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Solament el silenci és digne entorn d'allò
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HIVERN

L« neu cobreix tapidament els alterosos cims de la nostra terra
i estreny congostos i riberes amb una intensa cobejança de fecundació. Dormen sota d'ella mànsament els boscos despullats, els
prat» mardis, els conreus renovats i prometedors.
" ,\ ''-!''-> Un silenci de fred i d« neu s'ha éxtès perla muntanya. En V atmosfera subtil dels „dies secs t clars, les siluetes rígides presenten
una apariencia espectral, no pas sinistre, sinó quieta i muda, com
li la vida invisible s'hagués recloit en el cor de les muntanyes amagaat*se de l'aire ideï sol que volen desflorar les1 seVés intimitats
i
miJteris. • • . v . - - . ,-. , -- •'-. • - ;- 1 - '• • ¿ ÏJ '^
En un serrat del Pirineu català M'ha la''collada de 'Nou'Creus;
Nou contrabandistes, nou pàries, nou martres, deixaren llurs, costos allí un dia de torb i d'inclenjèncià. La neu va conservár-lòs, i
mans pietoses varen soterrar-los allà mateix i erigiren ufta creuí
detnunt de cada fossa. Quan la fusta* de les creus sigui corcada,
en-'
cara Roteará'el nom que recordarà la-tragèdia i eïs qué; pensin è*
Unnori dels herois solitaris resaran aquella oració que enclou els
i*Per la Vida, es perd la
. . . . . . .
podrien t f o n a r relleu!;i
BÄHtat1 al nostre sacrifici. Aquells aventurera desconeguts yiireft
escollir ete «anís gloriosos 'per a espolsar als quatre vents Hurs despulles mortals. La seva fossa fa parella amb la Fossa <Jel Gegant.
El gegant mitològic i els pàries caiguts s'han partit el Pirineu Català, E$ una gesta de fortítut i d'audàcia
que si nb la 'coneixia devia sospitar-la l'alb poeta Luis Muöoz! Marin guari escrivia él gran
poema. Salmo del Dios Andrajoso.
¡Oh, la convicción .in^óndabìe.., ; ., ,
de que Dios... o el hombre,.o alga...
,
¡,
«o ha sido bueno, no Zia $ido escueto y jusio,...,
, EJs nostres companys que reposen sota la tofa espessa de la n«u
d'aquest hivern sabien que Deu, o l'home, o quelcom s'obstinava
ea no ésser just. Ara, des d'aquells dans'veuea dos móns. A través
d« l'atmosfera lleu i pura de l'hivern congelat veuen ics valls ubèrrimes de tramuntana í les carçnes nwilfífafmes de migdia í observen amb esglai com el sol de mitjora es torna trist i pàVìid i resta
suspès en l'aire com un astre inexpressiu i morí. Els nostres Acompanyis dels cim? esbaíanats enyoren la vida per tal d'enrogir a guest
sol amb llur-, sane acojpri&t delint de rebeldia santa.
L'hivern ¿s\cru.i és satiner,aquest any. Es troben tancats a- casa
els que tenen llenya per l'hivern i els que no tetìen un bri per ere*
lüaT. ï vetreirvetllesllargues i ÏÏores inacabables dHuactivitat i de
H..hnt,A^çcua<ks^uï^^ció, hores de desolació i de soli|è|c3I^nfe decissives de futures resolucions,
àépfísf hwéèlíns que" en sentir xiular la tramurstana i veure volar frenèticanient els bortallons de neu comprendran
que la vida per a ésser úüf ha d'esser dura i que'Semse una solida^
•—-"rftat Intima T profunda amb els que queden defora sofrint les intmperancies del temps i dels homes, no hi cap causa viable ni cap
victòria possible?
Quants seran aquest hivern els que sense abrigall ni refrigeri,
exhaurits de fred i de fadiga passaran pel davant de la llar confortable on res no saben de la constant tragèdia, í comprendran que la
terra és una pejs.de diptre i pgls de fora, que la terra és pròdiga
per a tots i mereix ésser estimada, perquè son només els horaes i
fes lleis dels homes les que fan les diferències?
Hores de reflexió, hores de meditació, siau fecundes. Que el sol
primaveral ens atrapi amb la consciència desvetllada, amb la fé
abrivada i amb la voluntat nodrida de vigor jovenívol. Saturemnos de realitat, de veritat i d'energia. Sigui el nostre somni i la
nostra divagació aquella del Dios Andrajoso:
«Quien sueña con lös campos fértiles y frescos,
, y Jos niños alegres,
y las mujeres recias como Ja madre Tierra,
.',.
y ¡as primaveías comunales;
'
es un poltrón si á su sueño no agrega una rabia
•y un machete reluciente como los astros,
o el gesto art asador
de los brazos cruzados...»
L'hivern de recolliment, de silenci, d'inclemència i de dolor serà
fecund en aquesta terra nostra. Quan s'acabi, alliconats per la darrera experiència, flagellais tots en l'ànima i en la carn, serem tots
fèrvida i abnegats, a representar l'aparició del Dios Andrajoso:
...con su hachón que ahuyenta las estrellas
a encender las fogatas dé la aurora.
•
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han dut les nostres-'ínaíae&'Dhrerei a
l'estat de desencoratjameat, de deacomposició.i de desengany en que « troöeu
a hores d'ara, quan més necessari* "n>
ren llur ardiment i llur unió per opoíarse als sinistres designis: d« les desfer»raßdes fcrces reaccionàries.1 Es pracis
reaccionar serenament Mediän tots als
sindicalistes PUM la emocionada crida 3'tla concòrdia qu« acaba d'escriu*
ta l'Anhel Paltana.
.
No hem de voler noíaltreítitrodninnoi* en :plets fajniliais, ea aqu«ÍB«s qoéít
tions que afecten a lá vida iate*ia;i<l«
lo) organització, però, aspiïaní a convertir JUSTÍCIA SOCIAL eií el camp d'amà
de tots els-.obrers conscients de Cata*,
banya hem d'acullir de bon grat l'art!cíe que ens ha dut el nostre company
Jo&n Froiijosà, del »Sindicat de la Mer
tâliútgiás per i'inttír^'general''dels
problemes que planteja, 'a ^desgrat 'dél
possible apassionament d'algunes cíítf^
quês. Noblement .volem: dectóreèr però,
la nostra convicelb 'qué fora • cáúre'en
Váltfie perill donar entrada'dins ì'erganitxació a l'influència â«ls •horoes'po1i-<
ticí, encara que llur nóbïeSa'fòs dè'-íotnonj reec*neguda i pertanyessin aís mateixos partits obreriBtesí 'El Sindicat és
prtodpalmeht tfna' escola de capadfa'
ció proletària i un camp ac-lluità pel
millorermeiít eeonòmíc de la clàwe, f
deu servar gelosament el *eu cftrècfler
netemeat obrer, to* i agerínánant-se
amb tes organitzacions internacionais
de igual naturalesa. No vol ¿Hr això, naturalment, que els Seus afiliats tingui«
dé'renegar de llur condició d'homes i
deixin d;adscriure's, com a ciutadans

U CRISI DE Lfl ORGANITZACIÓ OBRERfl
Els que sentia el socialisme com un
fervorós anhel de redempció humana,
sense cap egoista interès de partit, i tenim per companys a tots els homes que
pels diferents camins de l'ideal laboren
moguts per «na mateixa convicció honiwdaenla magna empresa de dignificar el poble i de capacitar l'exèrcit dels
productora per l'acompliment de la seva missió històrica, veiem amb el cor
dolori! la terrible crisi que atueix en
aquestes hores l'organiEzació obrera de
Catalunya, després de tants anys de caminar a les palpentes sense una orientació constructiva francament estructurada ni uns principis suficientment
clars.
No voldria que les meves paraules
fossin preses per ningú amb un to de
censura. Recordem que les crítiques
més dures sobre la desorientació del
sindicalisme han aparegut a les planes
de «Solidaridad Obrera;). I tots sabem
que és d'ànimes mesquines acudir ala
còmoda fórmula d'atribuir les errades
actuacions dels homes a la mala fe i
als baixos mòbils. No hem d'oblidar
mai qne no n'hi ha prou àrab bona voluntat ai amb líriques efusión* senti-

mentals per alliberar-se de cometre
equivocacions terribles i funestes.
Esperits clarividents í generosos han
assenyalat l'origen del mal. «Res no ha
perjudicat tant als obrers con? llur dogmatisme», ha escrit el nostre Gabriel
Alomar. «Pobre ideari fóra aquell—ex-,
clamava el nostre company—que solament podés plasmar-se e,n una forma
rígida i exclusiva!» I afegia encara
aquestes profundes paraules: «La potència de contingut i vitalitat d'un ideal,
o signi la seva capacitat d'espai i temps,
es mesura per la seva possibilitat de
diversificar-se, enriquint-se, prolfficantse. Allò que és essencial, és que el seu
capdal ideològic no es converteixi en
doctrina, en llei petrificada i idolàtrica,
! cos de dogmes, símbol o credo, íulminador d'anatemes a la manera eclessiàstica.» Np; no s'ha d'excoraunicar a ningú, ni s'ha de caure en l'aberració
monstruosa de pretendre inútilment
imposar pel terror «un ideal de fraternitat universal en un p^àde vida superior.»
El rígid dogmatisme d'uns quants,
la insensata actuació d'uns altres i la
passivitat o l'inconsciència deia més.
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. quíisón, «n els fengles generosos del • T";i;j^llii ;;•-<!,.-.• ..'.fain-,,- jiP-.h^iHí •-•'.•< ^'|%í%''íH| ' ! , * ' ; < . ; ' - n ¡
socialisme universal. Es absurda l'antinòmia que s'ha pretès establir entre
SinàicaÜsme i Socialisme; va ï altre
: ^ ;. ' - • • : : ' • - -i.?.; 1 .'í . :"n'' < • .''• >-'n''..'''-: "í '.}.' <í¡¡tí.r .»,} -..¡: ? ¡V ¡,..- ,i
" ' . ; • . . - , <¡
ban d'ésesr considerats com aspecte«
: ;
:
complementaris d'un raatejx ideal allifeerador. Els qui els mostren d'altra
"manera amaguen llur intenció egoista-*
; kesajtes yaip^saçialg^tàff» qu«l tíolfr ¿fa «inir«fn<sste«* ¡ toconscient o no—de convertir les masses en grisi, i oo, teñen,potitzacio/ena tecíssaí», jwns«,, «xcep^ió ptrtar
en remats dòcils a lluí1 voluntat.
el mon del treball ni |a honora-« ,py«n, fÍHijttngul d« pendís ,cpr. No volem íntròduír-nos, repetim, en bilifa^ni l^utafnitáris^c, pui*; tes m |'as$ftm.p,te;i, dwaalî4'«« .
el debat de^ qüestions sindicaltstei d'or- el mat<av|al}srçie;$st& per, 4¿mu»t, #c%nep«gnpiit,jdel
fímtí^d^ix
4re interiof]jjerò un deurà de sinceritat de totes les concepcions d'ordre atentava de ple contra la digni;*ns obliga a expressar l.a nostra ferma morali tan, scia l'estrid|nftia, m tat dels çbreiWj no lia awfdutìalconvicció que no !Í$.,'ar.a, el moment de le_s ,sçyes. diferentes ¡niaajiestar , t? gu'«mei;qftef^ vaga,!to;prates*disuldre els est olì de l'organització 9Í9BV¿$<*vuj,, dis^taàajjieajt, í« wada.4,viriV€98ti» & rsacçíô
obrera. Elque els Suidicats actuia dinis $ ?na$Vî QÎJ.ISS ,lkites;§pc|als,se, ,4ç«a^a4a ,dei,.burgès , coató
ks normes de legalitat vigent no ex- buideti^ii, encapa, dintr& ,4el^ 4^bàues J^r^u«?. J ?squè%
çiueix cap possibilitat d'altres accions.
camps, de.^l'estridènç^ -tm^. imoral d«l Jabç^ajat està atffrfi «f
Confiem que d'aquestes 'hortes de sempre MS cwámti?Í>te»:£t, 4* BÇfll'^iltóSpfil« i > ::.,:,. ^-HiíM
^rova, després d'aquesta; cfisl qiie l'ha dtfsve.rgonyimè.i&deîs 'ainoj • qu«;
tyï&,fwm$jtèi;b>)a»*í
«ffc»dut arran de r abisme,'alliçonada p.er i'^e.paça,^ ; jüretf£SHft4prs,;lj,at 4ení, ,Ia (gairn; eji, *í que i «sdeks cruentes experién.desíd'aílpíísanys esirídènçi,a, re«cçionaña ¡á*&, vjflgu^^ïi Ja wlsto qo« Ü-lni
Carrers, rojganització obrera n'eixirà primers es per egoisme, mentre una jçoíBiis}ó: d!obrewï .ali-wo«
méa polenta que mai,-amb un ideari queja .dels, obrers,, ¿roj^ u^a, WWt^iïwïçfar^: J^tur, >«apentés ample i més fondament ;huraà, ru- justificació en,Yìnterè% ^el pa, •íapçate «encara en, çKoJdf«' la
blerta de Vigoria i de joventut reno- de la ta^a.i^e.l'en^e^yara^nt qflistió, «ïesibpn«* cp^itetpof^
vttda.
••• - •
• • . . • • • - ; ' - • i - <teteïilk.,f.i,,;-.,. i . i i ï f - i - » ^ .,.-*;; SiWR ¿'asjsoUr, puix el fe -B«rEntre Ig? llistes ¿gcfaIs avujL ftran,, qu?; é? ¡el fabtiçaní „ta
Píens de confiança i 4e nobles anhels,
els homes de la UNIÓ SOCIALISTA plantejades,, el :C,qn|H<;te,de l'^t qües.tióf encara ha de respondre
Volem veur^ en TAssemBÙa de diumen- íabíil que hi.na a ;Rubí. tima í a, líurj Si^ació i tingué IH pf ege passat un augural signe propici. Sa- característica, bjen, detej-núnaâa, ; ,tensjó d'humillar-tos traieuí-lpí
fodem amb admiratiu respecte als di- réve)adpra,del, jaenys,p,reu «wb.» yiojefltnjeïjí del despatx taa¡ boo,
^:c£ors4el «Sindicat Únic de la MetaV que el capital sab fraptar.aí nur: pwot,«apiiu4 i'objeot« «qjm aflé
lúrgiat que han-tingut el coratge i el di pfoktarí, .fins en ciscas- ?n, i «1«, ¡portada. I ells qu* hayi«a.
civisme de mostrar-se honradament da- que.aquesí, a,rab la.seya.cqnduc-',; posai al seu «ervei lins la intel'lt'
vant del públic tal com són i com pen- ta essencialment^ pa.ssiv,a>;po ha¡ gèpçia, lacrífjcant-se, pecuniaíen, sotsmetènt voluntàriament la seva creat el mes "petit .obstacle al jiam«nt pe? assistir a!r*E8Colt
desenrotll^raeat de la Mdustria, del Treball» de Barcelona al cur| íctuació al suprem judici del poble.
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Rafael Campalans.

