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ENQUESTES DE "JUSTICIA SOCIAL"

EL FRON

1C OBRER
Per donunt dels Interessos mesquins I de
de partit,
aixequem tots* els nostres esforços per u fer d'un cop el Front Únic Obrer.
Qui hi fu que siguem comunistes, sindicalistes, anarquistes o socialistes? Per ventura, no som obrers abans que tot?

Uns breus mots, encara,
sobre el front únic
Caldria que nosaltres, els obrers, no oblidéssim, com acostumem a fer, essencials coses.—Voleu dir que els detalls í les norreries no ens fan perdre de vista el conjunt?—Voleu dir que una pila
de verbalismes i miques de fets d'avui, no ens distreuen del tot del
veritable objectiu? A veure: què volem nosaltres? què ens proposem?—Es tracta només d'anar tirant i més o menys figarlar? Es
que hem d'ajornar constantment per a demà aquesta unió sense la
qual no hi ha esperança possible de triomf? Aquesta passivitat i
'aquest ajornar han de durar encara gaire? Esperem eucara més
propicies ocasions?—Més encara?—Més? Però, que voleu miracles,
vosaltres? Tots els miracles, sempre, han estat fets pels interessats.
Encara no ens enteneu? Encara no?

Ens vejiem privats
de publicar la caricatura de B. M, "Els Pobres."
'

obrers.—Front únic vol dir, senzillament i clara la voluntat irrevocable d'ésser amos dels nostresjdéstins,—

Però precisament ara. Quines serien, per exemple, les condicions mínimes per establir en breu temps aquest front únic, de la
' necessitat del qual n'està convençut àdhuc el que, per personals
motius, deu ésser-ne enemic?—Què és el que podria ràpidament posibilitzar-lo? Quines garanties, quins pactes mínims tindrien la virtut de començar a fer-lo caminar?
Prescindint d'argumentacions i raonaments i demostracions que
tot« ens sabem de memòria, i que no cal repetir, proposo: Un plebiscit, per societats, en el que cada obrer, sense coaccions, voti en
un brevíssim qüestionari, aquestes simples i breus proposicions:
I Deu o no organitzar-se una Assemblea Magna per a pronunciar-se a favor o en contra amb tota llibertat.
II Deuen o no deuen fondre's tots els periòdics obrers
—(cal pensar que ara tractem d'establir el front únic
)—en un sol diari de combat.
III Quins individuus deurien de formar el Comitè Organitzador d'aquesta Assemblea Magna, en la qual només podrien parlar
els representants autoritzats en junta de cada Centre obrer. (Jo,
particularment, amaria que tothom que estès disconforme amb el
seu Centre i cregués tenir una idea viable, la trametés per escrit al
Comitè.)
IV Cada Centre obrer estudiaria les qüestions i garanties mínimes per a consentir en militar en el Front Únic. L'Assemblea
Magna no" tindrà altre objecte que el de conciliar, a ésser possible,
les divergències que d'uns als altres separessin. Constituït el Front
Únic, l'Assemblea Magna deliberaria sobre l'immediata actuació.
I ara, contra el meu costum, deuré parlar pel meu propi i particular compte. Jo, refuso netament formar part d'aquest comitè. No
són els meus personals i particulars interessos els que m'indueixen
a proposar aquests començaments de fets. Jo, escriure sempre sense retribució en el diari, si es fa. Ara, de retribuïr-se algú, jo, obrer
de la pensa, amaré ésser també retribuït. Jo, soldat ras com els altres, em subgectaré a la segada disciplina de la nova Força,—mentre aquesta, extemporàniament i capriciosa,—com a voltes ocorre,
—no atempti contra la meva individualitat. Llavors, jo torno a ¡ésser aquell nome lliure d'obrar com bé em semblí.
Ara, jo invito gentilment a tots els demés a exposar, franca, la
seva opinió. I ho dic així, perquè jo no soc un professional d'organitzacions. Cal que una feina així la fassin els entesos. No és
prou clar això?
Dos fets, un, una afirmació, valen més que totes les gresques
retòriques i tots els discursos. N'hem patit molt de l'estètica dels
discursos i del soroll de les paraules que morien a l'entrada del local. Crec que hem fet ja prou literatura i prou sentimentalisme sobre el front únic. No es tracta de fe. Per a aquesta eina de la fe, ja
hi han les religions i altres industrials similars empreses. No es
tracta de creure-hi o no creure-hi.
El que no hi cregui, si no és una espantadissa femella, que
no faci nosa i que callí. Serà el veritable servei que podrà fer el
seu temperament d'encanteris. Es tracta, amics, simplement, de si
el realitzem o no. I cal començar per una cosa u altra. Amb la bona voluntat, només, allà vers 1940, encara ens hi pensaríem, amb
una profunditat maravellosa i absolutament infecunda i vácua. Es
que vosaltres penseu esperar fins 1940? Si és així bon profit us faci,.. Penseu que la més petita de les avinences val més que el grandiós estancament d'ara.
Fa molts anys, obrers, que fem i desfem coses,—però no hem
«acara construit res, ni som allò que ja deuríem ésser: els hereus
imawdiats i únics de la hecatombe
Pips ara hem anat esviaixats: fins ara hem caminat amb els
uH&emÍMnats. í bé: sabeu què vol dir front únic?—Front únic, no
vofcdi* guanyar una vaga, pidolar subsidis a la maternitat, ni retirs

El que pensi parlar més diàfanament que s'aixequi i ho faci. I
si algú em parla d'obtenir-ho mitjançant aquella brometa que es
diu evolució,—li diré que no ha de fer res entre nosaltres homes
d'idees, homes d'entussiasme i de vivíssima acció. Perquè nostre
dolor més gran és veure com és tan vessànicament inarticulada i
tan nul'lament eficaç aquesta quantitat de força que, només orientada, pel seu propi pes, ens acordaria el triomf, que necessitem
com l'aire de nostre respir.
Les grans aspiracions no són, em sembla, per a pendre-hi tranquilament xacolata, passar-hi el rosari o mirar-se-les encantats
com aquells fakirs indis que consumen la seva vida en un contemplar-se l'ull de la panxa—el melic. Les aspiracions, són per a realitzar-les, per molt perill que comportin. Què? Encara no us decidiu atlonar el primer pas per a la realització del front únic? Què
esperem?—La cosa que temen menys els veritables homes és la
derrota.
Cristòfor de Domènec

Demano la paraula!
Tinc dret a intervenir-hi en
aquesta enquesta, i vosaltres
amics de JUSTÍCIA SOCIAL, no
podeu negar-me'l, car si el neguéssiu negaríeu al mateix
temps l'esperit de tolerància que
us informa i serieu poc transigents amb les altres teories i
opinions. La meva és contrària
al «Front únic» que es preconitza des de les vostres columnes i no estic d'acord tampoc
amb els seus expositors.
Quan es posen en joc interessos col·lectius que pertanyen a
una determinada idea filosòfica,
i aquesta idea és sustentada per
milions d'homes, tenen aquests
el dret d'intervenir-hi; perquè sinó es podria interpretar llur silenci com a conformitat amb el
que els altres exposen, i això és
precisament el que no volem, o
més singular, no estic disposat
a passar-ho per alt.
Deixant apart la vostra bona
intenció, amics socialistes, segurament els únics que sentiu de tot
bon cor ço que exposeu del
front únic; els altres, els que
més interès hi tenen en que es
realitzi, són els comunistes (nom
que han robat al anarquisme) i
quan ells tenen tant d'interès
que es faci és que porten idees
dolentes i no gaire bons fins.
Què voleu, els coneixem massa!
Sabem bé la roba que tallem.
Aquests comunistes, per interès, no per convicció, que ahir
mateix eren sindicalistes, avui
disidents i %demà... demà ja és

un xic més difícil endevinar el
que seran, tal volta una «Torre
de Babel», no fan res que no
porti un doble sentit amagat i
que respongui als interessos de
Moscú, que satisfaci les ambicions bastardes dels homes que
forgen plans descabelláis des
del Kremlin roig.
Per altra part, la idea del
«front únic» cal convenir de totes maneres que no és molt original i menys encara oportuna,i
ja pert alguns dels seus quilats
primitius.
Això de recordar-se sempre
del «front únic» quan no es pot
parlar més que en mitges paraules, té un símptoma sospitós;
però deixem-ho, anem al que
ens interessa.
Encara que la C. N. del T.
vulgues sostenir una convers«
amistosa amb alguns, i fer una
aliança amb els altres, que es
vulgues establir un nexe comú
de totes les forces revolucionàries, de les quals s'ha d'exceptuar
els comunistes, car aquests no
són ningú, ni revolucionaris ni
res, voldríeu dir-me, amics,"què
és el que hi guanyaria la C. N.
del T. amb aquestes aliances,
pactes i convivències? Més aviat
hi perdria l'honor que trobar-hi
res. Per de prompte, ja perdria
les seves valors revolucionàries,
i després la seva seriositat quedaria compromesa i finalment
en ridicci davant del món revolucionari. Seria també sentar un
mal precedent. Ja veieu, doncs,
com no pot ésser aquest front
ùnici
Els interessos vostres no són

