofes com la que va
costar la vida al gran Jaurès. Us
dic que hom sentia una opressió
al cor i un emmanyagament
quan,> convinat amb un escaient
efecte escènic, León Blum pronunciava el seu admirable discurs Evoquons la nuit tragique...
Jaurès serà encara dies apoteosicament honorat quan, molt
aviat, tindrà lloc el solemnial
trasllat dels seus restes al Panteó.
Pero, àttica millor glorificació que el triomf dels seus ideals
—dels nostres—que es van imposant arreu?
* *»
Amb l'èxit assolit a Londres,
el Govern Herriot s'ha afermat
extraordinàriament. Es possible
que en el Parlament trobi encara entrebancs, perquè els baluarts dels chauvmistes eren
molt forts; però la gran majoria
del poble francès està al seu costat disposada a ajudar-lo, a dur
a terme el seu programa.
Bn l'hora que escribim aquestes ratlles no sabem encara com
aculliràn les Cambres la seva
demanda d'aprovació dels tractes fets a Londres, i no ens estranyaria molt que el Senat imposés un ajornament; »no cal
oblidar que la formació 'del Senat és anterior a la corrent esqu erris ta tan esplèndidament
manifestada en les eleccions del
darrer maig. Però això res significaria, no impedint—no s'atrevíràn a tant els Senadors—
que el Govern ratifiqués els seus
compromisos, contrets per son
Premier.
I ja en bona via la qüestió internacional, serà- l'hora d'empendre el compliment de les altres reformes promeses. Estem
esperançats de que Herriot farà
honor a la seva paraula i que
el seu pas pel Govern marcarà
una fita ben assentada en el camí de la pau tan desitjada, que
deixarà lliure pas al carro del
J. Salvat-Papasseít Progrés.

R

Rafael Ramis
(t; Puig Pu|ades.-"Vlda d'heroi", 191«
(2) Vegi'n "El Teatre del Poble", per nomato
Rolland.
(3) Copiem del llibre "L'evolució proletària",
d'Anselmo Lorento: -En 1820 descubrió Villermc
que la aiitad de los hijos de los tejedores de Mulhouse morían antes de los quince meses. Aconsejó al fabricante que abonara el jornal sin trabajar
durinte seis semana» a las obreras parturientes, y
practicado el consejo, esa sola medida disminuyó
la mortalidad infantil en la mitad, sin la menor intervención de la medicina.»
(4) Miquel Bakunlne.-"La politica de la Internacional".

El poble ha d'admirar en el
seus artistes l'encarnació'
de les seves inquietuds més
nobles i mós belles.

21 d'Agost, 1924
N, de la B.—Ens planyem del retard
oonslderableambquehsinrebutaquM"
ta crònica del oompav Barala, car en*
velem obligats a publtear-la a deshora. Lea due« Cambres han donat la sova aprovació a Herriot. oi qual ha assolit un grandiós èxit, especialment
«1 Senat. Les temences del company
Ramis, doncs, no s'han acomplerta

La misèria material i
espiritual pot excusar, en «erta mesura,
la manca d'heroisme, mal justificar la
nostra abjeccló I la
nostra vilesa

Pel número pròxim

L'estiueig Solunt-Poposseit

Mentre el sol roënta la terra i '
el treball es fa enutjós i odiable,
uns mortals, a qui l'absurditat
pel Dr. Muntanya
del desti els inmunitza de les
privacions gastronòmiques i miPel front Unie Obrei
sèries humanais, abandonen la
per J. Torrell
Ciutat xafagosa i turbulenta, per
anar. a fruir la delícia dels
camps, les comoditats de les
per Joan Farré Gastó
platjes i els aires de montanya.
en suntuosos hoyisilaal'EKposiciólnteniatiooalilela telsHostatjats
i «villas» coquetones i abillat amb draps vaporosos i odoCooperació, i Gant
rants, deixen transcórrer la caper ]. Comaposada
nicula ardorosa, bo i oxigenant
llurs pulmons «bassats» i desinfectant llur pellatge «brut i polper ]. puig Pujades
sós» entre rialles bullangueres,
flirteigs amanits i àpats suculents. Menlreslant, uns altres
Treballadors espirituals
mortals, a qui llur naixença els
per Joaquim Xiran Palau
I estigmatiza d'oprobi i esclavatge, forcegen prop d'una màquii articles d« Serra i Moret, Cot de
na, d'un conreu o fornai, en mig
lUMdis, Goteres, Cristòfor de Dod'aires pestilents, cares series i
mènec i altres.
nafrades i l'estòmag sense omplir.
* **