El Sindicat ÜtilÇAe la Metal·lúrgia

Beila ta ca s'ha, emprés el Sindicat ¡sentit, moral, intel·lectual ò professioUnic.de la Metal·lúrgia! Bella tasca, pe- nal, a í'home més modest i ignorat
rò difícil i farcida d'obsíacles, què sols d^aixó que vosallres en dieu la massa!..,
permetrà-de superar .el contacte de 1^ Ja us demostrarem en altres escrits,
classe gmb la lunta i el que «Is Sind^-« quèÍesítnulíituds.treballadores, els sincats del Transport, de l'Art Fabiil i.dela dicalistes de-cor i cervell—els que tamServeis públics emprenguin el mateix bé hem llegit, si is que vosaltres ho
camí i es decideixin a recórrer al eu- heu fet, els Sorel i els Pouget, els Laprem tribunal de l'opinió pbrera,,p/r- bríola'ï els Lorenzo—sabent ben ceri i
qaè ella es decanti vers on siguin la Jus? ben clarament el que n'heu' fet de l'orticia i el_Dret.
.:•••'•-•: ganització; Nosaltres mai no l'havieni
:
;.
VAssemblea que els metal·lúrgics ce- abandonada, però. no vo'suent recólebrarem diumenge al Teatre del Triomí rrer als vostres procediments, ens haposà de manifest els múltiples caires, viem posat al marge, decepcionais, es»
que presenta l'organització. D'una ban- perant que el temps vingués .a (ionardai els homes del Comité de la Metal- nos, la raó i a mostrar el vostre fracàs..
urgia mantenint ardidament-la sev«; Heu's-eí aquí: ja ha arribat.
No vull cloure aquestes ratlles sense
posiíaó, amb la serenitat que dóna VBK
terna satisfacció del deure coraplerí, recerdar l'impressió que produïren en
mostrant en eïs seus raonaments, .píen» l'assemblea les paraules del company
de, lògica i de intel·ligència, el seu deci- Jové. Bell parlament el seu; com cap
dit propòsit de prosseguir fins a la fi nlúh^vÍa sentit. Tots compreugué'reni
l'obra de sanejament començada, tras-, ' que tan ell com en Valls, capacitats de
puant en l'emoció de ks seves parau- ; la tremenda responsabilitat que <en
lea la sinceritat i la honradesa de If^e- i aquets moments pesa damunt seu, pels
va »t%f'*ft^%4l^^ càrrecs que ocupen, no volgueren 'dir
pçrtoMJaSirfrs: fls'quf del ^dtcát ij'ha- certes coses amb la claretat que podrien
fer-ho—opinió que jo no comparteixo—
vS» ftt «Sí cora A ge
perquè els altres volen treure partit de
Sitiäteaflsiai una
dòra, rebelant-se amb paraules de des- la magnanimitat amb qiie son tractats.
Els companys que assistiren a l'acte
pit i -d'odi contra aquells qae en un
moment dedssiu, Interpretant llnmlno- de diumenge passat han pçgut f orinar
sament el sentit general de les multi- judici de l'actuació d'uns i altres. Si,les.
tuds, tan iniquament bef adés i escarni- Assemblees, tan de Sexcions com d'Indes, es mostren decidits a acabar amb, dústria nq,es poden celebrar amb l'orla tirania irresponsable dels anomenats; dre necessari—perquè ja:sabem que
«grups d'acció». Si, a «grups» anaven, cinquanta homes poden perturbar nna
repartits en escamots per la sala, tal reunió de cinc mil—és necessari recócon; els escau, pronunciant mots incon- rrer àí plebiscit general de tots els megruents i llençant arguments en con- tal·lúrgics, consultan t-los d'un a un,
tradicció amb les seves actituds. No • taller per taller, perquè pugui conèixer's
podien inspirar confiança a ningú. La d^una manera real t veritable quin« és
seva agitació no responia a altra cosa la voluntat i quin és el sestif 4e. 4'oiici.
que a la defensa de particulars interes- i Ja és hora que s'acabi la dictadusa dels
sos; dels únics medis de vida amb que més pocs i dels menys capacitats. ¡
compten. La resposta de l'Assemblea, i
Joan Frpnjosá^
quan el company Vallés que presidia,
Del Sindicat Unie (Je la Metal·lúrgia
va preguntar sí s'acceptava la proposiSecció deçMecàüics
ció del company Val, de la Secció de
Lamparers» aquell «iSi!» unànim amb
que va esclatar la multitud, era la demestració de la repugnància que li inspiren determinades actuacions...
Totes les obreres (han de
Les multituds!... Que en pensen els
sjàtér sí estan inscrites al
elements dels «grups» de les multituds?
retir per la vellesaj requiQue en diuen ells de la massai Es que
sit necessari per sol·licicreuen seriosament que entre els que
formem la massa, tan despectivament
tar, per mediació de 'te'!
tractada per ells, ni hi ha ningú qne
«Caixa de Pensions per a
pensi ni que reflexioni? Es que creuen
1^
VcHesí* t d'Esíalyis» o,
sincerament que la massa no s'ha donat
similar,
la subvenció de
compte de la gent amb qui tracta í que
50 ptes. que l'Esta« |4ona
ignora allò que en realitat es debat en
aquests moments? Es qui és de debò
en l'època del parti "
que us podeu creure superiors, en cap

en ; la qual : ,ha, esíat ei > factor, set , 4'ensenyawen$i professió^
principal,'
..,;. ..,, , , . . . . .
nais que obtingueren de la ManLa,y^ga desque ens ocupem-^ cofflunitatl L'amo poc va pagarque afecta-ajs coniraipestre« Í, los cap de Jes hores esmerçades,
ajudan^ de dues. importants .fà- en els estudis, ni ela concedi
briques de, |íu^í—no, ^; estat, mai un cèntim deies de suplepast!per;:mng.ú vjjft.sQfôwj» m ment jieç amortitzar kf desp«^
el poblé, -Les,, yexacions i< ateo-, ¡ses ; 4e Huís viatges.
pj?I}s eren còsa velia îles çon4ir, fll?ayant la lUçó d'üraratitat
ciöhs dé treball eren detestables hom no sab si el que hi na 4t
en tots els ordres, reveladores • .millori l'acció, directa i l'estricf'Üna inferioritat vergonyosa, dència ó la postrado davant del
tant en els guanys, com en, Ja ídol i k resignació davant Väforma de prestar-lo, en' cçmpa- tern a xurriacada. però sí que
raci^ amb els demés establi- r«.cçm«x que els ídols d'avui no
ments fabrils de la vila, , .
fap miracles i que els precs í
Va'] a dir, però, que .la passi- les oracions de res-serveixen sivitat dels obrers ha estat estre- nó els, acompanya la promesa
mada, no precisament per man- d'una «staca que trenqui l'imatca d'asp'iraciphs sjrnó, an$ aï ge qup guarda el? quartos, com,
contrari, per creure que, ^er via enei cont« diswet, encara ^jue'
d'aquesta passivitat, sense em-, vulgar, 4'una .funció de teatre
prarper.res la violència,'.'po- que havem vist.
drien guanyar de ,mica en mica
Consti, però. abans d'acabar,
el, lloc d'e consideració a que qu«. el que això sotscriu té corn
er?n acreedors, i que el fabri- un gran honor e] de no dfure
cant, abusapt-ne descaradament, pertonajment al senyor Bertwm
els regatejava i anulava.
cap favor ni cap agrati. Té •El'fracàs d'aquesta.tàctica ha questa sort que en molt estiai« i
esdevingut pajes. El ' síridiea't ho fa epqstar amb orguUv
professional «El RMiïinu^. al
,r
, Per« .Ematite -

i4^m<ßa deté ':âf>iiïn$::ww-

^'pvK"/eí Aw/A'/yfp.v Vi,' eat- fa
gatía dels Amoû'ni qui xipoUej'ea; converteix paradòxicament
LA MEVA ROMA
l'Escultura en la Música. Cada
Jo també guardo f n fitaagt-' •festaña" té~ef seu nom,' £flff/~t?OBr
nació la meva Roma viva, ben una
diversa de la qu'aquests dies renti
hejp/jstjte..
f í ".. '"._
eterna i estàtica del Forum o Trevi.., Aquesta es la mis beltà
del Palatí- jés-ía Hçnw fiuejifc de totes. El seu caní ha deixat
vencedora del temps^ sttstceta. tt en la meva orella una carici*
la morti i qrtelepetitftme-t^t&' breçoJadora.Neptjtla pres13*ixt
dencía de la'seva eternici, -el com un déu fáoiib'ár, entre jSue$
càntic de les fonts innumera- aiegoFíes femenines, sobre tat r
bles./o he sentit el goig (í'afran- gf an frontispici de cohatraest
donar-me a Tensomniué ïa^'se-, pitesires.;'Sitilaupa'¿a0ti<$$.$,
va,gloria sota la fluencia. >yj£al fons de les seves aigües, íoraad'aquelles fonts urbanes, cançó rétta Rom», segons afinaa ¥&•
i batec, à la vegada, de ja Í&nja .racle,
indefinidament rejovènidà.
\ Ei viatger qui visita Roma a.
Per- elles, la ciutat és remoro- ll'estfa, i sofreix, a f horabaixa,
sa com un bosq el ¿el 'es'Yßfrfyä. \lajet de, fo fq^iga, $tflt cgm una,'
d'aspersions lustrais, i /'a/r« 4e testado irressísiible la simfonia •
' melodies Canten eh ^brolladors j de ks fonts, qui envolten la títíi les cascades entré les tarns'dë '• tai. Passa a la vora dels brollà
pedra dç les aàiades,; soqeii amb el,desig à'acollir-se sota la
ecos de notes desconegudes en \rosadn Que difonen; i 'quan pot
el caragol dels tritons; fugùëtê- ' í^cos/ar a/s seus liavís una copa
ja l'aigua,,ènip,e les bafeas.,,dois • desbordant, U sembla absorbir
ríns diviniizatSG sota el tPiden t la veritable essència, desconedels Neptuns r brolla .de Ja vaf à guda i Vital, de Roma.
de Moisès copejant la roca;
Roma, com les teves fonts,
bvuny amb reflectes d-eben el flueix etertumet, l l'aigus
' ,
tors de bronze de les. 'sjreaétf .¿off?....
posa íQwliieUs vwfosjep ffsc&'
FÒSFOR

JüiTXOIA SOCIAL

'%iÉ**?yiPt%^Plfcjfl>

^.f^M^^p'.:

Is apòlegs de JÜSTICIA^QqAL

arganltzaclons complicades en
la teva doctrina e^jjjtìjjfle
que li
qptBppllca els coneixements di
presentava
la
FranfjjSjl!fli/>
ffiMtes S*lèneies. El polític com a
tiut, Morelly, ftouu&Ki Condorcei
iflteHMkf l*fl«tt,íaeK'Estat-«íi(í«*ent
inflat» fam$*ß Iff, t» gràcia de
; s<iff|w4rpon<*<iM»t Ma«eu eaifet
Babeuf euisitttte e* ka*r cotaertit
f^Hfcwic el quo vw «¿Mer la aw*
en twit» allttoHoavti* altr
Es L& *«fHUM0ia eutw*a
tt
« La Conferència de representants de l'Imperi
BritànÉM
»>HM
»i.llüMlipoWea
i
MM__.,«„^_^
i
rar les seves tasques en l.er d'octubre i va cloure*l4|ML _
itMM^cWttfta'enla tp^TÍdHftSSc, enorme, tau j à. primi- phaÍM'üñ torï à qui, indefens, d'haver posat al lerve^mK^ieves
verabre. Ja dèiem en una altra crònica que representava«! més im- miulstració veu créixer les seves funidees la força revoluctenàriç 4el poportant esdeveniment en la política internacional d'aquests dies. cions. El polític dóna l'orientació i el tiu, ignoscent, mina inexhaurible l'apel·lava.
d'energies, dubta pels carrers
—O tanta de força, tanta de ble.
•
E^JÈfetíe: el «oltet de la Conferència i «Is assumptes tractats tenen tècnic la tradueix en fets.
Imagineu que en un determinat recentment oberts al públic | vigoria — inútils, infecuodes ! B**»«/ tabi» ptrfeeiawent cue I»
una trascendencia superior als diversos i circumstancials incidents moment
domina on un país una ten- trànsit. Inconeixent-ne la orien- -Quanta malura en mil Si jo, implantació de~la teva doctrina era
qlieagtten lavida de moltesiuuiions curopacti 4tm4¿rícanfcs.
política conservadora. En ve- tació, tanteja amb instintiva pru- com tu, tingués almenys el clar una cosa difícil. ¿¿Tribun du Peuple
En primer terme la solidaritat de diversos pobles, la unitat de dencia
el inuineiit du fer un pressupost dència. Aquell homenaç, aquella compendrel
fins, la Ikal col·laboració en una tasca conjunta, donen a l'Imperi uir
digué q«ß cattarne fat torjjjjs al caos
el polític dirà: necessito tants milions
—O, si jo tingués, com tu, al- i gue dtl caos ej> sortís nn móv nou i
potante u* caràcter de ferma garantia i d'afiançament de l'equilibri i els vull treure de les classes nom- immensa quantitat de força, sa^ j
Mi la pau sioudials, Qf an Bretanya, Canadà, AusfeàMa (Common- broses do la societat. El tècnic ales- lut i dolor, és menys que una menys la salut,—o força alsbra- regentrat. Z
ços per 'portar les cames neuliwealth), Nova Zelanda, Unió de l'Africa del Sur, Estat lliure d'Ir- hores idoarà un sistema d'impostos criatureta.
Els socialistes posteriors al 1830
Banda d'enllà, en l'altra vore- des i assecades de vidai
landa, Nerofoundland i lã Iridia, representen no solament un indirectes que gravin per exemple el
tingueren en g+an »mor IM idees de
ra,
l'escarrancitj paralític se'l
que
és
comú
en
tots
els
hotnesj
tkP
—Lá tinc jo per tu la força!
bloc de nacions ppder«ses, un volum íe poblacions enorme i una
Jfabettf.
%
—Perquè, doncs, no caminem
força econòmica decisiva en el mercat mondial, sinó demés un menys oi quo no premonta grans dlf% mira amb angoixa. Entre amb81 teu talent, mentre vivia, t'imel consum.
dós, s'extén 1 ample vial, pàtria tots dos?
sistema polític d'extenses arrels i de coordinació estratègica i mul- rèucies:
posà. E» »n» èpooa caí» Ja stoa¿ dt.
estudiarà les baso* tlel sistema i dels perills. — La testa fogall
—Com podrà mai èsseri aixój tèrvmt naaolî un carre« important
tiforme. Res hi ha en la terra, nien la història, comparable a leaI tarifes
i ela sistemes do reciiuda- d'intel·ligència, sol, pobre, el de caminar junts i segurs?
aquest organisme gegant ete tentàculs del qual es claven pro ció i evitaré los ropercuaions.de l'jmdarrera, falir«, lá nuuieipalUat 4»
—Jo et guiaré i tu em faràs de Roye Cexpulsa ¡ita cops i,ell es&riu
. fMntdament en els quatre punts cardinals del mon amb un poder de poit que no cregui convenients. Ma^ cec apar encara al paralític la
permanència i d'eficàcia que M asseguren una vida llarga i in- si en mi nitro determinat moment do- més sòlida esperança. I el para- cames.
un obra e» eonira, i encara, el ft***
—Em portaries allà pn tu a ¿ridar. St Potuta ¿ immeti ia lattati
mina eu un paia una tendència llibe- lític amb veu prima, bo i ofetensa.
voldries i no on vulgues jo. Se- te ¡i ofereix un càrrec tant impaéia&t
La clàssica sobrietat britànica presideix aquestes reunions de ral, aquesta dirà igualment al tècnici ganda, crida al cec.
Aquest timba—com tots els ries l'amo meu. I jo no vull eomelque
les nacions de l'Imperi. La darrera va començar amb l'apreciació Necessito tants milions í els vull
PabUffuenaabanítiiHW.
unànim<fe què per sobre dels assumptes particulars de les nacions treure de les grosses fortunes. Ales- orbs—la testa formosa a l'altre amos.
Avui, malífr&i dels afíys. qusvan
idear.'i un sistema costat, i no encerta a encarar-se
—Jo, sense cames? Jo, sense •pel mig, la sfTa doctrina socialista
reunides ai havia la consideració de la pau i la reorganització hores el tècnic
directes que gravin , per amb qui el crida. El paralític braços? Què podria jo 1er sense encara és vonsedwada.
^Europa. I per a assolir-la estima que ta cooperació dels Estats d'impostos
la renda o el capital, amb ta- torna a cridar-lo i el cec es tu o contea teu? No comprens
Units és indispensable i que cal apurar tots els mitjans pera ob- exemple
rifes progressives i desgravacions per plany, tot demanant que l'orienti. que seria anar contra mi mateix?
DemòpbiJ
tenir-la amb promptitut. Estinta aiximateix que tot çoque tendei- a les petites rendes o capitals. I els
Un
vianant
luxosament
vestit,
—I
si
m'abandones?
xi a l'esmicolament o disgregació de l'Imperi Germànic és contrari milions tant en un cas com en un als'acosta amb irònica misericòr—Què podré jo fer si t'abanals interessos de la pau i incompatible amb el compliment deies tre sortiran.
dono? Què faig ara, sense tu,
««ves obligations derivades del Tractat de Versalles i amb la reLa burocràcia per la seva situació dia al cec:
—la us conduiré jo.
sinó ésser a la pitjor mercè i
podria ésser un poder intermedi entre
constitució nacional pròpia.
—Mercès, bon home.
al cruel caprici dels altres?
les
dues
classes-en
lluita,
entre
la
que
La Conferència ha deixat ben sentada la seva adhesió cordial a
Demà es cumpieix eltitsfctt
I el vianant, el gira i l'orienta
domina l'Estat i la que vol destruir
—Puja!
aniversari del monstruós a&son
l'existència i a la tasca de la Societat de les Nacions. Examinats l'Estat
creu opressor. I tant més, en l'oposada direcció del pa-Què?
ete resultats d« la darrera Conferència de Ginebra expressa la se- quan laque
sfàat — impunti éaGam-r*,quq
burocràcia pertany a la clas- ralític, tot dient:
—On
ets?
s'endugué del costat nostre M
ta satisfacció i «aprova emfàticament la eficient assistència i col- se
no propietària de la societat i in—Per aquí, per aquí, per aquil
—Aquí mateix. Què penses? home èò, al politic auster, i »í
laboraciò prestada pels representants de l'Imperi Britànic oferint tel·lectuaFment està plena d'idees, so—exactament
com
faria
el
mise—Ésser les teves cames i tu amic cotdiat quê foa en &raa->
el seu Himitat suport a la Lliga de tes Nacions en el pervindre.
cialistes. Perquè, doncs, la burocràEs altament interessant la deliberació i resolució de la Confe- cia en arribar el moment de la lluita rable d'ofici o el notable polític. la llum dels meus ulls.
cese lìàjitet. '
. ^ . . -.v.<•„.•< s
En no trobar el paralític, el
I el cec obri, enormes, els
rència respecte al dret de les nacions representades de conclou- es posa al costat de la classe domiNo'ns permeten les circumsre unitàriament i separadament tractats amb potències alienes a nant 1 en contra do la classe rev olta- cec enorme s'irrita i crida que braços, als quals es llençà en di- tàncies oie/ moment retre a la
ví esforç el paralític. I ei cec se'l memòria <fe f amic tràgicament
l'Imperí Britànic. La decisió acordada no senta limitacions ni res- da? Perquè la missió de la burocràcia s'esgargüBiella.
—M'has enganyat, lladre; posà a les espatlles com si fos desaparegut f~homenatge fervotriccions i consegra aquest dret d'independència de cada unitat del és conservar en moviment la màquina do l'estat i principalment que con- m'has enganyat—com tots els una joguina.
Imperi expressant únicament el desig deque les nacions enfer tinui
rós que li tríbtttem des Éfëf-foes
producció. I com que precl- que xerren massa—que mai
—On anem?
tractats vulguin tenir en compte «llurs possibles efectes sobre les sauieutla tota
pregón
de la nostra anitttu} «r
la tàctica proletària, con- no diuen mot veritat.
—Avant, an-ic meu, avant, puresa de la nostrat emodé'1 no:
altres parts de l'Imperi i sobre l'Imperi en conjunt».
forme veurem després, consisteix en
Riu el luxosament vestit allu- perquè des d'ara, ni tu ets cec, pot acceptar el regateig He A>>
Malgrat d'afirmar que «és necessari proveir-se de una defensa deturar la producció, la burocràcia a
adequada dels territoris i del comerç de les diverses nacions que la qual la classo dominant importa nyant-se; protesta l'ignoscent ni jo paralític.—Es ampla la te- censara.
comprèn î'ïmperi Brîtànic», la Conferència ha admès que la natu- poc, però a la qual importa molt que paralític, però el cec dona curs rra i tots hi cabem bé,—No et
Avivem en el record de la aèralesa i extensió de l'esforç corresponent a cada poble és matèria la producció no pari, forçosament a la seva còlera; trenca els ar- sembla que hi veus i que resso- va vMa intel·ligent, abnegada
bres que han d'ornar la nostra na en el teu pit una confiança i heroica, la nostra fe facoufue podrá decidir lliurement el govern respectiu. Senyala qualques s'oposa a la tàctica proletària.
A Anglaterra, que ha sigut la mes- vip, i atropella orbament tot el amiga?
orientacions com la responsabilitat de cada porció de l'Imperi de
movible en ei triomf dels ideah
—No et sembla à tu, que tre- afíiberadors de-íafíamanitat.
subvenir a la defensa pròpia, la necessitat de mantenir les forces tra en les Institucions politiques dé que topa.
un considerable
El paralític tracta de fer-li pitges ferm la terra?
navals dintre dels límits del Tractat de Washington, la salvaguar- tot el món, existeix
del partit socialista. com pendre la traició de què han
—Això no,havia passat mai
da de les rutes marítimes i establiment de bases navals i la conve- Idesenrotllament
com que Anglaterra és un país on la estat víctimes, però el cec, l'àni- encara. Sents la glòria del dia?
nWncia de uniformar el reglament de les forces aèries de tot l'Im- gent
no s'espanta del que pugui ve- ma en desordre, eructa totes les
peri.
nir i per tant té el camp sempre obert. flestomies i es nega, esquerp, a No sents ara, com si es badés
clar en els teus mateixos ulls,
¡ Es de notar la consistència i sobrietat de les conclussions apro- a totes les experiències, es parla ja,
diàleg.
un esdevenidor d'humana bo- Joaquín Haurm
vades respecte a les necessitats de defensa i armament, però és com d'una cosa perfectament possi- totMes
que bon tros nança i dolça justícia?
atès consolador encara llegir al final d'aquestes resolucions a on ble de l'adveniment al poder, cridats^) enllà delheu's-aquí,
El conegut escriptor i orador com w-^
seu camí foll, ensope—Ho veig: Ho veig! Ho veigl
consta què «estimant d'alta importància la cura de la seguritat i pol Bel, en quant el país els doni una ga i pesadament
nlsta,
on Joaquín Mauri n que fou decau.
L'agent
de
majoria,
dels
polítics
obrers.
Els
ele—Anem
a
dur
a
casa
la
gran
nointegritat de totes les parts de l'Imperi, desitja amb la més gran ve- ments conservadors, com és natural, "autoritat se'l mira com una fertingut
darrerament, ignorem per quin
va.
Ja
hi
veuen
els
altres
cecs;
ja
hemència, tant com és possible en aquest ordre de consideracions, s'oposen a la sola Idea d'aquesta pos- ma nosa, com un monstruós
motiu, ha estat posat en llibertat la
caminen
els
sempre
paralítics.
una efectiva limitació dels arma ments i confia que no's deixarà sibilitat i fan veure la manca de pre- farcell de carn que fes més que
I el cec començà de caminar, setmana passada. Ho celebrem corperdre cap ocasió per tal de conseguir aquest objectiu».
paració dels obrers per la direcció dels nosa i el conmina d'aixecar-se magestuós com un himne, sota dialment.
.
Fou tema de llarga deliberació i profund estudi la situació dels complicats organismes guberuamen- i caminar. Si així aviat no ho fa
la
grandiosa
llum
del
més
ra«Solidaridad Obrera*
'
indis en relació amo els paissos de llmperi. Si molts dels temes tals. I els obrers han contestat que no
el portarán a l'asil.
diant dels migdies de la terra—
tractats mereix un estudi especial, aquest no podem excusar-nos són els polítics els que porten la ma- —be
Des de dissabte darrer torna a puCondolorit, s'aixeca i tapant aquell migdia únic que vegé el
de'tractar-lb separadament. Avui indicarem no més que fou apro- joria de l'Estat sinó els tècnics i que aquí,
blicar-se a la nostra ciutat l'orgue <de
allà
caient—fràgil
en
sa
formidable
associarle
de
la
per
tant
continuaran
essent
ells
qui
vada, amb el vot contrari de l'Unió de l'Africa del Sur, la moció
humanitat com un beire forca i la intel·ligència, el dret la «Federación Nacional del Trabajo»,
de Tej Bahadur Sapru per la qual el Govern de la índia negociarà la portin però influïts per l'orientació enorme
Solidaridad utrera. ,
de
eresiali
fi—enllà d'enllà, de- i .l'equitat, la realitat i l'ideal.
que
els
donin
els
partits
obrers.
i resoldrà les qüestions pendents amb comisionáis dels diferents
Desconeixent les causes qua provers
sa
miserable
cabana,
el
cec
Els tècnics, la burocràcia en geneAllò no havia estat mai. Però vocaren
paissos de l'Imperi.
la voluntarla suspensió temral,
.no
és
un
element
oposat
a
la
fa
via—lenta,
lenta,
lenta
i
ha
estat,
fins
avui,
altra
cosa
Aquesta dissenció final i els diversos i particulars punts de vista transformació de la societat. La revo- amarga.
poral
del
colega sindicalista, ens plau
que un somni—el somni en vies la rectificació
exposats en matèries secundaries resoltes per la Conferència, no lució russa en els primers momenta
del criteri inicial.
Amb
l'ajut
d'indocumentats
'de
realització
d'una
nova
humalleven, sinó més aviat fan ressaltar amb més brillantor la sòlida i ha prescindit del tècnic i a això deu transeünts, el paralític assoleix
Saludem
amb
goig la reaparició del
coesistetti unitat del gran Imperi. Poques paraules vanes han si- culpar-se molts dels seus fracasaos. arribar vora del cec, qual ira, és nitat mes gaia, més sagrada, únic diari obrer a'Catalunya 1 desitgut dites, poques superfluitats han robat l'atenció dels represen- La burocracia és un instrument que ara només que sobrehumana més terrible i més profunda?
jem als seus nous directora, la millor
tants dels diversos paissos. Concissió, concreció i sinceritat han posat en bones mans, que impulsat malenconia. I, lleials, s'explifortuna en llur difícil tasca d'orientar
sigut la nota dominant. Per això hem de creure certa i ben fundada per l'ideal renovador que 11 doni el quen el succeit. I el cec sent que
Cristòfor de Domènec.
l'organització
obrera on els crítics
aquella declaració que «en mig de les convulsions polítiques i polític pot influir molt en la renovamomenta actúala.
ció.
Per
això
és
necessari
que
la
transeconòmiques que sostraguen el mon, l'Imperi Britànic s'aguanta
que es 'vulgui fer en la soferm, i els seus pobles escampats arreu es mantenen un sol per la formació
«L«Batalla» :
. .. : ,.., .
cietat destrueixi les fonts de producfidelitat al ideal comú i per la confiança en llur desti.
Bl nostre estima* col·lega «La Baells (res dt Sabíufi DartM, alsgualsf
ció, cas en el qual la burocràcia reacciona 1 conscient de la seva missió,
acvsani-los d'unici rtsponstbles, ulli taüa», orgue delà oomunistai-de not*
M. Serra i Moret
oposa tota la seva força d'Inèrcia a la
condemnà amori. Toís das, en sentir talunya, saluda amh amicals ipwaute«
transformació.
la sentència, intentaren suicidar-se, l(aparioió de JUSTÍCIA SOCIAL.
En el món sols es pot consumir el
C«rtame,nt, la publicació dels do«
arribant moribonds al pàttini, a Menque es produeix 1 com els bens proddme.
periòdics obeeix a inquletuts germaDE COL·LABORACIÓ
duïts serveixen per a satisfer les nenes l a un mateix aAUöl üjelflï&ctó-1
cessitats de totes categories dels hoemancipació
definitives de la classe
mes quant major sigui la quantitat
(Acabament)
Babeuf, a França, i Godwin, e An- més nombrosa i desvalfud*, ftuè ü I
de bens produits, major pot ésser el
benestar dels humans.
Tornà a Paris. La Commune l'ano- glaterra, ió* tl» dos primers ¿«94* ,que en« stpailii deltuortraí
plicaclons. Es necessita una força que
II
El partit obrer al poder no deurà menà secretan dt la teva C'omistió de fue'donaren tint sisterUeS integrals panys matissat T» táctlái f |ttè
en cert modo sigui superior a la so- ésser un obstacle per a la producció l
distinta la nostra posició «n valorar
Cal fer constar que l'Estat en la for- cietat, per a evitar que els antagonis- en aquest cas no toparà amb l'oposi- Subsistències. Se'l processà divertit del Socialisme.
deterrnhiats esdeTcdïments si Bon p«Sit
càrrecs
gue
ocupava
Babeuf,
vegades,
fent-lo
córrer
per
les
vistes
mes
dels
oposats
interessos
econòmica
ma que el considerem avui no ha
ció
de
la
burocràcia.
»telselsnoatres
camlTisl en tes hocom
havem
vist,
foren
els
gut
li
Sod'un
tribunal
i
altre;
a
l'últim
obtinexistit sempre. Es una forma històri- de les classes doul com a resultat la
Tot estriba en la forma en què el
gué novament la lliíertat provisio- naren la vitié Justa de la desigualtat res de prora ens haurem de trobar
ca, que pot arribar a desaparèixer ul- destrucció d'aquestes classes i de la partit obrer ocupi el poder.
social i de la necessitat de crear una costat per costat en una mateix» batra vegada. Mes això és una afirmació societat.
El dilema es planteja aquí més que nal.
;
Aquesta força modera l'Ímpetu de entre evolució 1 revolució, entre desense importància. No ens interessen
Durant acuesta seva estada a Paris dacfrinapera canviar-la, l'obra feto itteada»
les coses molt llunyanes. Quan ens les col·lisions i estableix els limits de mocràcia i dictadura.
Espiritualment
agermanat«
aœb
per
ta
Sevolvció'franetta
et
el
gut
H
funda el Journal de la Liberté de la
referim a la possibilitat que l'Estat l'ordre.
Que el partit obrer arribi al poder
que un any me's tard es con- donà el concepte humà le com calia •ta homes de bona voluntat que aípl'·
Aquesta força és una emanació de és una cosa perfectament possible. Presse,
desaparegui o- es transformi, pensem
ren ^noblement t generosa a l'adverrfvertí
en
el Tribun du Peuple. Suspès gue fos la igualtat.
en un pervindre relativament prò- la societat, mes es situa sobre d'ella i HI pot arribar com a Russia per una aquest diari
d'una societat millor, ena omple de
La
conspiració
de
l'any
1796,
gue
entrà
de
redactor
al
gradualment va separant-se d'ella. revolució o bé hi pot arribar del moxim.
goig
trobar qui sàpiga correspondr»
el
porta
a
la
mort,
encamina
el
soJournal
de
l'Egalité,
flns
gut
pogué
L'Estat neix en el mateix moment S'anomena Estat.»
do que es veuen ara probabilitats que tomar a publicar el Tribun du Peu- cïalisme cap a la politica.
amb
l'Intel·ligent comprensió dBla
Dues
direccions
s'oposeu
a
què
que, la societat es separa en classes,
esdevingui a Anglaterra.
La doctrim de Babeuf es fonami*-' amics da »La Batalla» al espwtt de
ple.
Sn
aquesta
segona
sèrie
del
se»
quan apareixen els senyors, escJaus, l'Estat modern sigui un instrument
patricis i plebeus. Fixem-nos que de domini de classe. L'una és la budiari, Saleuf hi publicà la seva doc- ta, més guftn ret, en tl dret natural. cöröhtl «oMdaritat hurtr«n« dt WOTt**
Josep M.a Tallade
•
des del primer moment aquesta sepa- rocràcia i l'altra el parlamentarisme.
Lit Revolució només realitzà la igual- CIASOCTAL.
trina socialista.
La governació dels pobles va fentració en classes, porta en si diferenPresa la seva muller, gue s'estava tat poÍMca, no va ftr ret p«r la
ciacions de caràcter econòmic, diver- se cada cop més complicada. La tècal despatx d'abonaments del periòdic, iyuamt féal, t't a dir, la igualtat
Treballadorl
sificació en els processos de produc- nica que tan considerable desenrotllaAguell senyor J. Peiró que detdrt^t
Babeuf junt amb els seus partidaris econòmica, per a la gual cosa/t Heces-'
caó i consum de la riquesa. La classe ment ha pres en l'organització econòSigues digne de la teva condiflanes
fftnerosts ai la simpatica r»->
tari
la
supressió
de
la.
propietat
priorganitzà
una
societat
secreta,
a
ia
mica
dels
pobles
va
introduint-se
en
dominadora va creant institucions i
ció humana!
vista
*Sspa1tav,
to jftMriú'***va
vada.
Cal
queies
institucions
socials
qual
s'uniren
els
membres
disperorganismes que la defensin de la clas- els organismes directius de l'Estat
Com a bone, t'ha* de tesar
sos del disait Club Jacobi. La setti facin que ningú pugui ísser ni mèi Cpncells al nostre G.aor\el Alomar ï
modern.
se oprimida.
cintada i laborar amb el sociaLes funcions de l'Estat modern van
ßnalitat era la lluita contra et ïfi- ric ni m/t ditttngtt gue t.tt teu* fulminata'anatemes i a^entejúï conEngels en la seva obra «Origen da
lisme per l'adveniment d'una
la familia, de la propietat privada i creixent. La vida es fa complicada 1
rectorî gué allavors imperava i subs- iguals^ Tota propietat que ultrapassi tra tt *CfntréA. d« Dtpw&$(s rfeï
sodetat millor.
de l'Estat» descriu en la següent for- els ciutadans, moguts per idoes sotituir la Constitució. Üepatitren pro- les netesíitats de linoni és 'elf reM- Coùtrt i ¿e la fridvtfría» fartant
Com a productor, t'has d'ama l'origen i la missió de l'Eslat:— cialltzauts. van traient funcions de la
fusament el fullet Analyse de la doc- (afs d'un mal gve es fan els altres com tí fot il tupreKtefWÙi'dJrtï*
«L'Estat és producte de la societat indústria privada i vau entregant-les
plegar dins les organitzacions
trine de Babeuf i tramaren *wt« im- ciutadans. Bl'&ret és u* cónjvntde ffatittaciô obrera, ara (¡tèMcaL
mateixa en eert període de la seva en mans de l'Estat. I l'Estat modern
obrere», i treballar pel mfitoraportant
conspiració gue comptà amb de mitjans per assegurar el be.nest.ftr ¿WbfaírtfetiWâe tonjïdent <
evolució. L'Estat equival a un reco- té tramvies i ferrocarrils, fabriques i
meut immediat del* teu g«rpoderosos elements. Però la conspira- generat, jatisfent tot et que fs ptípui Alacwidiçu, i t» traclaí
neixement de contradiccions internes tallers, presta serveis de producció,
mant.
'
ció fou delatada. Sis seus principals les necessitats ¿e l'indMduu,
^tqieWd'oiuu^èy',
irressolubles, d'antagonismes irre- tie circulació, i de consum, i per atenm inWbtäM 'fú» »Ábeuf rttoptr*
caps far en preses, estent deportati iot» '
conciliables, causa d'inévitables com- dre a tes seves creixent« funcions, té
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lufei