pas els mateixos nostres, amics
.socialistes, això no ho haureu
oblidat pas, eh? Ja sabeu que
entre vosaltres i nosaltres hi ha
una distància bastant respectable; doncs, encara hi és més
grossa, molt més grossa amb els
comunistes.
Què hi va, doncs, a cercar la
C. N. del T. en aquest «front
únic»? Donar personalitat a
quatre desconeguts que avui vegeten a l'ombra de l'anònim?
Fer conèixer a les masses obreres uns quants caps més? Ens
costen massa cars els ídols!...
Mengen massa! Vaja, diguem-ho
d'una vegada, ço que es cerca
aquí és poguer sortir de l'ombra í assolir, per uns dies de
triomf, gales i glòries populars.
Vanitat humana!
Després, que encara tenim un
xic de vergonya, nosaltres, cosa
que sembla haver perdut el veí
o potser se l'han deixat menjar
a consciència per uns as« que
han fet un bon estiueig per Moscú i ara tenen la estúpida pretendo, els uns, de fer-se periodistes, com els Trilles, Benedí,
Pomaregas, Valls, etc., i d'altres
embrutar amb l'or dels rojos les
columnes d'un rotatiu barceloní («El Día Gráfico») i fer conèixer al poble las delicias de la
dictadura roja, i, com que no
hem perdut la vergonya, no ens
avindrem mai amb aquests que
ens han cantat fa tant de temps
el rèquiem cant impace com a
un mort. No, no hi volem sapiguer res amb aquests queíecillos, res, res!
Sabem, per altra part, que tan
sols busquen ficar el nas dintre
de les organitzacions obreres
que s'han manifestat refractaries sempre a les seves teories,
í veure si les poden fer seves
per poguer presentar a Moscú
com a trofeo de victòries les testes dels morts que han preconitzat (la C. N. del T.). Ells no tenen exèrcit, són «cuatro y el
cabo» (el nom d'aqueix cabo el
coneixeu bé prou tots, és e^que
embruta les columnes dt «El
Gráfico» sota el pseudònim
«Abel Desclot» (que s'hi amaga
un maurin), i per ço fan tots els
possibles de cercar-lo; i on millor?
Està clar! dintre els organismes obrers que és on demoren
aquests, és on s'ha d'anar ha
buscar. Doncs, bé: nosaltres,
que endevinem, darrera d'aquest
«front únic» ço que s'hi amaga,
cridem: no hi volem sapiguer
res.
Els obrers per els quals tant
d'interès sembla que s'hi prengui tothom, nosaltres sabem bé
ço que volem... ço que volen els
obrers jo ho diria... però no
m'ho deixaria dir el censor: callem-ho per ara, ja ho direm
quan poguem. I ço que volen els
obrers, els que accepten el front
únic, «los cuatro y el cabo», no
els hi donaran res, car no són
—repeteixo—ni revolucionaris
ni res.
Vosaltres, socialistes... vosaltres, encara que en poc nombre,
teniu soldats de fila amb qui
ens uneixen llaços de parentatge, de misèria i dolor i podríem
entendre'ns si no s'hi ficaven
pel mig aquells que lluny de vulguer la unió dels proletaris vo-

len que sempre estiguin desmembrats.
Doncs bé; que quedin les coses com estan i que cadascú des
del seu lloc, faci ço que puga
per 'a millorar la situació del
proletariat que tant malaventurat és i que treballi per lliurar-lo
del jou que l'oprimeix. De tot
arreu es pot treballar per la causa redemptora de la humanitat
si realment es sent l'amor per
ella. Així que no calen fronts
únics ni perdre el temps en vanes discussions.
Diogenes
Presó de Barcelona.
NOTA DE LA REDACCIÓ.-Quan
obrirem l'enquesta del Front Únic Obrer
dèiem: «... i per a que tingui la màxim«
eficàcia hem invitat a tots els capitostos
del sindicalisme, del comunisme i del
socialisme per a que exposin llur opinió, en el ben entès que els demanem
només aquells punts que poden válenos a tots; pensar en les coses passades o futures que podrien dividir-nos,
ho entenem una traído.* Avui encara
hem refermat més aquesta opinió i
aquesta creença. Si publiquem, doncs,
l'article de Diògene«,
del qual estem a la més oposada oposició és únicament per esperit de tolerància. Nosaltres ens llevem tot» responsabilitat. De l'article només n'és
responsable el seu autor, Josep Cárdenas.

Per un altre número tenia reservada la paraula per a intervenir en l'enquesta sobre el
Front Únic Obrer, però l'aparició d'un interessant article signat per J. Peiró en el segon número de «Solidaridad Proletaria» m'ha mogut a avançar
alguns punts de vista, simplement personals, sobre aquesta
important qüestió.
Estic d'Vicord amb el company
Peiró quan parla de la vaguetat
dominant en la present enquesta. En iniciar-se la campanya jo
vaig exposar a alguns dels seus
propugnadors el meu criteri de
que aquesta havia de desenrotllar-se partint de punts concrets,
de preguntes clares, per tal de
poguer establir després, com a
resultat, de l'enquesta algunes
conclusions terminants, que alhora fossin réflexe de l'estat
d'esperit dels nostres obrers i
poguessin servir per assenyalar
noves orientacions.
Posteriorment, ja en el curs
de l'enquesta, algunys companys, entre ells l'Antoni Amador,
han manifestat també la necessitat de concretar les opinions.
Malgrat tot, no pot qualificar-se d'infantil com fa Peiró,
el procediment seguit. Si més
no, l'enquesta haurà servit sempre perquè els homes altruistes
i de bona voluntat hagin pogut
fer sentir le seva veu i el seu
desig de que desaparegui aquesta atmosfera pesada de desconfiança i d'engrunyiment personal que plana damunt dels nos
tres medis, esterilitzant tots els
esforços. Tant si es constitueix

JUSTICIA SOCIAL
com no el Front Unie, l'en, questa mai haurà estat endebades; perquè els homes de JLIS' TICIA SOCIAL consideren que
la porten a (erne en compliment
d'un deure i estan segurs que
les belles realilaís d'un dia són
filles sempre d'una bona fe i
d'un bon desig precursors. Ks
p una veritat aquesta que cal tenir
molt present. La bona l'è sem"f pre ha estat utia força colpidora
i decissiv<ì; sobre tot en aquells
moments que els homes se senten cansats i impotents de tant
mansturbar-seel cervell, cercant
habilitats i fórmules clandestines per a sortir del pas. Entre
nosaltres hi han hagut molts
homes que han actuat sempre
com si la bona fe i la cordialitat
"fossin un perill per la seva
masculinitat. I naturalment eren
í- uns homes febles des del moment que temien aquest perill.
Amb homens d'aquesta mena es
fa difícil crear cap força col·lectiva durable i,per tant,constituir
el Front Únic Obrer.
Per tot això, ens hem de felicitar que el company Peiró reconegui que la posició dels socialistes catalans pel sol fet de
k
tenir una base de bona fe no és
tan lírica, tan inofensiva, tan
simplement teòrica, com alguns
han volgut suposar.
En l'indicat article es parla
també de la relació que hi pugui haver entre els socialistes
catalans de la U. S. de C. que
volen el Front Únic Obrer i el
«Partido Socialista Español» i
la U. G. del T. que el rebutjen.
Segons jo tinc entès entre
aquests dos sectors del socialisme peninsular no existeix,
fins avui ni una disciplina ni
una direcció que els aplegui i
els obligui d'una manera permanent, sinó tan sols una afinitat moral i de doctrina; una mena de «statu quo»; que precisament ha de revisar-se en una
assemblea que està projectada
per quan les circumstàncies fassin possible la seva celebració.
Mentrestant els acords de la
U. S. de C. no poden obligar a
ningú més que als seus associats. I em sembla també indiscutible que les orientacions que
.s'assenylin des del seu orgue
JUSTÍCIA SOCIAL no signifiquen cap solidaritat ni cap filia< ió demés de les que naturalment li corresponguin.
•Per tant, JUSTICIA SOCIAL
¡•oi defensar lliurement el Front
Únic Obrer.
El company Peiró fa encara
una alusió a la qualitat i nombre dels clements que'constitueixi, n la U. S. de C. i ve a confessa r la seva incertitud en aquest
e> ;rem.
Jo he tingut ocasió de veure
'•'çona la «U. S. de'C.» nascuda a
la vida pública amb un fi propi
. i concret, va creixent d'unsi manera segura, recollint adhessions d'obrers intel·lectuals i
manuals, i també he pogut comprovar que les seves orientaci,ms eren cada dia sentides per
tol hom amb més compenetració.
Ara bé; jo crec que 1 importància veritable dels seus efectius
serà cosa difícil de determinar
m entres no canvíin les presents
circumstàncies. No fóra possib e actualment la celebració
d'un congrés, d'una assemblea
o d'altra manifestació col·lectiva
que servís per efectuar un recompte de forces; més necessari
per nosaltres que per ningú si
es té tn compte que la U. S. de
C. no fa encara un any i mig
que va tonstituir-se.
La situació de la U. S. de C,
és en aquest sentit semblant a
la d'altres organitzacions. La
vida pública està suspesa, per
això els homes en lloc d'actuar,
pensen i senten. L'activitat és
doncs poca cosa més que cerebral. Més que p;\rtit i organitzacions hi han o'pininons. Hi ha
una opinió sind lealista, socialista, comunista, anarquista, demòcrata ó lliberal etc., moventse dintre la vaguetat, dintre una
confusió de fronteres.
Per això amb d mateix dret
que Peiró demana quins són els
efectius de la U. S. de C. jo podria demanar quins són els
efectius i sobre tot quina és la
constitució i el pensament de la
C. N. del T. en aquests moments. Es evident que ens trobem
en una època c e íran.síció í
r
al esperar per a definir res
s nse equivocar-nos..
Per aquesta caurà entre alires, jo particular,;---jut no crec
oportú en aqut.r,ia„ nora l'ingrés