untiti, pu«!
Pel front MÍ

s

El dia 7 d'aquest mes morí a
Barcelona—on va néixer l'any
1894—el poeta d'avanguarda
Joan Salvat-Papasseit.
Havia treballat molt en bé de
la humanitat. Publicà en la seva primera època. <Un enemic
del poble» (1910-1919), fulla periòdica, de fons socialista, nomenada per l'autor «de subversió ¿spiritual»; «Contra els poetes amb minúscula» (1920), manifest literari; «Proa» (1921),
una altra fulla periòdica, de fons
polític.
El que li valgué una merescuda anomenada fou la seva poesia pura, «Poemes en ondes
hertzianes» (19"19), « L'irradiador del port i les gavines» (1921),
«Les Conspiracions» (1922), «La
gesta dels estels» (1923)--poesia que cal no dubtar en qualificar-la de «pura» per tal com,
si bé no conserva les normes de
la poètica tradicional, és tota
ella emoció plàstica dins una
estructura nova i convencional.
Més: cal remarcar en tota l'obra
d'En Salvat Papasseit—àdhuc
en la prosa—el ritme constant,
rarament trencat, que la modela.
j L'obra poètica d'En SalvatPapasseit és—junt amb la producció lírica d'avançada dels
Folguera,}. M. Junoy, J.-V. Foix,
V.
Solé de Sojo, Pérez-Jorba i
¡
d'altres companys d'armes—
l'aportació d'un nou bon gust a
les nostres lletres.
! Però en la lírica personalís| sima d'En Salvat-Papasseit batega un noble sentit d'humani¡ tat que hom no troba en altres
conreadors de les inspiracions
modernes.
' Era la mateixa bondat de l'home malaguanyat, la mateixa
passió que aspirava a un millorament col·lectiu.
( Nosaltres que havíem tingut
la sort de tractar-lo sabem com
era un poeta d'alta categoria
espiritual.
Era optimista.—No .veieu la
aspiració a la vida que tenen
totes les coses?—ens deia, reprenent-nos el nostre pessimisme. Certament, com digué el
poeta, tot té aspiració a viure—
com ell que sofria aquella malaltia que sembla que faci més
fins i bells els mortals.
Adéu, germà,—germà espiritual, vida i eternitat:—el meu
cor et plora amb un plor comprimit com el cel d'aquests dies.
Sebastià Sánchez-Juan