r****»»

J U • M« I ¡à <*0 0***, » 'J i

T - >."•"?
Oí4J;'^

L'obra bella i mortal passa; pêro
no passa 1'obra d'art.
LEONARDO DE VINCI.
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SOUTUT
Stillt««!, què desitg-est Vina amb ml.
í El pautuig dol meu cor no acallarles.
!
Teva 8ejà.laíuçcf«ai454PWiW> . , •
j però jo duc el'móu en el meu sí. .

Pilmaitiìifi

M tftfliBTO pròxim

BRAND.

u ratti R warn

per Josep Blcarti Sài«

INVICTOS
Salla d'aquesta »it que m'encobreix
tan negra com lea fosses d'ultra-pol,
ila deuBffo pena, qué cosa poden ser
lier mon dedins, que cap domey novel?
De farà Circumstància en el grapat,
gemec no so llençat, ni fet cap crit;
Í&vttÍl les. garrotades del meu fat,
Aon cap é« sangonós, pro no caudit.
fulla d'aquest tocom de ràbia i plor,
f horror, només, de l'ombra, treu el cap,
í, aab tati no tìndré miti mica de por
pels ànys amenaçants que ban de fer

I

(cap.

Què em fa sl,*<«4 e^rei aqueíl por^l
i ple de pirntment mon atestat?... '
Pel diip.snc-e»})^ pqm d\mattau; '
amb ml cluc el mestratge del meu fati1
''•'"'
'W.'·'B. »«ley.
'9. 0*ra<*r Bibalte, trad.

FEDELI mm

per J. Millet Simón

In offlbm.-El tuDiervailor
per Cot 4e kctbto

us mm wim
BS tanin i mm
Per C. de Dominée
per Francesc Cafiadas

FOLIOU: líMia fe tes Iter,
ti
notes del curs d? J. J. A. Bertrand

iuttolM d* Ofthriel Àtom»*,
»r. Min, Alfons KfcMrft«, »tifi Dalmau i altre*.

