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La tormenta aterra les nostres cases. Per què barallarnos, si tots tenim feina a cercar un sopluig?
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ENQUESTES DE "JUSTICIA SOCIAL"

EL FRONT ÚNIC OBRER
Aquest nùmero ha
passat per la censura.
•'«

*

-A—

Jo hauria demanat el criteri
autoritza I', de les organitzacions
obreres solvents p* imi-Tarn en t i
deis obrers en particular d-.-ïprés, sobre quins podien ésser
Després'del magnífic article de l'amic Serra i Moret respecte al
els objectius pròxims, —entenefront únic obrer, crec que resta molt poc que dir sobre aquest teho bé—del Front Únic.
ma, que durant algunes setmanes ha ocupat parí de les columnes
Altra. Entenent que tots els
de JUSTÍCIA SOCIAL.
obrers,
tant si actuem com si
S'ha vingut proclamant l'urgència d'establir aquest front únic,
ens abstenim, influim inexoracom si l'adopció del mateix fos la cosa més fàcil del món, o com
blement en la vida política—un
si dépendis exclussivament de la bona voluntat d'un grop d'amics
altre dia intentaré demostrarels quals tinguessin a mà el deixar establert el repetit front, com i
ho.—Entenent, doncs, que els
quant ells volguessin, sense ulteriors conseqüències.
elements apolítics no existeixen
Això ens ha fet recordar les'moltes vegades que parlant amb
ni poden existir, hauria demaobrers totalment distanciats de les lluites socials s'han expressat
nat quina era la possible acció
amb una candidesa extraordinària, afirmant que per a vèncer els
política del Front Únic davant
capitalistes sols falta que els obrers s'uneixin.
d'aquells objectius.
Molt bé, hem dit nosaltres. Però, com ha de fer-se aquesta
Els termes en que s'hauria haunió?
gut d'establir la unitat sindical,
El mateix s'escau amb el front únic. Tothom reconeix la seva
podien constituir una altra base
necessitat, la seva trascendencia, mes, com ha de portar-se a la
d'enquesta.
pràctica?
I finalment, si constituït ja el
Ha d'ésser a base d'un criteri socialista? Ha de fer-se de conFront Únic Obrer, podia estaformitat amb les aspiracions llibertàries, sindicalistes o comunistes?
blir-se alguna col·laboració amb
En el primer suposat, els que discorren de manera distinta a
l'opinió lliberal, no obrera, que
la nostra no han d'estar conformes amb nosaltres, com nosaltres
aixamplàs el radi de la seva acno ho estarem mai si es pretén fer-nos acceptar uns ideals i unes
cció.
pràctiques distintes i oposades a les pràctiques i als ideals sociaPer tant, són quatre els punts,
listes.
sobre els quals considero que
Per voler-nos imposar Moscou les 21 famoses condicions,
s'hauria pogut debatre la qüesprotestàrem airats, com protestarem sempre de tota imposició,
tió del Front 'Únic. I aquests
vingui d'on vingui i sigui qui vulgui el que tracti d'imposar-se.
quatre punts seran objecte de
Cal suposar que com pensem nosaltres pensaran els sindicalisles meves observacions.
tes, els comunistes i els llibertaris, els quals es sublevarien si es
OBJECTIUS PRÒXIMS
tractés de fer el front únic sobre bases que no estessin d'acord
DEL
FRONT ÚNIC
amb el seu mode de pensar.
Per a tot home que necessiti
Com s'ha de fer, doncs, aquest front únic? Prescindint d'idees?
un ambient de llibertat, per a
Pretenent imposar-les per la força? Deixant en absoluta llibertat
l'expansió de les seves idees, el
d'acció a tots, però seguint glossant com a un simple tema líric la
moment d'ara té imperatius innecessitat urgent, imperiosa, d'establir-lo?
eludibles. No cal pas assenyaNosaltres hem de confessar amb tota sinceritat, que avui per
lar-los, l'home que avui no els
avui el veiem irrealitzable.
tingui en la seva consciència,
Abans que pensar en el front únic, que no vol dir res o signifitampoc pot tenir-los en la seva
ca almenys una identitat de procediments i un principi d'intel·livoluntat, és un home inútil que
gència entre les organitzacions obreres, importa establir el respeccal que resti destriat.
te mutu i la tolerància entre la familia proletària, desterrant per
En aquest punt, encara que
sempre l'obra de difamació i de baixa calúmnia que tant sovint s'ha
avui jo em limito a exposar el
emprat, no poques vegades sense altra base que la discrepància
meu criteri personal, cal fer hod'idees o de simples procediments a seguir.
nor a JUSTÍCIA SOCIAL que
I així, amics i companys, és inútil pensar en el front únic. PriEstirar més el Araç que la mànega.
fa alguns mesos, abans de comer, la tolerància i el respecte a tots i a' totes les idees; després,
mençar la present enquesta, va
si conseguira donar aquest pas, ja veurem el que pugui fer-se.
definr d'una manera encertada
la qüestió, I aquest encert era
ben evident, des del moment que
I ja que estem amb la ploma a la mà, sigui'ns permès fer un
portava ja involucrat un princisenzill comentari a alguna de les afirmacions fetes en JUSTÍCIA
pi d'acord entre nosaltres i alSOCIAL durant la campanya en prò del front únic.
guns elements de la C. G. del T.
Aquí s'ha deixat sentai més d'un cop, que «abans que homes