ment respectats pel seu porta- socialistes, ben justament, coveu.
mencen a sentir-se defraudats
No ataco a ningú; simplement per l'incompliment de les prodic el que veig, que és el que meses fetes per el «Bloc d'estothom té davant dels ulls, i el querres» durant la campanya
Però, prescindint de les raons que hauria de desaparèixer mai que procedí a la victòria del 11
d'oportunitat, vull examinar ara que es tractés de fer ingressar de maig í ratificades solemnialles possibilitats d'intel·ligència la U. S. de C. a la C. N. del T. ment per Herriot en demanar la
0 d'unió entre els socialistes ca- Perquè, francament, jo que soc seva col·laboració.
talans i la C. N. del T.
socialista, en entrar al Sindicat
Certament que no és pas lo
Per de promte haig de fer ob- m'agradaria tenir els mateixos mateix prometre en l'oposició
servar que la U. S. de S. ha drets que un anarquista, m'a- que governar. I més encara
tingut fins avui una actuació gradaria que l'anarquista era quan s'ha de governar sense
purament política, per tant, la tractés com un company i no una majoria compacta i decidiseva força és principalment d'a- que vulgues imposar-se'm com da. Ara es troba el Ministeri
quest ordre, la qual cosa vol un senyor. Em sembla que no Herriot necessitat d'atiuixar per
dir que el seu ingrès a una or- exigiria res de l'altre món.
obtenir tranquilitat en el Senat,
ganització exclusivament sindiCompany Peiró; cal encara i si afluixa s'exposa a perdre
cal com ha d'ésser la C. N. del que cadascú per la seva banda ' l'apoi dels socialistes, que li és
T. no representaria una aporta- camini una mica si voleu que ' necessari a la Chambre.
ció molt important, al menys ens trobem. Cal, sobretot, res- I Nosaltres ja vàrem dir, tot
numèricament. En canvi tinc la pectar els principis. I si els prin- comentant l'esclatant victòria
seguretat, í si m'enganyo el cipis no s'adapten a les realitats ' assolida quan les darreres
temps ho dirà, que la U. S. de cal tenir prou valor per a can- ' eleccions, que la grandiossitat
C. en el terreny polític pot col- viar-los; amb l'objecte de pò- I de la mateixa havia sorprès a
laborar des d'ara amb éficàcin der tenir sempre una actitut lò- I les mateixes esquerres i havia
preeminent amb qualsevol sec- gica, coherent i racional. Això j de resultar perjudicial a les mator d'esquerra de Catalunya. En és la primera cosa, tot el demés teixes, ja que elles no podien
aquest sentit una eventual intel- ja vindria pel seu propi impuls, ' governar i seria difícil que goligència amb els comunistes— car no dubteu que dintre o fóra vernés altre sector. Ara a punt
també polítics-pensant en el d'una mateixa organització, d'obrir-se les Corts, comencen
mutu interès, la crec més pos- procedint amb llealtat i claretat, a sortir les qüestions, un cop
sible.
fatalment ens haurem de trobar apaivagat l'esclat dels èxits asPerò admetem el cas de que junts moltes vegades.
solits en l'aspecte internacional.
la U. S. de C. reservant-se el
Altres observacions podríem Els socialistes comencen a adodret d'actuar lliurement en l'as- fer encara sobre aquest punt,, nar-se de que sols s'aprofita el
pecte polític es plantejés la con- però preferim deixar-ho per un seu coucurs, sense pensar en
veniència d'entrar a la C. N. del pròxim article.
'k
donar cumpliment a promeses
T. pel que es refereix a»la seva
fetes, i demanen que s'orienti
Màrius
Vidal
actuació sindical.
decididament el programa del
En principi aquest ingrés no
Govern cap al pacte de coopeés impossible, perquè segons
ració.
s'ha declarat moltes vegades a
No sabem si es trobarà una
la C. N. del T. hi caben els
fórmula d'arranjament. Però la
obrers de totes les tendències:
opinió radical es comença a
socialistes, anarquistes, catòlics,
queixar de que el Govern no
comunistes, etc. En principi, Anatole France és mort pugui conseguir una sèria amdoncs dintre del sindicat encara
A l'entorn de la po- nistia, ni la reintegració dels
que hi haguessin uns sectors
cheminots, ni posar remei a la
lítica.
d'opinió molt més nombrosos
puja constant dels queviures, i
que els altres, sembla que tots
protesta del projecte de pressuEra
en
els
primers
mesos
de
haurien d'ésser igualment respost massa conservador i de
pectats, mirant sempre única- la nostra aclimatació en aquesta que un Govern que anava a reterra
clásica
de
la
llibertat,
que
ment el bé de l'organització; i
goneixer el dret sindical dels
elegint per a ihembres de les vàrem tenir el goig d'assistir a Funcionaris, hagi castigat a un
un
homenatge
retut
al
gran
penjuntes els homes més capacitats
empleat d'Hisenda, per si ha
1 intel·ligents, fossin particular- sador Anatole France, amb presidit una reunió de comocasió
del
vuitantè
aniversari
ment de l'opinió que fossin.
panys del Ministeri en les golfes
Dintre del sindicat el que hauria del seu naixement. I a fe que de l'edifici, en lloc de fer-ho en
varen
tallar
just
els
seus
amics
de comptar fóra l'individu obrer,
altre lloc.
fora del Sindicat actuaria el co- i admiradorsl Per mica que es,Els lectors de JUSTÍCIA SOdescuidin,
els
honors
hanrien
munista, el socialista, l'anar'CIAL,
hauran vist com hem
quista i el catòlic, segons la se- hagut d'ésser pòstums, com els; anat concedint un graní crèdit a
que
en
aquests
moments
li
dediva doctrina i disciplina. JUSTÍHerriot. Sentiríem molt haver
CIA SOCIAL defensa també ca la intelectualitat de tot el de regonèixer que és de la mamón,
amb
motiu
del
seu
tras*
aquest criteri quan diu «Com a
teixa pasta dels polílics " que
home, has d'ésser socialista. pas.
haurien d'ésser condemnats a
No
és
per
a
les
nostres
forces
Com a obrer, sindicalista.» Però
no
governar mai més.
tot això que és tan bonic i tan fer un estudi de la grandiosa
Per avui, la nostra sinceritat
obra
literària
d'Anatole
France,
clar existeix sols en principi,
ens fa dir que en aqnestes d°arrepraticament dubto de que pugui que havia constituit una part res setmanes la seva actuació
del
bagatge
dels
temps
de
la
existir. Aquesta armonia, aquesno ena ha pas convençut.
ta mútua beligerancia entre ho- nostra joventut. Segurament no
mancarà
qui,
amb
més
autoritat
Rafael Ramis
mes que pensen d'una manera
diferent i fins incompatible és i competència, en portarà una 15, octubre 1924
«
difícil que es puguin donar din- síntessi a les columnes de JUStre del Sindicat. Aquesta línia TÍCIA SOCIAL. Ens limitarem
divisòria entre l'actuació sindi- a recordar l'emoció intensa que
Company: Si senliu les incal la que podríem dir-ne ex- sentírem la sola vegada que vàquietuds
que dignifiquen la
tra-sindical en molts casos re- rem veure al mestre, per qui ja
sentíem
profunda
admiració.
condició humana dels oprisulta fictícia. Com voleu, per
Era el jorn de l'homenatje a
exemple, que un catòlic es commits, propagueu
formi que la seva quota sindical que més amunt fem al·lusió.
serveixi per a sostenir una es- Anava recitant el seu admirable J U S T Í C I A S O C I A L
cola racionalista, i que un de- discurs Mr. François Albert—
periòdic socialista català.
mòcrata ni dintre ni fora del avui ministre d'Instrucció—i jo
deixava
vagar
la
meva
mirada
Sindicat toleri una dictadura.
Coneixem innombrables casos per l'ample espai del Teatre del
Trocadero, pensant quina de les
que corroboren el que diem.
En la nostra C. N. del T. el moltes testes blanques seria la
predomini dels anarquistes ha del gran escriptor. En. acabar
estat i és encara absorvent. A- els aplaudiments amb que fou
quella mútua beligerancia d¿ premiada la oració de Mr. AlEn el despatx del Sr. X.
que parlàvem no ha passat mai bert, una formidable ovació es
—Senyor X: m'hauria de fer
de l'esfera dels principis. I da- deixà sentir, i seguint l'actitut
vant^'això no hi ha res més de del públic, vaig dirigir l'esguard un favor...
dues ìsortides o establir d'una a una llotja des de la qual l'ilus—De cap de les maneres.
manera efectiva aquella belige- tre escriptor manifestava desit—Perquei
jós
de
parlar.
Es
feu
un
silenci
rancia, aquella igualtat de con—Perquè m'exposo a que
sideració entre els obrers sindi- absolut, i France, amb una veu
cats o canviar els principis. La d'infant, ben en desacord amb vostè em resulti un agraït i
la seva gegantina figura, regraficció no pot subsistir.
m'en hagi de penedir tota la
Aquest predomini anarquista cia l'homenatge i propugnà per vida.
a
que
la
victòria,
en
aquells
dies
absorbent, exclusivista i agabe—/ sí fos dels dtsagraïts?
lladora, dintre el Sindicat és tan assolida per les esquerres fran—En els meus càlculs no hi
evident que no crec que hi hagi ceses, servís per a portar a
cap company anarquista que es França una extensa i generosa ha entrat mai l'avinantesa d'aprengués el treball de desmen- amnistia, i al Món la Pau tan questa immensa gentussa nortir-ho. Ara mateix tenim que desitjada.
Ha mort Anotóle France en mal i multiplicada. Passi-ho bel
«Solidaridad Proletaria», com
el
moment en que s'acaben de
BRAND
abans «Solidaridad Obrera»,
porta un subtítol que diu «orgue construir seriament els fonade la C. N. del T.« Ara bé, te- ments de la Pau. A que devingui
nint en compte que la C. N. del ben aviat una realitat la consT. és un organisme purament trucció de l'edifici, podrà conPer un error, la crònica «De
sindical el seu orgue sols pot tribuir molt la difusió de la
magnífica
prosa
del
Mestre
que
Paris
estant» de la setmana pasparlar de qüestions sindicals.
No obstant, no és així; l'orgue avui plorem. Fer que les seves sada, i que per causes alienes
de la C. N. del T. és principal- obres fossin assequibles a tot- fou mutil·lada de la meitat en
ment un periòdic de propagan- hom seria la millor manera avall, aparegué sense la firma
da anarquista i combat als co- d'honorar la seva memòria, tot
munistes, als socialistes i als ca- treballant per el benestar de del seu autor, el company Ramis.
tòlics, malgrat que tenen com l'Humanitat.
els primers el dret de formar
part de la C. N. del T. Si els
Els fets van demostrant que
JUSTÍCIA SOCIAL
principis valguessin alguna co- no ens erràvem en suposar que
sa, els anarquistes, els socialis- s'apropaven dies difícils per el
és l'únic periòdic de la nostes, els comunistes i el catòlics, Ministeri Herriot. Ja no són pas
tra terra que recull en un
podrien fer les seves campanyes sols els elements clericals que
en els periòdics respectius, però mouen brega, sense motiu, i
sol ideari tots els desitjós
en quan pertanyessin a la C. N. amb el sol desig d'entrebancar
del T, tots es trobarien igual- l'acció del Govern. També els
del poble
de la LI. S. de C. a la C. N. del
T. tnl com proposa el company
Peiró.