.. j^ràhcesc Pujofe
~**Pïlòsof, poeta i crític
•t·feíMíí^ií·'í.·WS&K^

**. .

l« [íraiiin ull ïaltí( 3 tíJ [fclcs
£1 sen;lyor
Regas; ifco <d¥'J^crwiáíÉáP^ÍeoÍkte^tó"' dé' tah' Culleretes, on !
!
.utsi ba
bateigs
s'hi han celebrat,
celel
iteigs s'hHian
s'hi celebren i s'hi celebraran,al
;*. ui pis
pia jpriufriy gmrtffro^tttaFw prmr «géulutr ' sacaffirttftiy meuMamrWSbu 'maca
com ela mateixos cabells de les mateixes ^8,.gu|i en weften, sL.tó»
rossOTjtïwéB «Hif«oT(^a«H«are5nf^Bff*flF 'at, perquè a Can
Culleretes
saben tractar molt bé als clients, que éa jl que els*clients volen, penwô cu
aquest món, que avui hi som ijjemàtdnipé, toft eipL ho,yol|nj^passar «05,%

nwrfltres-e« arnstOs^Wt" pillfcrilfescrtptôrs^esûlilpfôra. dansarlns i músics,
tenim molt desenrotllata, perquè és aquí on ens rau l'element vital artístic
de l'art, que ens puja do la terra per les.Baaw* * psaiaut'pál <ios se'n • va
cap a les mans, oïdes, ulls, narius l .paladar, després d'haver-se enfortit al
cor, que té una fornia de bola un xic aiiaíad* i allargada de baix, com si l'iiagtiessiu estirada ö hagués regalimat eoip una estalactita per .les,penas da l'amor, perquè as precisament el corqui, ,coj què yolç'.por (ju.e Ueaitgíss., Cfís fa
enamorar, HÍs qui amym nuib el cor a.la mà, de los uòies que fan bonic,, com
ara les que vau a Cau Cullüretes, que ,éí «realtor de Quinthuá i, si ela meus
lectors volen saber mes, al u.um'eeo 5, i potser ena equivoquem.^» endolcir-se
el cor amb aquelles Xaéolateè. nattííos i fcipaes, qup el senyor Bagas sap servir tan bé, í enfonsada
de dalt, com si hom í'naírüés apretat amè el. dtt o el
trec de <lalt«tfyríagïo& posat à'bali, iís'átura al cervell, que si en els bens i
faisans els serveix pornw*;ci«8aré».tte inerts ena ela serveixin a tnula, com ens
podria explicar millor que ningú el
" '
"
"'
molt variadea, atxf coin Grecia era'eí, pai» de l'art i Roma de\ dret, com demostràvem clarament í amb papers a Ja mà en altres obres nostres, que el
lector deu coneixeu, perquè s«'n ha parlat molt, com es, mereixeu per la seva
extensió, i que en el Concepte General ifol Dret Català i en el tractat de
Sumpèctica, que són les obres qne ara teuim damunt la taula, que és allà
ou treballem í on a Cau Culleretes serveixen aquells menjars, que són tan rebons, i que hem proniés als nostres llegidors, ho acabarem de demostrar, si és
o^ue 01s nostres llegidora uns voleu ferèl fe.yo.r,4e eopiprar-nosTels lla molèstia de llegir-los, que els en restarem eternament agraïts, tant com visquem,
perquè aíkò és un honor inolt gran que! ens podrien fer, com hem dit en alriès artíclea, publicats en revistes taiï ^tfculeuts com els plats de Can Cullolleret<w. on el senyor Regàs, ctím dèiem abana, si no recordem malament, ha
tingut la bouu pensada d& decorar la seva, botiga amb ceràmiques: d'En Babel,
que val tan or com pesa, que tots coneixem per En Xavier Nogués, que és un
personatge molt important, que encara ¡que sigui sempre únic, és tan variat
com les llengües de la Torre de Babel,? que no són les llengües dels clients
qu« llepen les culleretes de Can Cullerbwg, <jue és el que ha donat el nom a
lu «asa, sinó unem errats de Sumpfes, ij de qui nosaltres hem tingut el gust i
l'honor, que UQ es té gaire sovint, de-d$r-nè quatre coses coin a, pòrtic d'ua
llibre seu molt beu presentat que edital Ia ïíevistft, que dirigeix el senyor
J. M. Lopez-Plcó, que és un poeta qu,e és<porta l'oli, i d'i-lustrar-li amb dues
[ paraules de les nostres) que ell mateix ;inguó l'encort d'enearregar-nos, per"
; què il coasta, qu« diem el que pensem, i ftùells dibuixos de la Catalunya Pin^
tìarescu, tau punyents COHJ els gaminretí de Can Culleretes i tan frescos com
els gelata, qie a l'isti u serveixen ,als popros aciilorats d'aquest món do monos,
que pinta taüts plutòni, i que resulteu^ després ao la seva emoció vital, que
tot ho munia, d'uuu originalitat ben poc acostumada, que no creiem -quo ho
¡jfl^ruís'fe^iïn altre pintor, perquè Eu Xavier Nogués fa passar la seva ceràvuica pel forn í pel foc de la sevaAtrittía, ¿uè és roent com el mateix foru i toc
que el senyor Regas té a Cau Culleretes! i qae ens feria passar gat per llebre,
j per ooc que s'ho proposés, amb aquelles atzavares que teneu tanta vida que
I amb les seves punxes esgarrinxen ela globus, que voleu pel cel, com si fossin
I un angal, i li quodeu tan nutufulí que f b! pot sucar secalls i melindros i eu•' sulmaaeSj d'aquelles que el senyor Hagis sap fer, i que agradeu tàntals seus
clients, entro els quals tenim el bon guit de comptar-nps-hi, que si van a ca; sft seva ja saben el que es fan, perquè i« jfiicálírteí^qiíe ' decora Ã seu establiment amb'majòliques, QUO s'anomenen, així perouè venen de Mallorca,. com
la salsa a IB maionesa ve do Muhó; «ornions explicaría el senyor Regas, que
'• és un coc o un beco, que tot és ú,,í el nom uo fa la cosa, d« k) bo i millor que
coir«, és una cosa que, coni a catalans que som, tots hem d'agrair i admirar.

•'*•:.'.. ' .'• ' '; . ' i .-. .' • - . , ',. • ..'-.-";.-."

• "• •

-ARMEL.

el oontrest fins a t»l puftf Sagarra bagt prêtés entabàhar a ttin- ver escrit una obra notable en molts
Folietons de JUSTICIA SOCIAL c%»«ercM»t
liinuMisari «uto« el benestar de la gu aiab l'iutarvôBoio d'uqucst darrer conceptes—hom diu—'durant ]èls set
1 durato« 1D23
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El Teatro
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Let Vens de la Terra, poema en quaire actes1 de Josep M.' de Sagarra,
eirtreftat al Teatre Hotnea la nit del
Ala 1& d'octobre.
Com «u any* anteriora, (bu «íCulli:ftjla luauguracU} deiia preeent
|ada djjl Teatro Hornea una pro*
3 de Josep M.' de .gagarra. L'a•OrUcM a l'escena catnlnrm d'aquest
Uitístre poeta ouujitituelx d'una anys
epefk U me« wigeítiv» novetat.
Veiem dones .quina ésluuarwa obra
de riwtor íe VTfitïdiant i la Pvtilla,
SUardinei de l'Amor i MaMmmi
tnret, »t amb el MU «nvejabte tempwitneut dramàtic certament ens ha
menat sempre, àvid de noua camins,
dé sorpresa en sorpresa.
• Bn» trobem íerant el cas d'Andreu,
d fiagá* senzill i aspre, mes atent ala
afer« pfllrato que a les tendreses de la
llar, mes conacient dels seus drets
«Tama que dels sens deures de marit,
la > Brufler* del miai, Francesca, dona
Binisi feble, U fuig docaaa amb el
ae^ ,paM»-volant, a la ventura. La
p os desenrotlla de bell antuvi
í .tínà elejwint'simplicitat, sense
corti*lieaeifV di repetits conflictes ftItel·iii'mtetUJeacíd de pasaions>amo„Tal ?eH»<j*W9*t saat8ixa,flleipequi tainbéuua^nUctt O«poPôrô l'estudi paícologlc dels
r, „flnlsíes é»ju*t I^eíit.T.'egolBmeaeHeuki d'au eivirobar-seubandon4fe:fOlÍTer»«l Uit, eapreisat amb*
aqu«,la,JU.Uràríft cruesa Uabltual au
l'áutofjltá'vergonya pública, que el
& plaiíyer amargament, fent-se boçad»> af^nfonra oom uu 'peT8oiw%e
Je teatreeepu^yoi; iílmmlsè^
"¡flntAsto

s'adheriran a la commemoració del
centenari de Renan. Ela joves poetes
italians tenen un seutit divers, de les
valora espirituals mundials, del fue
solen tenir alguna dels nostres poetes. '

A la ÍicÉlü fe..

Pren-me i sadòlla-rn, solitud amada,
, que jo ja et venceré amb el m«u lament
Davant ton silenci ingent
kistòrics meóles menes, que jo seré la veu clement
àrreu es constitueixen- de noa? ; do la multitud innominada.

eadn-iiaamb ua programa mitiratõrí793, 1848 o 1869-se-\ ; Vina. Ja et tinc. Ja ets meva.
toas latituds mentals ipaísos.—l ! Totes les oosea sembleu que no són.
Ita tornat al seu desti pregon.
fofcHoÉÍSÍs P«rf?Vs, ÍKfotatio/a !| Tot
Ni un alè d'aire es lleva.
I advocado d'uà quasi sant, de j Ja et tiuc. l soc absent del món.
juint ordre.
i i
s . . . . .
; &$$'* <^€ aveste j apus ! L'àuima, en assolir-te, s'embolcalla
tonstíTuidors han quedat cere-, i amb la blancor divina do la itlt,
braiment amatonats en aquella Es com uu mort amb sa mortalla,
re&tíaOa^-ben reculada—î dìs- ajftssat ep el sí de l'iufluit.
tingida època.
Però mentre tot dorm, ella es redreça,
j Aquests partits, s'assemblen a i entremaliada com un infant,
»quells qve per a guarir dei mal del buf indòmit que sa boca vessa,
fé <?$>, acctnieìleSsùr, com à re-I un a ub, els estela va apaganttoei, anar a un concert ami) bo-¡
Alfons Maseras
les de montar i un brillant casei
dellancers.—Llancers,és iguañ
ê »lanceros».—I qui. sap elsì
»nyiQue¡a no es ballen eh famosos danceros». Però, els multi-relundadors de partits fòssils*
•f-tm «gaNardos lanceros» com¡
sempre.
\ EL T1MÏ1S «Wt
La cosa més bella del món,
Per Galerie
després dei ¡a no existir—com
suspirava el vell Sófocles—es,
sens dubte, F anacronisme.
Per J. Balagné B«rô

:.; 't|"p5e^tat cftâ^lf^llijper- damtbt
Se "Ta" bonesa; en la 1)ètttat M fia in¿los allô qtté % bo.
CARLYLE
t

masia i el fàstic d'aquell pudrímaner
—con«tltueixei» separadament el nïr- 5
tl del segon í terc»r actes, doí»tiwt- fats amb una paral·leju unitat.
. Eli el quart -acte flual, el quo ens;
sembls u»és ben construit i acabat,
magnífiQ en,«hmateit .1 exeeWant eurelació als precedents, resum de totes'
les virtuts i esmena de defectes uV
la obra, la muller, més abatuda per la
dissort que arrepentida de i* culpa»
abandonada del seu seductor seguit
per ella miserablement a ultrança,
offrent «ncomantt a una vella arcahotti sontímental el oumplfaueut d«;
la darrera pietat Bave;» #1 seu; trini,
j infant, fill J el pecat, mort sense ras?,
•tro, retorna; ai "cap «é'dos any» a la
casa c«in un espectre, amb une« belles paraules dignes <ie la exeaaplar'
i parabola cristiana! del fili pròdig, demanant amb hipocresia i resignació
¡ acaba? la vWa entre les mana aspres
IjUftticierdB ¡del marit no enyorat. Ea
passió d'Anireu, continguda amb d
¡brutal daler del mascle domlnadoí,
convençut després d'esbravar la §ang
\qvatre veyttdet que no 11 sab $& bo af
tr» dw)a que la- pròpia, precisament
per esser-li pròpia, d'una part; lei
.greu. la recança de la prosperitat
i econòmica i la seguretat moral per[dudes de tYancesca, coneixedora en
ila expiació del matene pecat de totes
ilea inciela andes de la vida* per l'altra. Heu's^aqui tls dos caires més c*utellutgde la tragèdia. Després deia,
confessió de Franceaca resumint breüimeat'f «n belllsstoes paraules tot el
tuf de descomposició que et: poeta no <
ha sabut passar-se d'oatalriar «, l^«spectador durant el tercer acte esmentat, el marit en anar a encanyar-la és
colptt pel palp inobl·ldttble de Ik seva
jorga sedosa 1 els seus cabells; les
mans se U afluixeu per obre i greda
de l'humaníssim miracle de la carn,
ensems qué a la llinda, entre Malquerida i él germà petit que havem sentit Mrmonor durant el primer acte t
ara »rrib» abillat de frare—dugués figures marwnent decorative« pero
jriölt eséalents—apareix el venerable
piitele Aïeix, un tlpu« que constitueix
una/DTevaveUoBa troballa, parlant de
la;Uum4e\« ««tela lato mlraelei divini.
,
: Nosaltres, no creiem pas que en