Es una veritable absurditat
que en pk segle XX, encar hi
hagi una diferenciació social
tan pronunciada com la que estableix l'estiueig.
Les classes burgeses no en
tenen prou de fer-se amos de la
terra, de les fàbriques i de les
energies humanes que, fins disposen dels llocs climatològics
més acomodaticis per guardarse de les intemperàncies del
temps i per delectació de llurs
cossos sedents.
Per això nosaltres ens atrevim a insinuar que totes les metròpolis fabril i grans comarques
Primeres notions d'Economia Poica agricoles, haurien de' posseir
una perfecte organització social
CHARLES GIDE
que, permetés alternar les hores
Vrrsiïi i-usMIana do J. Cardó
del treball amb Ics del repòs, bo
Preu: l'50 Ptes,
i escollint els moments més precisos per cada alternativa.
Situats en un poble emporda) . SALAS ANTÓN
nès, esbatanat de cara al mar i
Preu: 0'15 Pios.
prop d'un riu que és un panoral'uliliï'aeioüs do Propaganda do
ma enciser alternem les nostres
Acció üouperatista
hores de platja, amb les hores
K i marrecs: Aurora, 11 bis.
de hores de lectura dels nostres
autors predilectes.
Després d'oir la canticel'la
eterna del mar nostre, amarantnos de poesia i de llum, resquem
la flonja catifa del herbei bosl'ortawu de la Federació de Cooquetà i aclofant-nos agradosaperatives de Catalunya
ment nodrim nostre esperit de
Articles doctrinals sobre
savis ensenyaments. Es a dir
« -ooperacio: El moviment
que després d'enfortir nostre
cooperatiu a Catalunya
cos al contacte del sol del mar i
í a Espanya : Problemes
l'osatge, donem sava al nostre
socials relacionats amb
esperit amb la lectura dels hola cooperació.
mes que ensenyen a viun-r huA l ' A l t K I X CADA QUINZENA
manament. No és nul el nostre
Suscrípció anyal: 4 ptes.
estiueig; no és carrincló ni ociós;
no és cursi ni estrafalari.
i
Ben al contrari d'aquesta mulAra, 11 bit.-dotat
titud abigarrada que vagabundeja i porqueja, sense un objectiu
que sigui digne d'apreciar. Ple|
Treballador!
nes d'incoherències i superficiaSigues digne de la teva condilitat totes les converses que sosció humanal
tenen aquests estiuejants, no
Com a home, t'has de sentir
senten, ni d'esma, l'estímul de
ciutadà i laborar amb el sòcia*
quelcom a profitós. Quantes ne
lisine per l'adveniment d'una
passen d'hores perdudes entre
societdt millor.
les hores del temps estival!
Com a productor, t'has d'a- .
Per això es irritant que, els
plegar dins les organitzacions
pobres mortals sotmesos al treobreres, i treballar pel milloraball, no puguin fruir aquestas
ment immediat dels tens gerbelles hores tonificants, ja que,
mans.
per molts d'ells, fóra una veritable pascua de fortitud pel cos i
l'esperit.
Joan Forment
f
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l em present ah nostres
corresponsals que les liquidacions deuen practicar íes cada fí de mes. Als
iivgligents que no ho efectuïn eh girarem, carregàtit-los una pesseta per
les despeses.
No admetem retorns de
paper. Per això facturem
eh exemplars a 10 ets.

fivant-proiette una Ilei de Cooperative!

"EUH »iiisr

facció i ftdmlDlslraciir.

Als suscrlptors de fora

El manteniment d'un
periòdic com el nostra
comporta u n
sacrifici
constant. L ' anormalitat
fictual fa més dura encara
lü vida de JUSTÍCIA SOCIAL.
Preguem a tots, vivament, vulguin ajudar a
T èxit de la nostra obra remesant-nos l'import de les
suscripcions que s ' ens
deuen.

COOPERATIVA
DE CONSUM
C. A. de D. del C. i de la I.
E n t i t a t Obrera
QUEVIURES de totes classes
CAMISERIA
PERFUMERIA
PANYERIA
Re p a i t i m e n t a domicili
Per a tots els socis del Centre

Sant Peni IV.'cador, esliïi do 1924.

Pendre les frases retòriques com a fets consumats, és condició mol;
meridional.—Pio BAROJA

8 d'Agost do 1924.

En realitat, jo posaria
com a únic precepte a
tot home civililzat el fer
realment feliç durant sa
vida quan menys a un
ésser; de la mateixa manera que hauria imposat
per llei a tot terrassa
plantar durant sa vida
un arbre, si més no, en
vista de la progressiva
desaparició de boscos a
Rússia.
DOSTOIEVSKY

JA HA SORTIT EL PRIMER FULLET DE

Edicions de JUSTÍCIA SOCIAL
En vista de l'èxit assolit entre els nostres lectors, de la magnífica prosa del gran Màxim Gorki COMPANY!, publicada fa unes setmanes com a fulletó del nostre setmanari, la redacció ha cregut oportú fer un tiratge apart de la dita obra.
Amb C O M P AN Y\ de Màxim Gorki, doncs, inaugurem
les EDICIONS DE JUSTÍCIA SOCIAL.
Les EDICIONS DE JUSTÍCIA SOCIAL, després de COMPANY] de Màxim Gorki, publicarà altres obretes que anunciarem des d'aquestes pàgines.
COMPANY] de Màxim Gorki ha sortit ja.
Amics, adquiriu el primer número de les EDICIONS DE JUSTÍCIA SOCIAL.
De venda: als quioscs. Comandes: a la llibreria d'En Marçal
Badia, de Reus. Preu: DEU CENTS.