De París estant

Comet dar>
hétérodoxe^

Esmena
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La salut <TAlemanya
Escrivim aquestes ratlles mentre esperem el resultat de les eleccions generals angleses. No creiem que puguin portar-nos aquistes
eleccions sorpreses de consideració. Creiem, sí, que un dels actes
polítics més afortunats del govern socialista britànic ha sigut el de
no resignar-se a abandonar el poder sense saber quin eïecte havia
fet en l'opinió la seva actuació durant nou mesos. No era la Corona ni els seus consellers els que havien de decidir la continuació o
la fi d'un govern socialista. Era el poble el que havia de donar el
seu parer en aquest afer trascendental i la Corona ha demostrat
excepcional sabiduría resignant-se a la consalta per la qual,, en
certa manera, es decideix també el seu destí.
é,
Les eleccions presidencials nordamericanés tampoc poden aürnos grans sorpreses. La màxima novetat que poden oferir és .que
cap de les tres candidatures de primer rengle, la republicana! de
Coolidge-Dawes, la democràtica de Davis-Bryan i la progressista
de Follette-Wheeler, reuneixi els vots constitucionalment necessaris en qual cas l'elecció la farà el Parlament.
Les eleccions generals alemanyes fixades pel dia 7 de desembre són les que reserven una incògnita més que important, decissiva, per al pervenir d'Europa. Anglaterra segueix la seva evolució
normal i tal com ha dit MacDonald, si no és ara, serà d'aquí cinc
anys o d'aquí deu, però no és lluny la data en que els socialistes
obtindran el poder amb majoria parlamentària pròpia que és com
dir amb la voluntat manifesta del pais. Els Estats Units segueixen
també l'evolució llur sense commocions ni cataclismes per l'entranyable afiancament que tenen en el poble les pràctiques democràtiques que presideixen tota la seva vida pública i privada.A Alemanya, en canvi, el traspàs del règim autocràtic i militarista a un règim de llibertat i democràcia exposa el país als perills del sectarisme i reaccions violentes que poden comprometre la reglameijjiacíó de la pau a base de la franca i lleal col·laboració de les deijBocràcies europees.
:
Els partits socialistes de totes les nacions han conegut abastament els dolors incomptables d'una infantesa desvalguda i una
creixença penosa en mig de persecucions i marfugues de tota llei.
Però els socialistes alemanys han sufert totes les proves imaginables. Fins després de la guerra, a l'imposar-se la direcció del país
per la mortal fallida de tots els instruments de poder fins aleshores coneguts, malgrat l'experiència de Rússia, o potser per 1 experiència de Rússia, varen volguer que llur revolució fos incruenta,
intel·ligent i humana. I aquest terrible mancament que les masses
enfollides no perdonen, els hi ha amargat tots els èxits i tots els
sacrificis que en raó a les circumstàncies en que ells havien de
moure's són d'un valor i d'una magnitut insuperables.
Als que no cerquem el fàcil aplaudiment, permeteu-nos quatre
mots de vindicació en favor dels social-démocrates alemanys encara que ningú hagi de compartir el nostre criteri. Ells han sigut
els més eminents salvadors d'Europa. Sense ells continuaria avui
encara l'estat de guerra en la mateixa proporció que en 1917. Ells
són els que han tingut el lloc més estratègic i perillós i els que han
tingut més consciència de llur responsabilitat i de la tasca què'ls
hi corresponia acomplir: matar la mentalitat germànica de l'avant
guerra, enterrar definitivament a Bismark, destruir l'imperi, i, de
més aprofitar les grans forces morals i les grans energies mentals
per a una causa diametralment oposada a Ta que des de llur naixement i organització havien servit.
I cal reconèixer que mai han abdicat de llurs principis ni mai
han descuidat llur aplicació malgrat haver-se trobat durant molt
temps—els més difícils per ells—amb tl rebuig i l'abandó de gairebé totes les fraccions socialistes del món. Ical proclamar, per
bé que és una novetat en la política alemanya, que han sigut dúctils, sensats, calculadors i bons diplomàtics,car han anat acomplint
la tasca llur sense inspirar desconfiança a llurs adversaris i sense
desvetllar un ambent d'hostilitat que hauria malograi tota l'obra
llur. En moltes ocasions, com en 1 hora present, han trobat la manera de fer fer als altres la feina, que, feta per ells, hauria provocat la conjunció de forces reaccionàries i el possible naufragi de
l'idea central què'ls inspira i els guia.
Ben fresca és a la memòria de tots la sèrie de crisis ministerials que ha sofert Alemanya des de que els social-démocrates
varen deixar el Govern. Ells havien fet ja la feina primordial: promulgar la Constitució de Weimar i marcar la pauta de la futura
intervenció del poble en el governament del país. Després havia
de venir fatalment l'exacerbació nacionalista per virtut de les
privacions i sufriments a que quedaria subjecte el país com a «conseqüència d'haver perdut la guerra. I quan el poble volgués encarar-se amb els dirigents reclamant una solució digna-i soportable
de les responsabilitats concretes, havien d'ésser els elements burgesos—els més raonables, naUiralmentl—els que havien de respondre quines eren les obligacions i sacrificis que resignadament
havien d'acceptar-se. I ja se sabia que els governs burgesos apurarien tets els ressorts: militarització clandestina, resistència passiva, planys estèrils, etc., etc. I se sabia també que els 'vencedors
apurarien llurs recursos i llur força per tal d'anorrear el vençut i
treure tot el partit possible de llur posició privilegiada. I aquest
role tocava als elements avançats de la burgesia, als Cuno, als
Stresemann, ds Marx, i fins als Rathenan que havien d'esser-ne
víctimes.
Aquesta previsible successió d'esdeveniments va portar l'ocupació militar francesa i belga i el creixement innecessari de dolors
i la natural tendència del poble a corre cap els extrems. Els nacionalistes i els comunistes que, segons confessió pròpia, necessiten
ruina i desastre per a que les masses s'amparin de llurs doctrines,
varen multiplicar llurs sufragis i varen desequilibrar les forces
centristes del Reichstag. Però, que va passar, que quan llur vot podia ésser decissiu, quan tenien a la ma perpetuar la ruina i el de-<
sastre refusant l'acceptació del pla Dawes, uns i altres—partíeu'
larment els nacionalistes—no es varen veure amb cor d'afrontar
la terrible responsabilitat i varen consentir i fins votar les lleis
necessàries per a l'aplicació del pla?
Va passar que els fets estan per sobre les teories nacionalistes
i comunistes i el poble clarivident obligava a la transacció. En la
intimitat de les relacions entre el Govern i els nacionalistes podien
haver-hi pactes i plans de combinacions que es desconeixen. Però
el mes probable és que no hi hagués altra cosa que l'imposició dels
fets i per sobre d'ells el més colpidor de trobar-se amb un poble
que recobrava el seny, que recobrava la salut, perquè la sembrada
dels socialistes de dins i de fora treia per tot arreu la cullita assombrosa de la pau, de la pau cordial, sincera, perdurable.
Feina sutil i delicada han fet els socialistes alemanys. Es gairebé segur que el poble alemany li brindarà el dia 7 de desembre major nombre de sufragis i major nombre de diputats al Reichstag.
Però ens atrevim a pensar que interpretem llurs propòsits al dir
que no és hora encara de retornar al poder. Ho fora únicament sí.
contra lo que ha de suposar-se, una majoria socialista obligués al
govern de MacDonald a romandre al poder a la Gran Bretanya.
No essent aixís, el joc del Socialisme internacional marcarà abaos
de molt temps una hora propícia, quan liquidades les primeres
factures morals i econòmiques de la guerra, podrà començar-se
amb la deguda amplitut i amb la indispensable correspondència a
travers de les fronteres la lluita formal i decissiva de la socialització.

M. Semi Mont

JUSTICIA SOCIAL
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Ens veiem impossibilitats de publicar l'editorial "Cap d'any de
la nostra aparició.

CRÒNIQUES XILENES

liiilntioí upa
(litre Iniziiti! «TO
Vista la puja fabulosa dels
queviures i altres articles de primera necessitat, puja deguda en
molta part a l'afany dels magatzemistes—tots italians—a l'engròs i al detall de fer-se rics amb
poc temps; vist també que els
flamants governants radicals
deixen fer i no prenen mides de
cap mena per a lliurar el pals
de la greu crisi i misèria—i com
les pendran contra els lladres, si
ells han saquejat i buidat les armes del Erari públic que és un
gusti—les societats obreres i
sindicats idem i les associacions
d'empleats de comerç i bancs
s'ajuntaren amb el nom de «Comitè de Sociedades lívidas pró
rebaja de alimentos», acordantse treballar a tot Xile per a aconseguir tornar les coses al seu estat normal i empendre una ferma creuada contra els acaparadors, magatzemistes i comerciants.
Després d'unes converses
preliminars tingudes en els salons de la Societat d'Artisans,
els de Valparaíso celebraren una
manifestació monstre que passejà la ciutat de cap a cap anant a
pronunciar els parlaments al
Pla de Sotomayor, davant del
Palau d'Intendència de la província. Hom diu que els manifestants eren en nombre de seixanta mil. A una població de
cent setanta mil ànimes com és
aquesta, ja són respectables seixanta mil ciutadans demanant
justícia i bon govern!
Parlaren delegats de totes les
institucions obreres i de la clas-

i se mitja, membres dels comunistes i socialistes i un'de la «I. W,
W.»—Asociación de Industriales del Mundo»,—donant la nota més simpàtica una dona que
representava a les Associacions
Obreres femenines la qual parlà
amb mesura i energia alhora.
Les conclusions foren llegides però diuen que les exposaran al país per mitjà dels diaris
i per fulles que es repartiran arreu, ja que creuen endebades
fer-les arribar a mans dels governants que patim. Les copiem
sense traducció:
«El Comitè General de Sociedades Unidas pró alimentos»,
formado por casi todas las sociedades obreras de Valparaiso,
algunas de empleados, comités
y juntas vecinales, haciendo exclusión de toda cuestión doctrinaria i IpoHtica, unidos sólidamente por un común anhelo de
defensa de la vida, acuerda exponer las siguientes consideraciones:
1,° Que los poderes públicos
del país no han tomado hasta
hoy la menor medida en defensa
de la alimentación del pueblo,
no obstante la enorme carestía
de los artículos de primera necesidad, y las abundantísimas
exportaciones que los hacendados, y grandes casas de comercio extranjeras vienen haciendo, tiempo na, de los cereales de
consumo más indispensable.
2," Que no existe en el nmndo ¿ntero un país civilizado en
donde, en las épocas difíciles
como là que nosotros venimos
atravesando, sus gobernantes
no se hayan apresurado a tomar
toda clase de medidas legales de
salvación y previsión publicas,
bien contra la exportación de
los alimentos, bien contralla