IÁ Prëinpsa 4eî día '%& portava Ia.
seg·Ueilt noticia, facfUlilV per ía
P1MAND
«Prehaft'Asociada»: ' " " ."','.,','; ', .,' ..,
<JÜ Circ Americà, de Madrid, á'ta
cplebrat una ríunió extraordinaria,
assistinirhi uft nombrós public.
L'escriptor ,Bftmon Qopiw 4e i»,
Seçha, vestit de írãc, ha pujat a un
trapeci i' dea d^líà, llegí ttaa'-subtif
«Els comunistes no han
conferència só^r'e Ia Impoí-ilínciã dei
Circ en lá vió^tà^' pobles. ( ,'
negat mai la necessitat de
Després, el earicaturiáta Sancha ha
ÍaL>defensa nacional. Es
sor'tit i" la pt^4:ain,b les, eines ' del, ^eú
treball i ha. &i la caricatura, deis ea-"
perquè els comunistes depectadpraque s'jjjhiao'.ofejrt.»
fensen els interessos de
^ense, Ronsi4erw-lQ cosa éxtraordtnària,'èn Gómez déla SeEuar i^n
la classe obrera, que tede los t'rés ßamonff,, és. uu ilels esnen el deure de salvar al
criptors espanyols, m,¿s íntjeressajits i
mes origlrxals. Goméis de la Sehia és
país, I tots els que tenen
un .entussiwta i un., ferai propagan-,
M-n:lDE*L NACIÓN Ai,
dista del CVTC, al quat ha dedicat ak
versos articles.
s'han d'aliar al proletaEl gest realitzat, la urit del^iiíttècres
riat per volguer la revo;
de la setmana passada, que ha fet riure a molta gent, nosaltres el tròb.em,
tuc&>-~
FRÖHLICH,
mcilt plaeut.Per bé que unxic, ,ndr^americà—no tpt el dels Bstàts tfuiís Ha,
d'ésser .materialisme—palesa una subtilitat fins ara inconeguda aJÈspanya.
Una quants Gornez de la Serna farien
el miracle d,e donar als esp^nyQls una
visió més clara i més comprensiva de
los coses, i aleshores, davaut d'una
nova subtilesa com la del Circ, AmeriA laaiostra Redacció bavem rebut
cà, en lloc de riure, somriuríeu.
ela diaris «El Autouomísta>, de Girona; «L'Eco .d'Igualada»; «El Pla de
Bages», de Manresa i «El Dia», de
En la pàgina literària del nostre Terrassa; els setmanaris «La Batalla» ,
tercer número publicàrem una subtil i «La Terra», de Barcelona; «La Annarració d'Ismaele Mario Carrara. Era torcha», de Madrid; «El Programa» 1
aquella, potser, la primera traducció «L'Avi Mimé», de Sant Feliu de Guícatalana que s'ha fet d'aquest autor xols; «L'Avenir», de Sabadell; «Baix
italià, un dels més significata entre Empordà», de Palafrugell- i «Demoles noves generacions. Ismael« Mario cràcia», de Vilanova i Geltrú; la reCarrera, poeta, critio 1 contista, ée el vista quinzenal «La Revista Blanca»,
cap d'un nombrós, estol d'escriptors de Sardanyola; «Humanités», de Barí
que s'han proposat purificar M«ologl- 1 el «Butlletí de Nostra Parla de Manó».
carnent i artísticament l'aire un xic Amb tots aquests periòdics establim
corromput de les lletres italianes ac- gustosament el canvi.
Plau-nos agrair els mots galants de
tuals. A aquesta finalitat han creat el
Giornale de Poesia, magnífica publi- salutació que ens ha adreçat la Premcació setmanal que veu la llum a Vá- sa lliberal i esquerrana de tot Catalurese, sota la direeetó del propi I. '-M. nya, En els seus mots, nosaltres, hi
Carrera. Giornate di Poesia és una velem l'esperança d'uua Inteligencia
gazeta literària d'amples horitzons, pel dia que calgui.
A «El Diluvio», de Barcelona, el veoberta a totes tes idees i a totas les literatures, generosa amb els artistes terà dels diaris republicans, U hem de
purs .i implacable amb ela mercaders remerclar d'una manera especial els
solts que ha publicat parlant del nosdel temple de les lletres.
,
Remarquem, per a acabar d« fer l'e- tre bebdumadari. Tota ells, extensos,
logl d'aquest setmanari, i del seu di- entussiastes, han fet que nostra JUSrector, que Gioivwle di Poetiá fou, en TÍCIA SOCIAL penetrés en algun resan día, una de les veus italianes que co poblat per'companys on potser tot
amb més entussíawme t més fervor sol no hi hauria arribat. .

Pàtrio I comunisme

cordareu «El gabinet dei doctor Gali-'
gari», «La Princesa de les Ostres»,,
«Lucrecia Borga», edició alèmayiia,,
«11 senyal del Gulllot», «Robin dels
Boscos». «Ela Miserables», «Danton»,.
«Maria Antonieta», «El Noi de Chariot». Pel·lículoB com aquestes »on.les
aiie ens interesseu i les úpiques que
donen la raó de l'existència a aquesta
secció iutonnitont del nostre bebdemadari.
Cal convenir,« -dfi, tote* rnangrpa.**^
^iffff^tírlív·^K.^í^^^^^aíïiraÇfe.^^SS^Ta^·.'.íliíWMflMí'ï.f·'ï
que, al costat oe les mu Immoralitats
que él cinema ha mostrat, ha influii
força a donar un cèrt gust decòràtin
al; pobla 1 a esvair uu xic aquella hipó»
crjta virtut ortodoxa que lus mares
predicàveu a Ics seves nlles eu sortir
del-col·legi d e monges. • • • - • • • • •

extívtic oucle Aleix que qreu en 1« dtós' d'una setínan a; sense regätej ar-ll
efic&cia delSautdo fusta.de l'ermjt», gens aquesta valor anecdótica ens
1* fé del qrtal àurlolant-la 4'uha itìgè- ' plauria més certament aplaudir robra
nua bondat, emöelleir la miditat estot definitiva, repasada i madura
gtUTÍfosade les àiuiaes. Aquost» tra- del
que ous promet Üe niés aprop cada
gèdia de lea veus poderoses dela sent vegada, poro no vol acabar d'e donartits, tail reals que hora sembla que, ^noa. , • , . - . ' . •
les senti brollar d'arían de terra, està
?
tota «aia ainaruda -d'tina pròfundissi" ' :'"' '
BDIi*.
uia veritat naturalista. No es que vol6Q¿m^cajtinjftEji eL uom d* pae»»^^
.que ha plogut al'autor, si amb eli ha
¡volgut palesar la dolí abundosa da.
poesia ^ue encloti. De tota manera El Cinema
cratera que no-culia porqué en aquest
seutit poesia éa tota, bella art de la
•paraula'! per, tant, d'una manera «sA Catalunya «'ha iíogiit elfinema
¡potìftl, dé la tragèdia. Ara, si. amb el en uu abauap quç,, certament, no es
met ywria folia espresear elnìisticis- mereix.' Mentre als iijtres països se'l
nw qu« aigiuua Critics ban sapigiit trucia amb tota conslíleracíó,"' aquí se
veurfi-bt, «MS plauria, més certament li ha tírskt al daniuntla capa terrible
iper Ze¿ vem 4( In fcm» el títol de djl Bihmei. Ko vol;dir això que el ciPITJOB QUE UNA SOGEA, per
nema sigui una manifestació artística MAX Linder;— Max Linder, el grao
isattra...
i L'ambent de les tres Jornades ojie, de prinieï* ordre:' ajtramout, to mol- còmic, ens ha. donat a gustar una no'teusii Hoc a la cotto d'Andreu és plas- tissitìis ihéft defectes que qualitats. va producció seva. Max Liuder i Charmat àrab tuia naturalitat plena d'eu- Però com a homes que vivim la reali- lot són els únics actors còmics de
cií. La vídua picardiosa que procura tat i toquem de pous aterra, que es pel·lícula que fau quelcom més que
ídevad^s omplir el buit;produit perla allà on cauiiiioMi, perquè veiem la excitar la rialla. SI ens fessin escollir
Idesàpitrició de Francesca; la fulla trasueudèúcia que el cinema té eu la «atre els dos, indubtablement ens
'd'aquest* amb el seu galant damunt vida barcelonina í -catalana en gene- quedaríem amb el primer; Chariot
ídols «abatis, evocant un. aire do cançó ral, ens planyem d'aquest silenci. tràgic dins la comicitat, té el defecte
.popular, l'optimisme de l'onde Aleix, j L'art que es, manifesta a travers d'una d'ésser massa pallaso; Max Linder,
í'ingenua amor de Marguerida, la.vo', pantalla, ou hi endevinem darrera eu canvi, uo pert mui 1'egància. Eu
tcabtó religiosa sincera i valenta del cada gest'í cada decorat un seusfl «Pitiqr que.una sogra» s'hi concentra
d'artlftcls, és ta» prim l tau superfi- tot el seu art. Fer una cri tica d'aquest
¡germà petit, són pintures de mà, me?!
cial com la mateixa pantalla. Això dl* ftlrn vol dir fer Una critica del protajtra<- . • :'
*
• Pelguofoala versiflcacàó de lattisi ràbé prou que nosaltres, cada cop gonista. IJitrgumeut de l'obra no té
«•èdla
cl poeta savi que és, en Josep que anem al cinema, hi anem amb cap importància: una eutllull d'esceÍM.tf"Íe mgarrá' lia resolt -pàssatìpes uña pila' de prejudicis. Primerament, ne.s més o menys beu combinades, on.
iadmifables, molta d'ells definitius, aiob la seguretat gairebé absoluta Max Linder llueix a cada instant la
icaiivíiint pel vera blana ronrfecasBiljib qu« veurem tot lomes un film de bou seva habilitat. Una de les seves gràiriumt a que ona avasà en la majoria gust, mai uua obra d'art; i hem do cies consisteix en que els actors quo
'de les* sé ves anteriors obres, amb una confessar amb pena que poques vega- racompanyou actuen sempre amb tolucidesa d'expressió fàcïl 1 amable. des n'havem sortit aipb la gaubança ta seriositat; ja podtm ésser extravaiOualquéa aàscmancles de rima, certs tt'haver-nosi- e^uivfeeai. Segonament, gants i mogudes Ics oscehes. uomés
neüti oblids de les niés rigides llets entrar eu un cinema vol dir. per nos- Max Limier serà el que us cridarà l'aüe la fonètica nouceutiata, demaneu altres, portar un aborrlment pesatiti tenció, com f-i tota els restants realbero certament encare un darrer toc. que volem veure si uua. pocasoltoda ment uo existissin.
Aquestes escasses imperfeccions de, qualsevol Harold o Fatty ens el
Durant els última anys, Max Llnd«r
mètriques, aixi com totea les altres poli treure. Tercerament, quan no hi s'ha perfeccionat d'una manera admientìremaiab
l'aborriment
per
company
qua pugui tenir la darrera producció
rable, uo obstant for-so la seva educadraiaatloa d'Eu Segarra, en comptes irnpossat, és per sortir-ne amb la de- ció a travers de la defectuosa escola
d'1'nvltár el crític a l'iuduljgènçifti solació de constatar que En Tal o En nard-americaua. Sí no tos això, diríem
j'Indüelïen traCtant-se (Tup home taa Tal^que eus ha recqmeuat uua pel·lí- que ha üíribflt allà on podia arribar.
Segueix als piwsosi.de Chariot, en visesplèttdldteísent dotaí ett tots'iispëe-- cula, ¡té'un mal gust qüé esferéix.
Ko àenipreí pére, el cinema ÔB ta oeí èkit.íisaüUï per aquest, èòm si
tes per al teatre, a estremar eneftre
fer«Bil?
encara
qae
poca,
hi
ban
films
i&jígof. Bnüoo a'haveihno« dema··a'
només Chariot posseís fa gràcia. Aiveow dfil mèrli .que rep/eaenta l^a: que s/ín verltoblee obre» mestres—re- xí, el veiem «orrer parseguít per • un