Dèiem en el nostre anterior ell mateix anarquista, socialista entre els quals hi havia el comde partit hem d'ésser obrers», com si als obrers els sobressin les
idees, o com si l'ésser simplement obrer, sense tenir una idealitat article que la campanya empre- o comunista, té el deure de co- pany Pestaña; elements que fins
sa per JUSTÍCIA SOCIAL per nèixer el sentit d'aquestes pa- avui són els que, amb més raó
politica, fos una condició superior.
No ho han entès pas així els milions d'obrers del món, que, a la formació d'un Front Únic raules, que l'imposen uns prin- que ningú, poden atorgar-se la
com a- tais i actuant en deguda forma en els seus sindicats, són afi- Obrer, si més no, era apreciable cipis i una disciplina que ha de representació de la gran massa
liats al partit socialista, deixant d'ésser matèria explotable per la com una benafactora veu de conservar. I el Front Únic abso- obrera. Ens playera que aquespolítica burgesa, però convertint-se en homes partidistes d'una en- concòrdia dirigida als nostres lut no fora altra cosa que la tes paraules que anem a reprolairada i generosa idealitat a l'ensems que adquirint una força que obrers, dispersos i barallats a claudicació i el renunciament duir no s'hagin anat repetint
mai haurien pogut ni concebir, essent simples obrers no parti- l'hora precisament que més ne- d'unes idees particulars en nom com un «leit-motiv» en el curs
cessària era la seva armonia i d'una esplèndida ficció.
de tota l'enquesta. Elles soles
distes.
mútua
comprensió.
AssenyalàEn
conseqüència,
el
que
cal
haurien
servit per encarrilar-la
També s'ha dit, volent donar més força a l'idea del front únic:
vem, no obstant, que per a la és cercar un Front Únic relatiu, en molts punts.
«amb partidismes mai no farem una obra positiva».
Diu l'article referint-se a un
Tal vegada els obrers, quant no tenien partits, quant eren sim- major efectivitat de la campa- circumstanciat per les necessiple massa, feien alguna cosa posititiva? Creiem sincerament que nya calia reduir-la a punts de- tats del moment i per l'afinitat altre d'en Pestaña: «Davant del
no; creiem que tan sols, des de que s'organitzaren política i econò- terminats, amb l'objecte que la d'orientació. En quant al mo- perill que entranya per a tots els
micament, í que amb aquesta organització obtingueren la força i bona intenció que l'inspirava no ment, tots estem d'acord, en que homes lliberals la consolidació
l'ideal a que abans al·ludíem, han aconseguit millores morals i s'esfumés dintre de la vaguetat. el present, per causes de diver- del poder públic en mans de Ics
Amb el propòsit, doncs, de sa índole, algunes de les quals dretes reaccionàries espanyoles,
materials, un .respecte que mai no havien tingut i una personalitat
cenyir
la qüestió als seus ter- fora inútil volguer-les dir en es demana: (Pestaña) què hem
pròp|a de la que abans careixien.
Si això han assolit els obrers, que per la sola condició de tais mes estrictes, jo crec el següent. veu alta, és de màxima depres- de fer? I troba la lògica resposhaurien d'ésser homes de partit, tots, des del primer a l'últim, com Un Front Únic que signifiqui sió del proletariat. I si el prole- ta: Oposar a la força de concenes pot concebir que un periòdic socialista estampi conceptes com un sol pensament i una sola tariat ha de sortir, com més tració dretista, una força major
els transcrits, malgrat que sigui amb la més bona intenció i guiat actuació, que lligui a tots els aviat millor, d'aquesta situació, de concentració esquerrana.
obrers d'una sola manera per- crec, en aquest sentit, ben justi- Cap mesquí sentiment de vaniper l'interès de difundir el principi del front únic?
manent
i absoluta és una cosa ficada una unió de tots els tat, de gçup o d'escola, pot enAquesfs conceptes estan justificats en publicacions de caràcter
terbolir ara la nostra humana
antipolític, en periòdics que tinguin la missió de continuar predi- impossible, una pura il·lusió, en obrers.
Però aquesta mena d'unió, satisfacció per la gallarda francant als obrers la abstenció política i l'apartament de tota inter- la qual ni tan sols s'hi pot penyenció en les lluites d'aquesta naturalesa, però no en un setmana- sar, si no es vol perdre el temps. que podríem dir-ne sagrada, da- quesa amb que el company Pesri com JUSTÍCIA SOCIAL, fundat amb el primordial interès de Entre nosaltres existeixen dife- vant de l'enemic comú; com s'ha taña ha mostrat la seva coincirències de criteri, de tempera- de fer? Amb qui l'hem de fer? Ja dència amb allò que caracteritdifundir els principis socialistes a Catalunya.
Hem cregut que eren necessàries aquestes manifestacions, que ment i de doctrina que s'han de en aquest punt, crec oportú as"- za la nostra tàctica d'avui, rerespectar, mentres es tradueixin senyalar les bases amb les quals coneixent noblement que l'impesoiv sincera expressió del pensar i del sentir de
en idees racionals i clares. podia haver-se debatut la qües- ri d'aquestes hores, com digué
J. Comaposada Quan un home es nomena an tió del Front Únic.
primer que tots el nostre Alo-