acaparación de los productos
hecha por los conic reíame?.,,
quienes exportando los alimentos o imponiéndoles un precio
excesivo, cometen el más grande de los atentados contra la salud y la vida misma de la nación.
3." Que principalmente el
trigo ha sido exportado hoy en
proporciones nunca vistas y
que de este cereal es/muy escasa la cantidad que resta en el
pais, circunstancia que está ya
produciendo sus funestos efectos, los cuales^ serán aún mucho
más graves dentro de poco, para 1* vida de los hogares cuyos
jefes no disponen de otras entradas económicas que los asignos salarios semanales o mensuales.
4.° Que las principales medidas de rigor que semejante situación imponía a los representantes del pueblo ert el poder
público, era la de dictar rápido
una ley de emergencia que impidiera la salida del país, de las
exhorbitantes cantidades de cereales que se han estado exportando, en defensa de la alimentación del pueblo; pero que esta
ley no ha sido dictada por despreocupación y desatención de
las necesidades nacionales.
5.° Que en vista de que una
ley contra las exportaciones,
caso de que llegara a ser dicta?da, carecería ya de toda eficàcia
por extemporánea, el «Comité
General de Sociedades Unidas»,
de Valparaiso, solo desea hacer
presente al país que nuestros
gobernantes no han cumplidocon su deber, y que serán responsables de las miserias que
sobrevengan al pueblo por los
capítulos expuestos.
6.° Finalmente, que en presencia de lo dicho y ante la ineficacia tardia de una ley para
impedir las exportaciones, el
«Comité General de Sociedades
Uuidas», declara que el present?
cornicio, carece de conclusiones
ante el poder público, y que solo constitnye una demostración
popular de desagrado por la
despreocupación de nuestros
gobernantes ante la carestía de
los medios de subsistencia y ante las enormes exportaciones de
los cereales más indispensables
a la alimentación general.»
Es llegí un telegrama dels diputats demòcrates que deia:
«Presidente mitin pró-alimentación.— Valparaiso. — La Cámara rechazó por 40 votos contra 15 ídem, la indicación de
eximir trámite de comisión el
proyecto de abolición de im-,
puesto al ganado, y el que prohibe la exportación de cereales.
Los pueblos tienen los repre-.
sentantes que se merecen.
, ,
A falta de legislación el sobe-,
rano pueblo debe proceder a su,
defensa. Salud y agitación.—
Abrahan Lechie, Juan Araya,
Analicio López, parlamentarios
demócratas.»
Aquest telegrama aixecà mantés protestes i indignacions entre els assistents al comici,
Carlota GoterM

Ecos i comentaris
Declaració tnter«ii»ntpr •:<' ien <i>m ir-lt pot servir en aqueta
«Kl Pa't t Su -i ¡aliata Obrer K*|>:i»,vi>l nitinii·iiu -l« verdadera orientació. Cal
(ie·'ifja fi 1 r constar quo ostin m.inruM no iii.staiJt fixar-se principalment, en
á>¡ fotiatiiii'it els rumors circulut* jior 1« í i M i m a í'piu'ii del company mort;
la pn-iiisa anglesa, icgoiii tilt) qual« »1 perquè la» últimes paraules seves com
general Primo de Rivera presidirà i'x lògic, sóii les que tenen més apliaviat tin (¡ovum format per socialistes cació a la realitat d'avui. Cal tenir
també en compte que el criteri de
moderats.
Ta! referència fiï, en absolut, fitina. Seguí mantenint tempre uns prinEl Partit rtorisllst» Obrer Kipanyol cipis subtancials evolucionà, legoni
1 la t.'n ió Girier«! de Treballador», ali dictat« de la realitat.
A q uesta evolució alguns li retreien
d'Eipauya, no han col·laborat amb cap
Govern monàrquic, ni col·labaran com un insult. Nosaltres, no obstant,
tampoc arni) el Diroctori Militar i no creiem que era una prova de la seva
col·laboraran demà ou l'actual rfyfiin intel·ligència l de la seva capacitat
de director de majses.
polític quo oxistoix a Espanya.
EU intimi d'Anatole Frane«
La intervenció dels socialistes en
els diversos organismes oficials de
Lleigim: «Entre elsjfamlliars d'Anal'Estat està regulat pala acords dels tole France hi figuraven mantes celeCongresos i dula plmis dol Partit So- britats de la politica. Clemenceau l
cialista i do la Unió General de Tre- Briand eren íntims iens. Estimava a
bailadors, sense que hagi tingut, ni Jaurès mes que a un germà. Louis
tingui, en l'actualitat, caràcter polític' Harthon el visitava amb freqüència.
de col·laboració o d'asientlment a Els que en foren testimonis no oblidal'obra del Govern.
ran mal mes l'aparició de l'ardent
Fidol a la sova tradició d« lluita de Ferrer, de qui tant plavia a Anatole
classes i d'independència davant de France l'elegància intel·lectual 1 la
tot» els partits polítics de la burgesia, noble lucidesa. En Ferrer, que de reel socialismo espanyol reclama per a torn a Espanyava caure sota les balei
ell el dret a jutjar dels moments i d'un escamot d'execució
l'oportunitat en la qual ha de modifiDeteneló
car la seva tàctica, que només un
Ha
estat
detingut
el
nostre
amic En
Congrí« nacional podría fer-lio.
D'una vegada per sempre, queden Pere Bonet, redactor de «La Batalla».
'desautoritzats els rumori al·ludit*, e!s
quals no responen absolutament a cup
fomament seriós.
Per la Comissió Executiva del Partit
Pels amics de Ciutat
Socialista Obrer Espanyol, el SecretaII
ri General, Andreu Saborit.
Un mestre d'eitudi quo ei mori«
Si enutjós és el viure en els
de fam
pobles rurals, degut a l'irrissori
Sevilla 84,—Laguardia civil do Mai- rémunéraient que l'obrer del
rena del Algor ba trobat a un paller camp percibeix en pac de treb'all
(fel Hiestro anomenat «La Navajilla», excessiu que desplega, lamentael mostro del dit poble don Manuel ble i miseriós és l'especte que
Castellolí López, de (Î4 anys d'edat, ofereixen les altres immediates
condicions que complementen
que estava completament extenuat.
L'esmentat mestre es dedicava a do- la vida d'aquests llogarets.
A Ciutat, per minses que sinar lliçons als nens 8 les deveses del
guin les manifestacions de l'esRleitro.
Els guàrdies intentareu retornar cl perit i per migrades que siguin
pobre mostre donant li alguns ali- les inquietuts humanes sempre
ment*, perù era tal el seu estat d'i- s'hi troben centres culturals, biblioteques públiques i escoles
nacció, quo no els lia pogut ingerir.
En greu estât lia sigut conduit a on l'home de condició humil, el
proletari, hi copsa totes les enl'hospital do Mairena.
senyances que pugui abastà
Una opinió latereiiant son intelecte...
El general Primo d« Rivera, des
En canvi el pobre camperol,
mentint oli fasos rumors que aquest l'obrer que viu en aquestes, rudies han vingut circulant lia declarat ralies desertes i abandonades,
a un redactor dò «Le Journal» de Paris resta en l'ignorància més comque «Espanya no abandonarà pas el plerta desde l'infantesa fins a la
Blf»
senectut.
Es Indiscutible la imporianci» d'aGeneralment mal dirigits per
queita opinió.
un mestre rutinari i llibresc
Un nou confrare què's cuida d'un formiguer de
tancades dins un local
Ha »paregut A Barcelona el primer criatures,
que,
tan
pot
servir de cuadra
número de «Solidariam! Proletaria»
com
de
taberna,
surten a cap
portaveu de la C. N. del T. Eu un llen- edat al carrer per ésser
iniciats
guatge generós i comprensiu, molt als treballs més pesats i carrepoc freqüent on la nostra prensa obrera park do la situació actual de l'orga- gosos.
I sense obrir mai més un llirtltxaCió, 1 on mants articles defensa bre ni fullejar les pàgines d'un
l'idelogia anarquista.
diari,5viuen dins un herDesitgem al confrare una vldallarga simple
métisme tan suicida que els hi
en profit de la nostre classa.
atrofia el cervell, els hi enterboLei Idee* d« Segni la^l'intelingècia i jaüsols obren
En el mateix número de «Solidari- per instint com les bèsties.
,dad Proletaria» e» dediqueu alguns
Si l'intensitat de la vida es
treballs a comentar l'obra de Seguí. conta perjla suma d'impressions
Es un encert. El pensament de Begui, que reb l'individuujijper^eljgrau
seme les rnixtlficaeions, que alguns a'inquietuts que|enardeixen|l'es-
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perit, puc ben assegurar-vo«,
amics meus, que la vida l'aquests homes es ben aula.
Prou recordeu, a voltes, antics companys que, en l'infantesa i en el florir de la joventut,
eren trempats i aíxerits i, ara us
inspiren llàstima i conmiserado.
Els veureu qu«, encara no han
cumplert els trenta anys í arroceguen una vida vergonyosa i
ensopida com si tinguessin quelcom d'idiotes. Pobres camperols!
Carregats de prejudicis falsos i
d'insanes cobejanses, per herència de les succesives generacions, s'aferren, inconscients, a
l'egoisme més funest, convertint
llur existència en un martirilogi
etern.
No l'envegeu, amici de Ciutat,
aquesta vida que anorrea totes
les prolongacions de l'esperit.
Si sou home cultivat i sentiu in(Juietuts per totes les coses justes i humanes, tiobareu un buid
inmens i una indiferència tan
pronunciada que us sentireu
morir tots els ensomnis redemtars i tots els ideals llibertaris.
I si per, dissort, sou un simple
obrer manual sense cap altre aspiració que la de cercar un jornal que us sustenti, no us hi
arrisqueu a probar aquesta vi-.
da amorfa, car condemneu'vostres fills a ignorància i misèria,
vostra muller a ésser un pelling
d'inmundícia i vos un esclau del
treball i la fam...
La Ciutat podrñ ésser turbulenta, pròdiga en lluitas, propensa a convulsions; però allà on
hi ha lluita hi ha vida, on hi ha
turbulències hi ha idees, on hi
ha convulsions hi ha esperit..
A Ciutat l'ambient vibra i es
renova a l'impuls de totes les
manifestacions que integren la
vida humana; trobeu afinitat per
totes les vostres volicions i sentiments; puliu vostres innates
aptiiuds i refineu vostra sensibilitat grollera.
En canvi a les ruralies tot
mort de consunció, tot s'enrumeíx i degenera, tot decandeix i
es castra...
No més hi veieu hàbits i instints malèfics, superticions i
creencies absurdes que són un
gros lastre que arrocega la Civilització.
Sense aquestes ruralies mortes, sense aquests pobles apagats i obtusos, l'humanitat ja
Hauria traspassat el llindar de
la seva alliberació,