gos que no el deixa de petja i per un
seuOTÍU:el veiem darrera una paret
treiéut el cap com un titella i esquivant ^és garrotades de la tia de to seva promesa, «la dona que és pi^or
que una sogra»; el veiem dalt d'una
tusca amb el gus purgatala pantalons;
ballant una mwia do rumlm per a saivar-sé delaplcor que li produeixen
uns retoliïis que porta sota del frac;
lluitant amb cinc lladregots imaginaJÍiJteiLittfll^r>P^ró> ^ "»ftSsa talent i
es massa artista per a no sabér-se fer
seves totes aquestes situacions, malgrat-d'ésser molt vistos uua grau part
d'elles. I és que, tanmateix, la seva comicitat cüuaistoix eu ésser original
dins la imitació. Ell ho resol tot amb la
gràcia del seu elegant gest, que dur
njina'.d'una mauera encisadora, i converteix eu naturals les escenes més
inversemblants i exòtiques, cerca la
essència dels detalls més ínfims i lu.siguülcauts. conserva la serenitat fins
en els instants més apassionats. La
seva gràcia, en resum, ós tan artística
com ho pugui ésser la dels escriptors
Charles Dickens i Jereme K. Jerome,
i no com aquella, a base de trucs discutibles, de Mark Twain.
ALTEES FILMS.-»- «Eugenia Grandetrç, la celebre novel·la d'Honoré de
BaTÍac, ha estat bellament filmada.
L'adaptació no podia èsser millor. La'
presentació insuperable. Alice Terry,
la doua formosissima, i lìodolfo valentino, Tolegaut ballerí que ha fet
preterir a tants d'esposos, féreu una
bona! creaeió dels papers d'Eugènia
Grandet i de Carles Grandet.
—En la «Valor de les ànimes», pel'licola que de tan tràgica ens diverti
moltíssim, un director de presons diu
a Un pres què demana per anar a 1«
gran guerra: «Els Homfcides no poden anar a la guerra». Ë3 a dir quo
els homicides no poden anar a la guerra? Potser són els homes bons els quo
han d'annr a matar els seu» germans.'
r^El «Caballero Audaz» s'ha vist »i
Cinetna Kursaal la seva obra «La Sir.
Ventura», Es veu qne per a triomftu'
cal' éâso'r un novel·lista renyit >ún'j
l'art. • • , , ' • ' • ' • • • > - \- ' •
•:
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Principis í táctica
Aquest excel·lent company [
nostre que es diu Joan Fronjosà,
plantejava dies passats en a
questes planes un problema
trascendental. «No fóra possible—d^ia—què els obrers tots
de casa nostra féssim, a l'últim,
una organització netament de
lluita a la burgesia i de reivindicació proletaria, purgada dels
atavismes dels uns i dels altres,
deslligada de tot partidisme, i
digna del nivell intel·lectual i la
capacitat tècnica que creiem posseir els obrers de Catalunya.?»
Si val a parlar clar, hem de
començar amb la observació
següent: una organització proletària que reflexes justament el
nivell comú intel·lectual dels
obrers de Catalunya seria, necessàriament una pobre cosa.
No fóra així, segur, en quant a
la capacitat tècnica. L'obrer de
Catalunya, la mentalitat del qual
es gaire bé verge per culpa de
tots i en particular per causa de
la incúria de l'Estat en matèria
d'ensenyament primari, té, potSCT per atavisme o per la força
del medi, una reconeguda facilitat d'adaptació a tota nova fase
de maquínisme o de instrumentació tècnica dels oficis i de les
arts.
P«r altra part, es que és possible ni tan sols intentar que
una organització de lluita contra la burgesia visqui despullada de tota tendència o partidisme?
I finalment: és que les organitzacions de lluita de Catalunya pel prurit de conservar
llur caràcter anodí han de seguir végétant segregades de les
grans concentracions proletàries internacionals?
Ja savèm que no es aquest,
ni remotament, l'esperit de\ nostre company Fronjosà, però es
cosa vella entre nosaltres creure en l'eficàcia de les organitzacions híbrides que, perquè ho
són, cauen en mans del més
audaç i desaprensiu, sigui del
color que sigui. En pocs anys
s'han vist les més estranyes metamorfosis, precisament a causa^
de la inconseqüència que engendra sempre la íalta de cohesió
4d«al i, encarames, l'absència de
tota idealitat. Uns principis marquen uns procediments i aquests
procediments perfilen a llarg
temps una linia de conducta
que, per ésser constant, arriva a
ésser contundent en l'acció, i
decisiva en els efectes.
El Socialisme internacional
per virtut dels principis en que
sustenta la seva acció ha donat
a les mases obreres dels paissos més civilitzats una organització consistent basada en un
sistema de tàctica que no exclueix l'acció directa però que
es basa principalment en la direcció intel·ligent dels Sindicats,
en l'estudi previ dels problemes,
en les pràctiques del referèndum i en un rigorisme administratiu i tècnic completament desconegut en la nostra vida societària. I en els congressos i assemblees de tots els organismes
sindicals es discuteixen prefe-

reatment els problemes polítics
i econòmics d' ordre general i
s'exposen opinions i tendències
el resum de les quals decideix
la orientació definitiva dels organismes i els afiliats en el plànol de les lluites ciutadanes i de
les lluites particulars pera la
obtenció de ventatjes i millores.
Si és aquest l'aspecte general
de les organitzacions proletàries de lluita contra la burgesia
i el capitalisme, no serem pas
nosaltres els que insistim en que
Catalunya, sigui una excepció.
Perquè ho ha estat fins ara? La
raó es senzilla i clara: perquè
el sentit de ciutadania i de democràcia està tan pobrement
desenrotllat entre nosaltres que
no's concebeix la vida col·lectiva no més que a través de dictadures, tiranies i despotismes.
L'obrer alterna la seva sotsmissió entre el patró i el Sindicat
El seu esperit es mou sempre al
compàs del perill mes inminent
No trova respecte en el patró,
ni protecció en el Sindicat. Tot
ell és temor i indecisió. I, darrera d'aquests dos sentiments de
tota ànima pobra hi nien generalment aquells vicis que fan estralls en els nostres rengles: l'egoisme, la desconfiança, la maledicència i en alguns casos,
l'abjuració i la traició.
Davant del desastre que estem
presenciant, la confessió, el penediment i el propòsit d'esmena,
son manifestacions de un estat
d'esperit que potser és no més,
que circumstancial. Cal despertar la consciència honradament
i valentmenten aquesta hora
que sembla propicia. No n'hi ha
prou en reconèixer que son les
violències, els abusos, la inmoralitat i la mala fe els que principalment han portat el cataclisme, sinó que es precis tenir
ulls per a veure i corapendre
que amb homes més rectes i amb
elements més sans s'hauria arribat a a resultats molt semblants.
Més que els homes era el sistema allò que era perniciós i tantes vegades com repeteixin la
experiència els obrers, reculliràn el fruit del desengany i de
la derrota.
S'ha de dir ben clar i català:
els principis anarquistes, com
els principis d'acció catòlica,
són essencialment contraris a
l'orientació que necessiten les
masses en lluita per a l'emancipació proletària. No discutim
en aquest moment els principis
en sí, sinó llur aplicació i desplegament en aquest ordre d'interessos humans. Ètiques renyides amb les normes del lliure
exàmen, de la pròpia disposició,
de les pràctiques democràtiques
i de l'acció civil ordenada i austera, operen entre nosaltres en
sentit negatiu, pertorben el sistema celfclar i agoten i esterelitzen l'energia dels treballadors.
Cal renunciar per sempre a la
intromissió d aquesles ideologies ea el plànol de les lluites
obreres.
Però per a curar el malalt no
hem de matar-lo. Una organització obrera sense ideologia fó-
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experiència dels teus sentits rudimentaris. Palpa, palpa ço que
tens a tret dels teus dits i aplica
la vista a les coses que et volten
per a destriar-ne llurs qualitats.
Aquesta lletra que tens a davant
teu expressa uns mots i aquests
mots unes idees. Aquesta lletra
pod combinar-se per a dir també les idees adverses. Però l'amic que va al costat teu no's
trasmuda i dirà sempre les mateixes paraules.
Aprèn a esguardar el fons de
les coses. Recorda't que les coses tenen un sentit profon, essencial. Sàpigues que aquest
sentit es la vida llur i quan sentis una veu i llegeixis una paraula, repassa eT registre de la
teva ànima i sàpigues discernir
si el que hom et diu porta l'acord de la veritat o es una tecla
falsa que imita el so inalterable.
Quants en vèiem caure en
aquest primer assaig d'aplicar
la vista al universal fenomen!
Confonen les ombres amb l'abim i la llum amb les colors.
L'home inadvertit que es desvetlla un dia amb la conciencia
alarmada pel descubriment de
l'esclavatge de que és víctima,
és molt propens a perdre la
orientació í el domini del seu
seny.. Fuig. Fuig dels homes i
abomina d'ells. F oblida que el
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'BREVIARI SOCÎALÏS ñ
Ei« primer« passos
Orb has sigut. Amic que vens
al meu costat i mostres l'aturdiment dels teus sentits devant de
tanta ventat que es desplega davant nostre. Els teus ulls no són
avesats a tanta meravella. Abans
en les tenebres del teu seny deformat hi havia la noció dels relleus en les superficies, de la
blanor i de la duresa en els cossos. Ara veus ombres i perfils,
veus perspectives i llunyanies,
veus color i moviment, veus l'espai í l'horitzó i endevines fàcilment el més enllà.
Ten compta, company, ten
compte i no ensopeguis. Al
lluny, l'espai absorveix les formes, les colors i el moviment.
Pel camí que som avui, arrivarem al més enllà. Aquí podràs
palpar les coses i et valdrà la

¡No trigaran e¿s obrers*«
ra un cos mort, no fora ret
ir llur.resDQsta,, Entretant,
I tampoc seria res sense-un
ideologia basada en la sociali
,em f *r|^cia-:qlr|lstónïf t,
rectA di la .i«lW6n^Geae*í<
zaciò dels mitjans de produca
i de canvi, en la lluita de j ela:
|1» mjèj qïie el '$l$e| «fesa*ses, en -la democràcia en 1 .«j-losf més anell gdg ÍB £om¥intervenció, com a classe, en ten- tpkrtir mfflb IBs lîuites i . fwfnalíft
ta lluita civil i en let fraternal col- tats, senten fretura de veure als
laboració amb les masses obre: ^Qbrersde Catalunya ea el boa
res organitzades de tot el món. cantí, en marxa vers els objecEs això possible a Catalunya? tius que uneixen per damunt de
^s o^rerf orgaâhEs la «Unión General de, írai '" *—*
íentif/iMI totj
bajadores de Bspaña» TinátriK
tr"À
Jt. T».
ment adequat per a acoblar all
obrers de Catalunya dintre d'aM. Serra i Moret
questa ideología i d'aquest pro»
grania? í • '• '• • ,.;.•••*;' í "M .'p
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Aquesta fulla és un camp oberi, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'id§al1tet Onerosa, D«l3 artides signats en són responsables llurs autors

1 Ortìlam «rìX«
Lòndteirfttaraeiriïí "propofcTo ~«èefacÜTi
ffüonts,;. $<jya York, m QJ,tar»,|3ä>;
'
'
"
Cairi
jLía/ísí«
i
**»*<.—Conílxeu
prou*
Am-jterdUiiiVäOl; BtfáftM, 9»f Vàr-'
com pensem nosaltres, però ens convé evtUrf
soviti, 83; Cristiania, Sì; Brüssel^». bé
»I girili cg*tf*i. PtAirií-inpi^ír-yq« carcwton-l
61; Paris, 68; Praga, 63; Berlin, 6ft ^XCJSSS^JafSñsS^iSéM
I
Madrid, 49.
B. F., Ciatat.—Gracies per U »«va nota. Vol*
renaccio
dlstiibtí
a
la
tarda
o
dljouj
Aqueste! "Wíl Wnntutífra«
tui miuiatAr'*cbflrefvaíÏOt,s"flouïo3tl
V. cît Messeguer.~Ho'ni escnurla a uos. lires
q«ü l'obrer espanyol disjjoja ger Ji IHjBi|P§J'%MBJfY-fl lyilffi Mlofal?*11f ftt BM AlUfilKiljtoi
viure, de la meitat de"çô qiîê disposa Perquè no l'adreça al'l. d'E. C.7
C. Zaballa I J. Btfjpou,—Agradecemo»
l'obrur au^lèa j ^ q.ut^tii.,purt de co
de quo po| liniil-sll'iifre^jtturdamericà. I el què és més eióqííent: demostra ,que l'obrer espanyol és el més
pobre d^l mó».
. ¡ '
'
Mentre* AlemAaya agonltxa.
SETMANA, SQQALISTA
El «Diar ¡de Vozs» diu que la fortuna de Stínnes ç» 1W4 era de - cent
\J^&*r lHpbifwSbPI ' " \
millions de marks os. Ayul, «questa
in
fortuna rspreBeíita xifres astronómtj , .' v r,,*-, n
, ques i oi poder políílo i la riquesa
. >!•. v25*/ è p o c a f.s-Yi
d'aquest ho(ne deis» petites les dels
Rothschild, Morgan, Vanderbilt, etc.
CfENOJW-MIE8ATURA. ARTS
«Aquests riquíssima industrials—diu
, - ., s , ;RBD»jC!qó:·_r..ui ,.
el diari~T«ón caosàdequ» els eítratl·gers cregui« que tota l'Alemanya *»
1
rica i són únicament ella els rics, els
; amos dal país i els que juguen amb
ADMINISTRACIÓ!
la nostra misèria.»
Meiitres Alemanya agonitza, Stlnt.ft'nes i altres patriotes acumulen les
privacions i la fam del poble efa llurs
REDACTORS i COI/MBO«ADQBÍÍ;
caixes patriòtiques. Els que desencalatriti «nur - Son i Nml. • to* u*m
denaren la guerra no , perdonen a,
., ..ffffer.*»..*!»^*, ¡WM.
llurs;èompatriòtès ni en el marg·e del
sepulcre. Ells ho cesessiten exigir
uM.ftJnjp.-CvM.ft.Mi
i reparacions perquè' han devorat la
nació entera.
'
i