El front únic obrer

4

mar, ens obliga a posar transitòriament el nostre ideari polític per damunt del nostre ideari
social. Hora és ja que aquelli
que pel seu càrrec o pel seu
prestigi ocupin en el camp obrer
posicions directores, compleixin
el seu de ..re rector, i parlin al
poble amb una veu sincera, sense mesurar les paraules pel bon
o mal efecte que puguin produir.»
Que voleu més. Em sembla
que això és prou clar i terminant. Em sembla que per aquest
costat bé es poden lligar alguns
caps. Més encara si teniu en
compte que les transcrites paraules foren publicades el dia
4 de maig darrer; i que des d'aquesta data fins avui les coses
s'han anat accentuant de tal forma que reclamen d'una manera
immediata les actituds que allavors tan sols es proposaven.
Queden, doncs, assenyalats
els que poden ésser objectius
pròxims del Front Únic.
ACCIÓ POLÍTICA
Del que he esmentat més
amunt «posar transitòriament el
nostre ideari polític per damunt
del nostre ideari social» ja es
desprèn l'importància de l'acció
política del Front Únic, en el
moment actual.
Aquest punt va ésser objecte
de principal atenció pels que
escrivien a «Solidaridad Obrera»
en els darrers temps que es publicà a Barcelona. Les opinion«
més valuoses s'inclinaven vers
una actuació política dels obrers
Avui els motius d'aquesta actuació s'han multiplicat.

Dites populars

PER ENDEGAR L'ENQUESTA

Ara per ara, no es tracta
doncs de fer eleccions, ni de
pronunciar gaires discursos.
UNITAT SINDICAL
El Front Únic en quant es refereix a les organitzacions obreres no polítiques, creiem sincerament que tan sols pot traduirse en el que es nomena «unitat
sindical». I aquesta unitat sols
pot realitzar-se, avui per avui,
comptant amb la C. N. del T.,
car de les demés organitzacions
existents a Catalunya ni val la
pena d'acusar la seva existència.
El meu criteri sobre la C. N,
del T. ja vaig exposar-lo en l'article de la setmana passada. Cal
una transformació completa. Els
anarquistes s'han de captenir de
que encara que siguin la majoria, des del moment que admeten que dintre l'organització hi
càpiga algú més que ells, no poden desenrotllar una tàctica exclussivista, han de respectar
aquest algú. Si mantenen aquesta tàctica i aquesta falta de respecte, la unitat sindical serà purament exterior. Per dintre les
baralles cruentes i els folls personalismes li treuràn tota la força combativa.
En aquest sentirei Front Únic