Redimides elles, l'obra de l'emancipació integral lluïria esplendorosa... Mentrestant tota
l'obra d'avanguàrdia que realitzen les Ciutats i tota l'activitat
que despleguin els homes abnegats, pot ésser anulada per la
força negativa de les ruralies
tràgiques on la passivitat, la
mala fe i la manca de sentit comú converteixen al$ homes
llurs, en titelles inconscients capaços d'ésser moguts per un
polixinela audaz.
Joan Forment
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LAETAACILIA
i
D'ANATOLE FRANCE
;
(Trad, de K. T.)
I
Acatament
H

Al cap de ili meios, Laeta Acilia,
•gelada a un llit de porpre al pati de
la caia, murmurara una cançó seme
lentit que la »èva mare cantava en altrei tempi. L'aigua del brollador on
•'aixecaven jove« tritona de marbre
cantava galament, i l'aire tebi agitava amb dolcesa lea füllet remoróles
del vell platan.Laisajoitenuada^eliça,
p«anta taimen t l'abella en sortir del
verger, la jove, els bravos creuats damunt la cintura rodona, havent acabat el seu cant, passejà l'esguard entorn d'ella i suspirava de joia i d'orgull. All iens peus, les esclaves negre*, groguei o blanques s'afanyaven
a moure l'agulla, la llansadora i el fus,
i treballaven a grans pasaos per la panera de l'infant esperat, Laeta, allargant el braç, prengué la menuda còfia que una vella esclava negra li prelentava rient. Ella se'l cola al puny
clo* 1 també rigué. Era una menuda
còfia de porpre, d'or, d'argent l de perlei, magnifica com ell somniï d'un
pobre africà.
Bn aquest instant una dona eitranftn aparegué a aqueit pati interior.

Anava vestida d'una roba d'una sola
pera, semblant per la color a la polí
dels camini. Els seus llargs cabell»
estaven cobert« de cendra, però el seu
rostre, cremat por les llàgrimes, estava amarat encara de glòria i de beutat.
Les esclaves, prenent-la per una
captaire, s'aixecaren ja'^er a agafarla, quan Laeta Acilia, reconeixent-la
al primer cop d'ull, a'aixecà i corrogué
cap a ella cridant:
—Maria, Maria, és veritat que has
eitat ta predilecta d'un d«u. Aquell al
qual hai eitlmat a la terra t'ha escol
tat des del cel i m'ha concedit el que
jo havia demanat per mitjà teu. Mirai,
no t'enganyo!
I mostrà la petita còfia que encara
tenia a la mà.
—Que en soc de felle,, i com t'ho regracio!
—Ja ho sabia, respongué Maria
Magdalen», i vino, Laeta Acilia, a instruir-te en la veritat del Crlit Jesúi.
Llavors la marsellesa feu marxar lis
esclaves t donà a la jueva un seient
d'ivori amb els coixins brodats d'or.
Però Magdalena, refusant violentmeut
aquest seient, s'assentà a terra, les
cames creuades, a l'ombra del gran
plàtan que els bufets del v«at emplenava de murmuris.
—Filla de gentils, digué ella, tu no
has pas menyspreat els deixebles del
Senyor. Tenien set i els has donat
beure; estaven afamats i els has donat
menjar. Es perquè jo et faré conèixer
Jeiùs com jo l'bo conegut, per a que
el puguis estimar com jo l'estimo. Jo

era pecadora quan vaig veure per primer cop al més bell dels fills delí
homes.
I ella co'ità com s'havia llençat all
genolls de Jesús, a casa de Siine el
Lebróa, i com havia regat els peus
adorats del nabí amb tot el nard Con-,
tingut en un vas d'alabastre. Reportà"
les paraules que el dolç mestre pronuncià aleshores, Contestant els murmulls dels seus deixebles grossers.
—Per què renyeu aquesta dona, dl-. '
gué ell. lil que m'ha fet està ben fet.
Car vosaltres tindreu sempre entre
vosaltres pobres; però a mi, no em tindreu pas sempre. Ella ha perfumat en
adevança el meu cos per la sepultura.
En veritat jo ui dic que a tot el món¿
per tot allà ou terà predicat aquest
Evangeli, hom contarà això que ella.
ha fet i en serà lloada.
Explicà tot seguit com Jesüi havia
copsat els «et dimonis que s'agitaven
en ella.
I afegí:
—Deipréi, encliada, coniumida peï
totai les joiei de la fe i de l'amor, jo
m'he guanyat les passioni en l'ombra
del mestre com en un nou edem.
Ella parlà dels lliris dels camps que
contemplaven junts i de la felicitat influita, de la sola felicitat de creurer.
Després digué com ell fou traït i 'condemnat a mort per la salvació del seu
poble. Recordà les escenes inefables
de la passió, de la sepultura i de la
ressurrecció.
—Sóc jo, cridà ella, lóc jo qui pri*
mer »el veié. Vaig trobar dos angeli

habülats de blanc, asseguts, l'un a la
teita, l'altre ali pem, allà on havien
dut el cos de Jeiús. l ell» em digueren: «La dona, per què plores»—«Ploro
perquè s'haii endut mon Senyor i no
sé on l'kau portat». Oh joia!, Jesús
vingué a mi i jo creguí de bones a primeres que era el jardiner. Però ell em
cridà «Maria!» i jo reconegui la seva
veu. Vaig cridar: «Nabíl» i vaig estendre els braços; però ell em respongué dolçament: «No em toquis, car no
he pujat encara vers mou pare.»
Escoltant aquest relat, Laeta Acilia
perdia poc a poc la seva joia i la seva
quietut. Fent un retorn cap a ell» mateixa, s'examinà la vida, i la trobà beu
monòtona comparada amb la vida d'aquesta dona que havia eitlmat un déu.
, Eli die* que ei marcava per ella, jove
i pietosa patricia, eren aquells en ell
quals menjava pastella amb les seves
amigues. Els jocs del circ, l'amor
•dïHelviug i ell treballs d'agulla ocupaven la seva existència. Però què coïa significava tot això al costat de les
eiceues amb lei quals la Magdalena
escalfà els seus sentiti i la seva ànima? Es sentí pujar al cor amargues
gelogies i obscurs queixes. Envejava
les divines aventures 1 àdhuc les dolors sense nom d'aquesta jueva a la
qual se li veia brillar encara, sota la
cendra de la penitència, l'ardenta bellesa.
—Vei-te'n, jueva!' cridà aguantantse les llàgrimes en ela ulls amb el
puny, ves-te'n! Jo estava ben tranquil·la fins arai Em creia feliça. Ne

labia que en el món hi hagués altrei
felicitati que les que jo he guitat. No
coneixia altre amor que el del meu excel·lent Helvius ni altra joia santa que
celebrar els misteris de les deesei a la
moda deia meva mare i del meu avi.
Oh, era ben simple! Dona malvada, tu
volies donar-me el desgust de la bona
vida que jo he menat. Però no has pas
reeixit. Per- què em vens a parlar de
les teves amors amb un déu visible?
per què et vantes davant meu d'haver
vist el nabí ressucitat, que jo no el
podré veure? Esperaves danyar me en
la ¡oia de tenir un fill. Mal fet! Jo no
vull conèixer el teu déu. Tu l'has estimat massa; -"per plaure-li cal humillarse com qualsevol cosa als sene
peus. Aquesta no és una actitud convenient a la dona d'un cavaller. Helvius l'enfadaria si jo fos mai una de
tala adoradores. No en vull res d'una
religió que destrocl els pentinats. No,
certament, jo no faré conèixer el teu
Criït a l'in/ant que porto a les entranyei. Si aquest pobre petit ésser és
una fila, li faré estimar les nostres xiquet deeses de terra cuita, que no són
més altes que el dit i amb les quals
podrà jugar sense temor. Veu's aquí
les divinitats que calen a lei mares i
ala filli. Tu has estat ben enginyosa
de vantar-me les teves amors i d'invitarme a compartir-les. Com el teu déu
podrà ésser el meu? Jo no he dut mai
la vida de pecadora, jo no he eitat
posseïda de set dimonis, jo no he anat
errant pels camins; jo sóc una dona
respectable. Ves-te'nl

Magdalena, veient que l'apostolat
no estava en leg levei veus, es retirà ,
en una gruta salvatge què més tard
fou la Santa-Baune. Eli hagiògraf*
/ creuen unànimanieut que Laeta Aci; lla no ei convertí a la fe cristiana finí
drsprés de molts anyi de la conversa
que jo he fidelment reportat.
Nili sito » pill i'liljis

Algunes peñones m'han tirat en
cara d'haver confós en aquest conte
Maria do Bethàuia, germana de Marta,
i Maria Magdalena. He de convenir
sense repensar-m'hi que l'Evangeli
sembla fer de la Maria que repartí *1
erfum de nard damund de Jesús i no
i Maria a la qual el Mestre digué:
Noli me tangere dues dones absolutament distint '8. Sobre aquest punt dono satisfaccions als que m'han fet
l'honor d'advertir-rae. Es troba en el
nombre una princesa lligada a l'ortodòxia grega. No me'n vaig sorpendre.
Els grec* sempre ban distingit duei
Maries. No es pot dir el mateix de
l'Església d'Occident. All», contràriament, la identificació de la germana
de Marta i de Magdalena la Pecadora
es feu do seguida. Els textes s'hi presten poc, però les dificultats oposades
pels textes només entrebanquen els
savis; ta poesia popular és mes subtil
que la ciència; res no l'atura, ella sap
soltar els obstacles davant dels quals
ha topat la crítica. Per una agilitat feliç de la seva imaginació, el poble
convertí eu una sola les dues Maries,
i creà així el tipus maravellós de la
Magdalena. La llegenda l'ha consagrada i és do la llegenda que jo m'he
inspirat pel meu petit conte. En això,
'1 em crec absolutament Invulnérable.
Encara hi ha més. Puc invocar l'autoritat de doctors. Sense afalagar-me'n,
està del meu costat la Sorbona. BUn
declarà, el l.r de desembre de 1681,
' que només hi ha una Maria.
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i articles i treballs de Serra i Moret, APA, R. Ramis, Forment Antoni Amador i altres.
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Fem present als nostres
corresponsals que les liquidacions deuen practicar-Jes cada fi de mes. Als
negligents que n,o ho efectuïn els girarem, carregant-los una pesseta per
les despeses.
No admetem retorns de
paper. Per això facturem
els exemplars a 10 ets.