law mi fUI, - MKELÔM

Noves! documents

lliberals, 405 treballadors, $ comunistes 112 d'independents.,'
M. Henri Berenger ha maaifeatat al , Les impresiona dominants són favoSeuat, que França ea prépara peí "á rabUss uls socialistes els quals proba-'
•fer un nou préstec a les naciona de la blâmant augmentaran la representaPetita Entesa, el qual pujarà a uns , ció llur en la composició de la nova
1.500 milions de francs.
M
Cambra dels Comuns.
•'•'iwwiiipiir.-iiMiiMriiSJ-Es intei easant constatar que en el
curs d'aquest any la Cambra de Dipu- . BÉLGICA.-ïrlmtr Congre» «• do>mfe W üj»'i üü üumt- iOÜ*
tats ha votat ja per aquest fi crédita
«-*, tíUmHat-Sunmnt'tít
••• •ooialt·tM.
,per valor de 800 milions de francs. En
•frrtraHarlofcs
de
ïóts
els
jOtori
¡ma •« un» ft' tali*)*'
A Bèlgica acaba de celebrar-se amb
i tem« ««KM. iiMíMWfai -*•
15 de Febrer, 400 milions a Polònia;
pobl^
.^f^^w^RX.;
en 29 de Maig, 100 milions a Rumania; veritable èxit el primer Congres de
m #* TA* - MM nummi -m *•
i en 12 de Juliol, 300 milions a Iugos- dones socialistes en el qual no hi han
Dintre d'aquests treballallu - Pin taji - f, tini« - J«», M.'fc
intervingjit per a res les organitzalàvia.
dors de tyjtel mó^ $îian
bcn-J. tan 1 Turni - Mirai llcblin it- .
d'ésser compresos tots el»
Però és més interessant encara de cirna masculines del socialisme bel«It - ÏJ. COIBI blu - Inni l|lniu - to*
que produeixen, distrisaber que aquests crèdits no són pre* ga.
Bihali-íiKlDalw.-JínrTo^-Wim
El» temes tractats són: constitució
bueixen i canvien, riquecisamont diners deixats, sinó entreItrf-ttohög
-J. ft«* - Jipp
tirttj-J. Mm I uurtli-Pílj hjita-jMs Un
ses
materials
o
esp'lrifwO*
'guea de material de guerra perta- interna de la organització socialista*
nyent al govern francès o manufac- de lea dones; colonias de vacances
Tots els,,b-puies de bona
per a infants dèbils; protecció de les'
turat a Franca.
voluntat que prefereixen
_ , fiBfWS, D'ABONAMENT:
al regne, d¿l¿i pau, el de la
Tot aixA ho fa el Govern francès pftrteres pobres; legislació social en
A Catalunya:
.
favor
de
les
obreres;
premsa
socialisjustiaa, iots elS^quP aspi"
que, com tothom sap, deu sumes
Trimestre, 2>50 pies. - Mig any, 4'50 ptes.
tin sincwament, cordialenormes nls Estats Units i a la Oran ta; foment de la organització femení-'
na,
etc.
S>fï
ment, a una societat miBretanya i no paga ni a l'un ni a l'alt_.¿
j
i!*·f*^ï'·;
..'í v i .i ;
•
Es
remarcable
la
serietat
i
demosUor^e,;|*'áoifrn|ir =
tre, ni pren cap mesura que indiqui mostració d'amples coneixements d«
JUSTÍCIA SOCIAL ás f únic periòdic
la intenció de pagar. Però és més: lei
socialista que es publica a Catar
nacions de la Petita entesa deuen matèria social que han sigut la nota
característica d'aquest Congrès. La t
íunya. teniu e/ deure d" ajudar-lo,
també grans sumes als Estats Unita i premsa
—»f*f\v¡!-"\
*
"
.
¿,",{i""
¡'ir
j
socialista, igual què la burgea la Gran Bretanya i no solament no sa, comenten
SUSCRIVIU-VOS-HI
amb elogi les delibera-,
paguen, sinó que França les obliga 8 cions, discussions
i resolucions d'a.personalment a la redacció o a
comprometre's a que aquests deutes quest primer Congrés nacional belga
T administrado, o bé trametent
î Tiana.-Dt. R. -¡Mai i!»pteilÌìè»*i tL*,° €
que ara concerten per & material de de dones socialistes.
f import fa f abonament a Fadmt^
Sa/t-Dr.
S.
V.-Idera
g
plus,
suscrlpcîo
u«
guerra tindran prioritat & tot altre en
nistrador, amb segells tie comú,
any.' •"'•'"
' '
t
el pagamont d'amortització i d'inte- ESPAN YA.-t'obrtr més pobr» 4*1
Vilanova 1 Ge/fr<í.~J. F. R. - Idem 8 ptfs. (d. U¿
gir posimi, etc.
ressos.
'«uu.-c.D.K.-mfiftt^tHí^K^)
n, |
, mon.
Figatres.—J.
S.
Idem
8
per
idem
id.
I
Resulta clar que els governs burgevUtOi.-». Ûrt.- :den V50 idem trime»lre |
sos tenen una ètica econòmica de ; Esel ministre del Treball britànic
Sent Just Dtsvem.—Barbería Casali. - Idem 8
ei
que
s'ha
euidat
de
demostrar
amb
1
nova invenció i una prodigalitat que
RAFAEL CAMPALANS
,
j v. .'T'':!11
i
xifres qae l'obrer més pobre del món ilc^^fny^
fa miracles.
AÍ«MOO«M. S-"- W*frwidera*'(ftmtstre. |
és el d'Espanya: Peta una estadística ^//iao.-J,^,,Jto»« ifkm un »ny.
I
GRAN BRETANYA'-EUooiowi J«- dels salaris amb rotació amb el cost : Tarragona.—]. P. - Idem 8 idem id.
: do la vida dóno el resultat ' que se- ^e/cftn-B.S.-IderaSHetfl*
giiUtlv**.
¡Llelía.—fí. de Q: - Idem 8 idem id.
|
gueix:
„S**atatt¿^Ei!iHtin¿& M«U«ÍÍ !: '-• ' :
Próximos les eleccions legislatives
Ufa obrer paleta, per exemple, en
f*W"*»<íftTiAJS*-ftí-H«*» HW**»»*!!
Y
a Anglater-ia, Escòcia i Puis de Gales, la setmana de 48 hores, guanya: a
és bo eonòixer la situació representa- Londres, 80 xelins; a Amsterdam,
Prole« de GABRIEL ALOÌWÀR
tiva política de la dissolta Cambra de 44.80 florins: a Berlin, 84.000 marks;
0/n>aa. —N. C. - Idem ?50 idem trimestre.
Comuns la composició de la qual era a Brussel·les, 150 francs; a Cristiania,,
Ca0§t4liÌMF B P. i M<^4^ÌSM. Mtoau»,
la-seguen t:
'UfcíO-corones; ft IMrfo^ At^pesseiVs;
Pratdip.-VI. M. - idem 4'50 idem id.
2 rals
Conservadors: 362.
a Nova York, 60 dollars; a Ottawa;
«Bf
Socialistes: 106.
40.80 dollari; a Paris, 168 francs; a
Fent les comandes* ü nétoedò *
Lliberals: 118. (59 de cada un dels Praga, 187 corone*; a Estokplm, 64.80
Els nostres lectors no han
de JUSTICIA SOCIAL, ad/untant Fundos grups, avui unificats)
corones; a Viena, 366Í240 corones; a
port en segells de correu, se as
d'oblidar que aquest nùIndependents: 1.
Varsòvia, 211.056 corones.
trametrà, tranc de jtorts, iunt
mero de JUSTIÇA SOPlaces racants: 0.
Aquests diferents salaria «n relació
'fl·aa*\ ì T ivi *
CIAL
ha
estat
revisat
per
De moment, per a cubrir aquesta amb el cost de lea mercaderies en les
t la censura militar i
llocs, es presenten 1980 candidata esmentades capitals i prenent per badels quals 520 són conservadors, 440 se, coni a tipus de 100, els salaria de
FRANÇA.-Uib«r»litat baratía.

4 m Wr. vu*.«¿u 'fa.
:\tä-'-*.m*W:ijmlt«ib -Y-Síihi .'i,.1áfe

fentiibi aËioiiii

ElSodai^me
i cl prevenía
de Catalunya
liSfcïaSe-'aaeir*".**«!,** .wsssa.-";***»--*.*-»

tair fü Mató Mfm*
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viatge l'hem de fer iots plegats
i que mai podrà ésser lliure
mentre un sol dels seus germans romangui esclau.
Vigila els primers passos,
amic benvingut Veus aquesta
pedra esmohda, aquesta mena
d'estela blanca en mig del roquiner? Doncs^hem d^inar per
aquí. Perquè? Perquè és el camí
més curt, el camí que senyalaren els nostres pares amb llurs
anants i vinents a través de les
edats. Aprofitem llurs passos
perduts què estalvien els nostres i ens permeten d'anar més
depressa. Seguim resbltament
per la via fressada, que anirem
més segurs i no'ns desviarem
dels nostres companys. I donem
a cada paraula i a cada idea el
seu sentit propi, que únicament
així serà possible d'entendre'ns amb tots els homes.

Democràcia
Coneixies el mot com coneixies la terra: a les fosques. Sabies que expressava una idea
sense contingut real. Democràcia, govern del poble pel poble,
poder del poble, vida comú, vida civil delpoble. Els grecs que
inventarenjlajparaüla foren els
que primer adulteraren el'seu
sentit, Els grecs, la raça dels

semi-deus, no creia en e] poble,
Però el. que porta en si ilevor
de divinitat realitza involuntàriament els miracles. Grècia
amb els seus esclaus, Grècia
amb les seves cartes, va inventar el mot i va descubrir els primers reflexes de la gran aurora;
No reneguis de Grècia encara
que la vegis maculada pels vicis ancestrals. No reneguis de la
democràcia encara que el mot
i la idea hagin servi* d'embolcall a les gosadies i impu dides
del capitalisme. La idea és pura
í santa i et guanyarà el cor
sempre que la vegis discórrer
en el plànol de la vida.
En la serra del Cadí jo he
vist reunir el bestiar de cada casà en un remat comti i sortejar
els torns de guardar quan no's
fa per ofertes voluntàries. Els
propis interessos—lo més sagrat del ho'me rudimentari—són
entregais a mans comunals durant el temps d'istiu, mentre cada ú resta en el seu lloc conreuant el seu troç. Tots són bons
i tots són aptes per a dirigiri
reservar en comú el patrimoni
de cada vei. Tots cumpleixçn i
tots confien en matèria tan trascendental per a ells i tan delicada.
, La democràcia comença aquí
i arriva a les més altes esferes

del esperit humà. Jo puc pensar
per Tu, i pods Tu pensar per tni
amb tal que W hagi un dret ço1
mú i igual ä elevar-se i «»paparse i fer-se per l'esforç i el sacrifici carn i substància del germà
més feixuc i recula^ (
Hi han dos homes que reneguen de la democràcia: l'autòcrata i l'àcrata. Són dos exemplars d'una mateixa espècie.
Segueixen là dpctyiha del «individualísme>., que és, en totes les
seves aplicacions, contraria a la
nsstra. Per a ells cada home és
una illa solitària en, l'ócceà de
la vida. No coneix el bé comú
que és per a nosaltres un element superior al bé individual.
I tols dös áprofjíen Jes opQtíunitats per a denigrar i escometre la democràcia posant de ralleu les seves deficiències eoni
si unaJleï defectuosa en )á práctica no fòi isuscépttbie ,4e p*rfercionar-se i consolidar-se.
Pensa, pnic, que si detnocr*cia vol dirgov^rn del poble tíel
.poble, .fes ¡leves lalftdes són taludes d?l poble el qual va.nai*
xent penosament ja f a. centúries
i en trigarà, «near« mtìttel toes/
a ésser ]>et) nat fort i vigorós
per a viure àrab tot esplendor
la vida de la democràcia. Pensa
que si s'extingeix la mica de
democràcia assolida, consagra-

. remeì dr<?t del més fort, el dret
divi i el renunciament al dret
! Comú i a la Ilei conni. No ho
'creguis que els nostres pares
s'equivoquessin i que fos una
' ignoscentada la proclamació
ì dttsÉ «E)rets de l'Ponjiè*, :ttâgik
la mitja rialla per als suficient»
i els cínics i tu conserva't obstinadament càndtt que la candidesa és el fonauíent i ía claü;^
tota» s,apiençia, , •
»
A
En aquest camí que trepiíg«*
hi trobaràs sovint el rastre sag»
i nós ä'aquells c^mp^BJys |f¡sc5i
neguts que en les tenebres, del
temps oferiren la vida llur per
la democràcia, yer a qtfe To f Jo
podéssim unir avui el nostre e|: forç en la tasca generosa d« cer*
car el be dels altres. Camina en
siknci i respectuosament per

' aquesta via sagrata. $Sguj$ì
aqueste« petjades^glorióse* ¿j».;
corda només xiue Tn vas me«
enllà, que si pels nostres heroka
av4i«*pasi$ats dfiópctftAi: "
dl)fgó\«fft Isa pôffte, m i
per a nosaltres vol dir -¡
això, i vol dir, de més, comunitat d« govern en un^a1 tojntmitat
'de'b^nji;; ' ' . . v -,;.; .;' ;;,-;.¡;."^
I sí *ents parlar, d'abotif 1«
democràcia, malfiati i ti -to^ré,
lluita, flufta fins a Vtöitüt' ' *
dé recular una naná ca À
jvia dolorosa.
~í sU'lif WflPÍ • ^^*^ JWWPl^^*^fc^' M