L'ocell autonomista
Tinc un amic do tota la vida. Tots
dos ens apreciem de debò. Tant és així que sovint ens visitem. L'altre dia
ens trobàvem de tertúlia amb les respectives mullers.
Mentre les dones parlaven mil coses
frívoles de palpitant actualitat, nosaltres ens ocuparem d'afors que, si no
eren de tanta trascendencia, tambó
eren objecte de la nostra fogositat infadigable.
F«la estona que sentia un sorollet
persistent, com un degotall d'una aixetu mal tancada. Al principi no on
feia cas, mes en fer-se llarg acabà por
Inquietar-me.
—Quò és aquest sorollet que sento
fa estona?
Les dones en sentir això de "sorollet", dit així amb uu to de misteri,
acabaren la conversa en sec restant un
si és no ós esverades.
-Quin sorollet?—pregúntala muller
del mou amic.
—Aquest ¡cric, crecí.. Sents...? Això.
—Aliï.... ja sé!—exclama el meu
amic amb una satisfacció de senyors
fils i betes que feia por—no en fassls
cas. Tranquil·lizat. Es aquella bestiola; aquell ocell que tinc en aquella
gàvia. Només fa dos dies que està engaviat. No s'en sap avenir i té la pretenció de trencar els ferrets amb el
bec. Quan es convenci de lanulitatde
ja seva tasca s'en cansarà, ho deixarà
córrer i acabarà per aeostumar-s'hi.
Vaig quedar glassat. Aquelles quatre paraules vulgars dites amb -tanta
naturalitat, amb tant sense malícia,
li contradien tot el que havia dit abans
amb tot l'entussiasme, amb tota la
fogositat.
—Saps que vol, aquesta bestiola
d'instint molt més perfecte que nosaltres, amb coneixement i tot?
—Potser escalóla que d'ahir no n'hi
he posat.
—No, home, no! Que en farà dol
menjar si li manca el més necessari?
Això que tu tant t'enfades, perquè
no t'ho donen: l'Autonomia.
D'autonomistes així, que tenen gavia, n'hi ha molts. Fins n'hi ha que
en lloc do tancar-hi un ocell hi tanquen la dona. Altre« hi tanquen la familia.
Fins que no encarreguem una gàvia
molt grossa per tancar-hi a tots aqueta
"autonomistes" no anirem bé.
Becqtier diu que "cada home busca
el seuesclau" i desgraciadament té
raó.

Jaume Barmona
Agost do 1924

Ciutat.—D. D., l'-A. V., 5'-J. LI.,
l'-A. F. L., 5'-J. C., 50'—M.
C., 2'-F. B., 5'-V. O., 10'—
A. V., 2'—A.C., 25'—H. R. C.,
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Total, 107 pies.
A tots cl noutro íigraimoiit.

Als amics de "Justícia Social,,
Penseu que aquesta fulla destinada als obrers, és redactada per obrers, que, demés de consagra-hi generosament llargues hores de treball extraordinari, han vingut fen, per a mantenir-la, els màxims sacrificis econòmics.
Però no basta el nostre esforç....
Necessitem la cooperació de tots.
JUSTÍCIA SOCIAL no reb cap subvenció de cap institució ni de cap organisme. No pertany a cap empresa
ni a cap cenacle. Es de tots nosaltres. Es el vostre periòdic i a tots us pertoca ajudar-lo i mantenir-lo.
Amics, capaciteu-vos de la vostra responsabilitat en
aquests moments!
Que cada u, en la mesura gran o xica de les seves
forces, cunijtleixi amb el seu deure com nosaltres complim amb el nostre.

me.
MÀXIM GORKI

CJiarenton-le-Point.—J. LI. A.—Rebudes 2 pésetes per excés frauqueix.
Alella.—A. P. N.~-Idem 8, sucrlpció 31 juliol 1925.
Stiff eg.—V. C.-En efecte, teniu liquidat fins al número 41.
Falsei.—E. G.—Les 8'20 ptes. anotades en el número 43 queden distribuïdes com indiqueu. Mercès. Tramès
augment.
Pineda.—S. i M.-Idem 19'90:11'90
paquets de N. C., fins al número 42,
¡ï de «La lluna dins el llac» 1 5 de 50
fullets «Company!»
Calella.-l. T.—Idem 17, que amb
0'80 que restaven a favor vostre són 23
ptes., paquets fins al núm. 39.
Paris,—J. C. H.—ídem 50 francs,
canvi del dia 20 ptes., a compte de
paquets.
Lluchmiiyor.—'A. S.—ídem 4, iuscripcló fins a 31 agost.
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Què fas pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteniment de la premsa socialista i obrerista?