1

Treballador!
Signes digne de la teva condició hnmanal
Com a home, t'has de sentir
ciutadà I laborar amb el socialisme per l'adveniment d'una
societat millor.
Com a prodnctor, t'has d'aplegar dins les organitzacions
obreres, i treballar pel millorament immediat dels teus germans.

Als suscriptos de fora
El manteniment d'un
/,'ríòdic com el nostra
comporta u n
sacrifici
Constant. L ' anormalitat
actual fa més dura encara
la vida (.c JUSTICIA SOCIAL
Preguem a tots, vivament, vulguin ajudar a
P exit de la nostra obra remusaní-nos l'import de les
inscripcions que s ' ens
deuen.
Obrers del campt
Llegiu i propagueu

«
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PORTAVEU DE LA «UNIÓ DE RAHASAIRES DE CATALUNYA"
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B&BCELONA
Què fas pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteniment de I?. premsa socialista i obrerista?

Portaven dt la F>">/?)'ar.ii¡ de, Cooperntires -I? Ca/iiiviiya

Articles 'loctrinah sobre
coo¡HT<¡C!o: El moviment
cooxr.itin a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb
l,i cooperació.
APAREIX CADA QUINZENA
Suscrípció anyal: 4 ptes.
liSl'ït.

. : o a, 11 b s. • [iQiat

S I K < ' i A . Oovern»oeUllsta.
Amb Tnpol de la fracció lliberal de
In Cambra popular, «I nostro eminent
company, Hjahnnr Brantlngr, ha constituït novament un Govern socialista,
ileapri''» do la victòria electoral obtinguda darrerament la qual va provocar
la dimissió del (!overn preaidlt per
i
'¡'ytfígnr,
lil (íovora presidit per Brantlng el
formen, linden, ministre d'Afers estrangers; Notbin, do Justícia; ThorBOU, de Finances; Hansson, de Defensa National; Moallnr, d'Afers Socials;
Larssnu, do Comunicacions; Olou Olssou, de Cultes; Ltndors, d'Agricultura; Smidlea, de Comerç, i com a ministre» sense cartera hi figuren Wizfors i Levinson.
La primera tasca que es proposa
aquest (Jovern és la radical reducció
dols armaments aplicant w» totes ses
purts oi pacte acordat a l'Assemble*
de la Sociotut de les Nacions. Per això
els socialistes, domin dols 1Ü4 diputats pròpia, conti·ii amb Papoi d'altres
grups do la Cambra i amb la innulfos
taadbosló del ¡>.iK També OR proposa
continuar desenrotllant el plan .de
reformes socials en benefici de la classo treballadora que havia iniciat
Kranting en U nova anterior etapa
ffiivernamentul. Kstjrualmontnn dels
projectes dol n<m Oovern establir estretes relacions amb »-Is altres governs
socialistes per tal do portir a la pràctica aquelles millores do realització
immediata que preparin l'adveniment
de la transformació social.
tiranti ng va néixer a Stokolm en
IKfiO. Fou professor do Matemàtiques
i Astronomia a rt'nivorsitat d'Upsala
i membro do l'Observatori de Htokblm. Kn 1884 va començar a distingir-se com s socialista escriblnt a la
rovista Tiden, i dos do 1H8T a 1917 fou
primer redactor dei Social Vemokraie,n portaveu del Partit Socialista suec.
Kn 1U21 va èsser distingit amb el promi Nobel do la Pau. Ha ocupat sempre llocs prominents en la política
nacional i internacional, havent sigut
elogit President do la darrera Assemblea de la Societat do los Nacions celebrada a Ginebra pel setembre passat.
(¡RKCIA. — La taso» del non gavera
El Oovern presidit per Mlchalakopoulos de la constitució del qual viirem donar compto on l'iniieió anterior, va presentar-se a l'Assemblea
Nacional en 1(5 «l'octubre, Urgint una
declaració que vu can«nr excel·lent
efecte. Apart 'lo divorces reformes administrativos, os proposa ri'dnctar on
brou termini la c;irt;i constitucional
do la Primera líopúbllca groga la qual
sfiH sotmesa »1 n-feròndnm popular.
Kn política Intornaeimial anuncia un
programa de pau i la roconstltnció
de l'exèrcit i l'armada a baso limitada
i ateneijt únicament a la defensa del
país.Advocaentusiiisticamcnt perl'arbltratgo i el desarmament aprovat per
la Lliga de lea Nacions.
El nou (ïovorn va obtenir un vot do
confiança de l'Assemblea reunint 201
vots contra !>2 i K) abstencions dels
;i()'J diputats qu es trobaven presents.
LIíXEMBURG. Victoria socialista
HI dia 12 d'oetubro varen celebrar•Q eleccions generals municipal* al
Gran Ducat de Luxemburg on les
quals els socialistes reorganitzat« varen obtenir un èxit sorprenent. En les
eleccions do 1921, en tot oi país, no
pogueren obtenir més quo cinc candidats triomfants. Ara, eu els diferents munición han obtingut seixanta cinc actes conseguili! la majoria a
Dudelange i Sclúf-Sclauge. A la capital, aliats «mb els lliberals, han guanyat 14 llocs, derrotant als conserva'
dors i clericals que dominaven el municipi.
Kl sufragi foment i la dlssenció comunista havien reduït les forces sociallates a l'última potència. Sortosament el Partit va réorganisant-se I
restablint les seves posicions on tant
que les dones abandonen la causa de
la reacció i se sumen decididament a
los idees emancipadores.
i;USS!A.-L'lnstroo«ió pública
El Comissari del Poble d'Instrucció
pública, Luuercharsky, en el raport
dirigit al Comitè executi u central que
publica Pravda, dol 10 d'octubre, cxpruasa ois mos pessimistes auguris
respecte el porvenir de l'instrucció en
los Républiques Soviétiques. Segons
el raport, aban» de la guerra hi havia
a Rússia tW.OOo oseóles elementals
amb 1.'¿OO.OiiO deixebles. Els esforços
dols Soviets vàreu conseguir poc després de la Ue.vnlució do 1!H7 reorganity.Ti.- l'ensenyament primari i en
11)21 funcioi aven j n "ìli.000 escoles amb '
n u a assistència superior de 0,000.000
ei • d f i x e b l s. Desgraciadament en
l(tí'¿ va inieia'-se una minva considerali; 'a <\uul va iiccontuar-se en 1923,
¡iiTivíini eti octubre d'aquell any a
fuin.-iii-iar no més 49.000 escoles amb

una assistència mitja do 3.700.000 deixeble.s Les escoles secondaries que
abans de la guerra no passaven de
1.0(53, varen arribar a :3."ÎOO en mi,
descendint en la data senyalada flus a
2.028, o sigui una pèrdua de més de
la tercera part.
Diu el mateix raport:—«La més gran
catàstrofe ha col·lapsat el nostre plan
d'educació pre-escolar. Vàrem trobar
instituïdes més de 4,000 llars per a
criatures no arribades a l'edat escolar
les quals podien acomodar 213.000 infants. Ara en resten només 715 amb
4.000 infants.» I encara aquest nombre de llars haurà do reduir-se, afegeix
Lunarcuaraky, malgrat que el problema dels infants sense llar deve cada
dia més agut.
Referint-se a les retribucions dels
mestres, diu Lunareharsky que el sou
dels mestres rurals en el primer Cuatrimestre d'aquest any era de 14.06
rublos i el dels mestres urbans de 10.13
rubles al mes (unes 42 i 32 pessetes
respectivament) Actualment en Algunes províncies s'ha arribat fins /a
unos (50 pessetes, si bé en altres è)
encara considerablement Inferior, ;Lunarcharsky clou oi sou raport
fent uu fervorosa crida al Consell executiu central per a que presti atenció
a la trista situanió creada per aquest
estat de coses. Los Universitats, escoles superiors i institucions cientifiques es trobeu en l'estat més lamen«
table. I per damunt dels sous ridicola
dels professors i de la mísera condició dels estudiants quo han do viure
del. subsidi públic, hi ha encara el
perill, mos ben dit el propòsit do retallar aquesta estipendia I reduir més
encara l'acció educadora de l'Estat,
—«Cal evitar això, passi el que passi
—exclama Lunarcharnky—car ja n'lxi
ha prou que passem ara per la vergonya de destinar menya als nostres estudiants del que es destinava a aqueta
fins abans de la guerra.»
TURQUIA.-!* qüestió de Hosnl ,
Ja en altra ocasió vàrem informar
oí lector de la disputa suscitada entre
Turquía 1 Gran Bretanya respecto a
si el territori del Nllayet de Mosul ha
d'atribuír-se a Turquía o ha de ro»
mandre formant part del Regne dlrac. Es tracta d'una zona rica i poblada la qual és susceptible de devenir
un Important centre productor de pe»
troli, matèria altament necessària a
la tan progressiva com despullada,
nació turca.
Segons la clàusula 2 de l'article III
del Tractat de Lausano, la frontera
entre Turquía I rirac havia do fixarse amistosament entre Turquia i Gran
Bretanya dins del termini do uott
mesos. Sí no resultava avinença es
deixaria a mans del Consell de la Societat de les Nacions, però en taut no
hi hagués cap resolució no s'intentarla por cap de los dues parts cap moviment militar o d'altra naturalesa
quo pogués afectar les fronteres ac- ;
tuais. El lector sap que la conferència
turco-británica va haver-se de luSK'
pondre sense arribar a un acord per
qual raó l'assumpte va passar al Consell de la Societat de les Nacions i
mentre s'esperava l'Informe lei fall«
del susdit Conseil, les casmi.lt incursions de bandos Irregulars d'assiri*
han obligat a Turquía a empeñare
una expedició punitiva a travers de
les froteres de l'Irac, al nord d'Amadiu, és dir, frec a frec de la zona d'ocupacló senyalada a les tropes britàniques.
Per un moment va existir el perill
de que Turquia l Gran Bretanya arribessin a les mans, però sortosament
uns i altres han usat els termes més
satisfactoris i s'han acontentat menant pressa al Consell de la Societat
de les Nacions el qual s'ha reunit per
tal de resoldre aquest espinós afer, en
el qual no fora cap estranyesa que
recaigués una sentencia contrària a la
tesi que sorte la Oran Bretanya, sense que tampoc pugui donar-se una
gran quantitat de raó a Turquia. El
curiós del cas és que el gran Regne
d'Irac, els interessos del qual es ventilen, apareix completament absent
d'aquesta disputa que ha vingut d'un
fil com no degenera en tragènia.
IUGOSLÀVIA.-*-**, prisi JTRKOTIM-,
quotai
El 15 d'octubre, Davidovitx va presentar al rei la dimissió col·lectiva del
ministeri. S'havia convingut en aus»
titulr algún dels ministres per tal de
donar amplitut al ministeri; però
sembla que el President, d'acord amb
el rei, ha vist una ocasió propicia per
a produir una gran concentració que
mantingués units per a fins comuns
als servis, croates i eslovetics. No és
impossible que en aquesta concentració hi entrin també els radicals, més
ara que llur capdlll, l'expresident
Patxitx, es troba malalt 1 apartat de
la vida públjca activa ço que representa l'eliminació del principal obstacle.
Una mena de solidaritat va esta-

felffii'

blir-se a l'elegir-se el president do la fills. A casa nostra, en part, no
'Cambra do Diputats. Liuba lovana- ha estat així.
vitx, radical, va ésser reelegit per
El nostre ideal, ha sofert so233 vots -iels 259 diputáis presents, vint d'aquesta manca de germaE-i un síntoma excel let que fa creure nor. Sense anar més lluny, en
en lu possibilitat de realitzar-se ço el terreny de les relacions del
que s'expressa en la lletra de dimis- treball, hom ho comprova dolosió de Davidovltx, la qual diu textual- rosament tots els dies.
ment:
Un amic nostre que, degut a
«Atenent el desig manifestat per la crisi que travessem, té la
V. M. de que oferim la nostra dimis- dissort d'haver de treballar en
sió per tal d'engrandir el bloc dels una casa d'uas germans que
que han de treballar en la nostra po- tracten en fustes, ens ho deia
lítica de pau i d'ordre, en la legisla l'altre dia. Feia pena d'escoltar
ció regressiva de la corrupció i en la seva relaciól; Els esmeptats
l'acord final entr»servis, croates i es- I senyors que es tenen per uns
lovenos, me permeto presentar a V. patriotes exemplars, que mantes
M, la dimissió de tot el gabinet.»
vegades J^f tal dlajsjójir ><£$$'
Es d'esperar que aquesta crisi mi- regs públics no han regatejat
nisterial es resolgui feliçment l s'arri- els cabals, en tractar a Ta debi a una concentració que permeti a pendència, ho fan talment cppi
Jps diferentes races conyiure germa- deu ésser habitud, a ben segur,
nívolaflxént en un règim (¿'ampla au- en les terres on hi ha encara
tonomia i de formal organització de- l'esclavitud.
mocràtica. Fora uua pj^lna be.Jlaen
Les' frases sou uns morts de
tina, flueixen sovint dels seus
l'%tòrla 4'aqveU'ppt^è •IfWAifty Vp
avis, les hores de treball no
.va lejxir de 1» guerra corçs$erabWtenen mida, l'escala és córrer
( pent engrandit però ojfgjànicamen.t
debjjit^per U>, InpOQflf^èueí» de lojs de vuit a setze amb prodigiosa
* forces,' ideals l'tyn}qije> quei v,artoi);ra- persistència. Al més lleu enuig
unijs si» I que de noguer-so l}armp«if dels amos, tant se val si és mo¡sar'flO.dHon conjun|Awen,t «o,as$j[t,u$r tivat pel negoci, o per causes
una ^vaneada dol, progrés entre ¡el^ domèstiques o ultra-domèstiques, cauen damunt dels depenpobles doTori»nt d'E^op».
dents els insults més innobles.
ALEMANYA—Dissolució del Re>- No és estrany d'oïr en aquella
lohstag.
casa que hom serà tret a punDesprés de una masada passada en tades de peu, que la porta està
consultes 1 regateigs per tal de d'eiv sempre oberta pels que mai
grandir la concentració ministerial i S'havien vist tips.
Hem dit dependència i no
donar una vida mes segura i estable
al Üovern per a poguer dur a feliç ter- hem dit obrers, perquè aquests
el desentrolllo dels pactes de Londres Srs. patrons fan una diferencia,
no trobant-se cap combinació possible únicament respecten, com certes
el President de la República, Ebort, bèsties, als carreters per por de
ha dissolt el Parlament, convocant la tralla segurament.
Compadirem a l'amic i també,
eleccions per al dia 7 Jel vinent desembre. Aquestes eleccions son espe- perquè no, als seus principals,
rades amb gran Interès confiant els els quals pel que sembla, no hesocialistes augmentar llurs forces que, retaren altra cosa que diners.
—Pregutàrem encara, si no
com el lector sap, són numèricament
hi havia cap dependent que reles més importants del Reichstag.
Entre tant Alemanya ha pagat pun- butjés virilment els mals tractes.
—Ens respongué avergonyit!
tualment i amb excreix les dues men—Sí, una Senyoreta, la qual
sualitats que han caigut del compte
de reparacions 1 França i Bèlgica cor- ha sigut rescentment acomiadaresponen a la llealtat germànica ac- da, perquè pretenia exercir el
celerant la desocupació militar i do- càrrec amb tota dignitat i totes
nant tota mena de facilitats. Tanma- les consideracions i respectes
teix el paissatge d'un any enrera és que la gent educada té per una
totalment desconegut i fins els gene- damisel·la.
Aquests mals patrons no carals alemanys es dediquen ara a doben dins una comunió de personar conferències a favor de la pau!
nes idealistes, car el seu lloc,
és al costat d'aquells nobles
que, per aconseguir una alta
DE COL·LABORACIÓ
magistratura, no nan contret altre mèrit que cosir a nyanyos
la muller pròpia.
Aquesta burgesia incivil i
D'un temps ençà, principal- inepta i la noblesa doblada d'ament, des que hom no pot par- patxisme, deuen anar de braslar i escriurer en la forma que set fins el jorn en que ens sia
s'estila als pobles civilitzats, des possible, fer-los passar Boria
que per a la propagació dels avail.
ideals i de la fe que empenyen
F. M
les generacions envers 1 assoliment d'una vida més perfecta i
esplendorosa, es topa amb traves i privacions «ens nombre
que, obliguen a deixar les dresseres i cercar ela camins planers
i distants. Hom ha constatat,
sovint, els mals soferts, no obstant això, hem oit a mants diri- Ciutat.-]. C., 2; A. M., 2; D. D., 1; M.
C, 2; M. V. Q., 10¡ M. R., 10; J. P. E.,
gents en planyers de la obligada
2; R. O., 3; R. R. C., 1; LI. S., 2.
inacció, del retrocés en la marxa empresa, una lleugera satis- Manresa.—M. P., 5'55.
facció al creure que els dies de Tarragona.—J, P., 5.
prova que travessem, hauran Reus.-ß. B. R., 2; A. M. B., 2; M. B., 2;
J. R. i M., 25.
servit, si més no, per a conseguir un sanejament en les file- Rubi.-UÍ. T., 4'50.
res dels adeptes que es mouen
Total, SrOSpitt.
a l'impuls d'una força interna
A tots el nostre agraïment.
amarada d'idealitat pàtria.
Fins a cert punt, «questa creença, la creiem encertada, però,
no ens fem massa il·lusions;
97. *lc$htr<$ «l cumpliment
han marxat dels nostres rengles
oe la veritible promesa «stari
bona part d'aquells que hi cercaven la satisfacció d'una vanipréxim a realitzar-$e i les mitat i també dels altres que aspiraven a crear-se una situació
raòts otl$ ¡nfioels estarán fixes
per mitjà de l'influència que
amb estupefacció. Desgraciats
sovint aporta la politica. No
han partit tots però, hi ha encade nosaltresl, oirán. Érem indira entre nosaltres masses gents
que no són dignes.
ferents respecte de l'hora, i
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Governar el seu país
amb la virtut i la capacitat necessàries, és
assemblar-se a l'estrella polar, que roman
immòbil al seu lloc,
mentre que les altres
estrelles circulen entorn d'ella i la prenen
per guia.
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En tots els pobles, quan han
patit «n dany col·lectiu, un ideal
de germanor ha lligat tots els

érem impius.
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En vista de Tèxit assolit entre els nostres lectors, de la magnifica prosa del gran Màxim Gorki C OM P A N Y!, publicada ta unes setmanes com a fallet^ del nostre setmanari, là redacció ha cregut oportú fer un tfratae apart de la ditìt obra. '
Amb C O M P A N Y ] de Màxim Qorkij doncs, inaugurem
les EDICIONS os JUSTÍCIA SOCIAL. .
*
Les EDICIONS DB JUSTICIA SOCIAL, després de COMP A N Y ] de Màxim Gorki, publicarà altres obretes que Anunciarem des d'aquestes pàgines.
C O M P A N Y ] de Màxim Gorki ha sortit ja.
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Valls.—S. T.—Rebudes V50 ptes., «is»
cripció octubre.
Figueres,—}, Li—Idem fi, suscripctó
agost 1025.
Figueres.—P. M.—ídem 8, id. juny
1925.
Moatroig,—B. M,—ídem 8/ id< octo>
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Manresa,—U. P.—ídem 9*45, per ¡p«i
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r

- -

• ; - ' ' ! l. ' . ' •

f^jra¡^¿^¿jgg^ "ffigy j