J. M. PROUS i VILA
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L'objecte de la literatura
és el d'ajudar a l'home
a compendre's, a revelar
la seva fe en ell mateix
i a desenrotllar la seva
aspiració, el seu desig
de veritat; lluitar contra
el mal, en els homes; saber-hi trobaria bondat;
despertar en les seves
ànimes la vergonya, la
còlera, la virilitat; fer-ho
tot, per que els homes
sien noblement forts i
poderosos; sembrar la
inquietud en la seva existència; ferlos estimar
apassionadament la bellesa. La tasca de la literatura és ennoblir l'ho-

SETMANARI SOCIALISTA

En el restent Congrés de |la
Tercera Internacional que acaba
de tenir lloc a Moscou, hom
parlà de les qüestions nacionals
sota un caire veritablement inteteressant per a certs pobles.
Entre altres coses no menys
importants, el comunisme, que
defuig sistemàticament tota
aliança amb els partits burgesos
de tot el món, acordà exceptuar
a les burgesies separatistes dels
pobles oprimits, amb les quals
està disposat a col·laborar francament i decidida per a la causa
de llurs independècies nacionals
respectives.
«La Publi», que tot sovint publica algun agre comentari sobre la Revolució russa i que
fins i tot ha dedicat un editorial
a algunes coses d'aquell Congrés, ha callat com un veritable
crdàver davant d'aquelles importants deliberacions i de la
resolució que les coronà.
Aquest silenci perfectament
natural entre els «patricis» de la
Lliga Regionalista, heroics «defensors del patrimoni abans que
de la pàtria», com deia temps
enrera En Rovira i Virgili, no
podem capir-lo entre els homes
del nacionalisme integral (?)
Els Este vets són ja senyors
Esteves?

Per comandes a la
llibreria Bibliotheka,
Llovera, 13. -- Reus.
S'ha posat ja a la venda en les llibreries
de Barcelona

mm œililaf
Imp BtBllOTHHKA. -Peí«

ajilu etimt i li Dostra olni:
Suscrivint-vos a JUSTÍCIA SOCIAL pel termini més llarg possible. Així
simplifiqueu la nostra feina administrativa 1 ena aporteu quantitat» en
el moment que ens són més necessàries.
Exigint que al quiosc o lloc de vendado periòdics ou tingueu costum
de comprar-ne tinguin JUSTÍCIA SOCIAL puntualment cada dissabte.
El nostre periòdic es publica amb regularitat absoluta.
III Interessant-vo^ per a que els venedors fixos exposin JUSTÍCIA SOCIAL
en lloc ben visible, i demanant el nostre periòdic als venedors ambulant*.
IV
Comprant setmanalment uns quants números 1 revenent-los entre el«
vostres amics i companys de treball, augmentant cada setmana aquattt
distribució amb un exemplar més.
v Cercant nous suscriptors.
VI
Procurant que les Assoclaclon, entitats, cooperatives, barberies, ban,
etc. freqüentats per vosaltres, tinguin sempre JUSTÍCIA SOCIAL.
VII Remesant els números lleigits, que no volgueu col·leccionar, ais vottres amics do fora, recomanant-los l'atenta lectura 1 suscrlpció.
VIH Si viviu fora de Barcelona, constituint, amb petits nuclis d'arnie«, «Comités propagadors» de l'ideari de JUSTÍCIA SOCIAL per a foment« li
seva difusió.
IX
Organitzant entre els vostres companys suscripción« per ajudar a l'obrt
de JUSTÍCIA SOCIAL 1 remesant-nos mensualment les quantitat« recaptades, 1
Cooperant periòdicament ala suscrlpcló oberta per a ajudar JUSTICIA
SOCIAL en la nirsurn, gran o xica, de lea vostres possibilitat«. Petnwu
que molto» aportacions modestes poden sumar una grau ipiinUtuÉ.