J U S T I C I A SÒCIA'L

Sehe el fnit li 01»«

xen obsessionar fàcilment. La
constitució d'una vida perfecta,.
Referent aquest punt JUSTI- | Des del dia que vàreu llençartindria argument en tots els moCIA SOCIAL ja va dir també en ( la iniciativa del «Front Únic», ments; conflictes creats pel cal'article.'que he aludit, paraules companys que editeu el paladí pitalisme, crims pels interessos,
molt justes que haig de recor- JUSTÍCIA SOCIAL, que la se- venjances, baralles, motins per,
abusos de contribució i altres,
dar:
gueixo amb tota atenció.
tot tindria una eloqüent exe' «Per a la simple actuació poPerò he vist, companys, que tot,
lítica assenyalada pel company la vostra iniciativa es pert en el crado, tot conseqüència de miPestaña, és necessari, a Catalu- buid, i es pert degut a la poca sèries materials i espirituals.
La lluita diària, mouria els
nya, que l'organització sindical mentalitat de l'obrer català i de
(»rera quedi absolutament al Espanya. Puix sj els obrero tin- nostres nervis amb més fruició
entusiasme vers el conquerimarge.»
guessin una mica de capacitat, iment
de l'ideal cobdiciat, que
Es evident, l'obr'er pot i ha això no succeiria, perquè si no
d'ésser polític, però l'organitza- fos perquè en l'actualitat existeix la discrepància entre els
ció mai.
«... la condició prèvia per a la anarco-sindiealistes i aquesta
formació d'tm front únic obrer, petita minoria nomenada comuesjtft enei sanejament total i de- nista, segurament que el «Front
fifrittu de l'organització obrera Únic» a noras d'ara potser fora
—ïl(fcep els beus propòsits ver- un fet
I.—Parlar d'una momificació
Però avui no, companys. No
baà-'que se'ns ofereixen cada
de
la burgesia, ara, després de
dfg per tres sinó en les reali- és possible quo els que están al l'esclatant triomf dtls conservafront
de
la
«Confederació
Natats vives i tangibles que encadors anglesos,—no sembla senra no {hem vist enlloc—i amb cional del Treball», puguin anar zillament un caprici, un fanatisa
unir-se
amb
aquests
individus
el seu alliberament de tot espagats per un govern amb el sol me, una supina inconeixenca del
perit tunilateral i dogmàtic.»
mandat
d'assaltar de la forma joc normal de la realitat?—Ho
La.unitat sindical és doncs la
sembla, i àdhuc, pels fanàtics de
ON, del T.; però transformada que sigui, i sense mirar els me- l'altra banda, ho és. Però, què
dis,
totes
les
organitzacions
que
en una organització purament
n'hem de fer, nosaltres, dels fano pensin com ell.
sindical.
I això, companys de «JUSTÍ- nàtics de totes menes? Què
CIA SOCIAL», vosaltres matei- n'hem de fer, nosaltres, dels obCOL·LABORACIÓ AMB
cecats i d'aquells tots per a qui,
xos
ho podreu compendre.
HOANIÒ LLIBERAL
Jo, companys, veig, que és amb altra veritat no ho hi ha al món
També en aquest punt no sa- un fi molt altruista, aquesta vos- de veritable, que llurs pròpies
bríem fer cosa millor que trans- tra iniciativa, però els obrers cobejances? Nosaltres no tenim
criure el
que ja ha estat publi- tenim el deure de procurar que res que veure amb els que semac uesta
cà!, D' l
manera; s'evita de dintre d'aquest Front, no s'in- pre parlçn en nom dels propis
donar noves opinions més o trodueixin certs elements ex- menuts interessos immediats i
menys encertades, sobre un tranys que tenen per lema la materials. Nosaltres no tenim
res que veure amb aquells ideòpánt que )a hauria d'haver-se «Dictadura del proletariat».
donat per discutit. En la preCar, vull ¿e resaltar que degut legs, que pensen amb el poble,
sent enquesta sembla que ca- a aquesta petita minoria hi ha el com qui vol escriure una noveldascú sols s'hagi preocupat de malestar o la petita desunió din- la sociològica. Així, gais, podem
donar la pròpia opinió común tre el fons de la tan històrica parlar de la momificació de la
burgesia, ara,—després de l'essecret miraculós, deslligant-la C. N. del T.
de tot el que s'ha dit i escrit soHistòrica per les seves lluites clatant triomf dels conservadors
bre el Front Únic per homes socials i avui difamada i ultraí- anglesos.
II.—Però, és que aquest triomf
autoritzats. No és pas aquesta jada per aquests quatre persola juanera d'arribar a un acord. natjes que només serveixen per conservador anglès,—que s'a]sn l'article que ja hem esmen- a desunir l'obrer que busca la propiaràn tots els conservador*
taf es deia .encara: «Constituit seva emancipació dintre el fons del món—i a fe que pocs punts
éliront-únic obrer, les masses d'una organització com un nen de contacte poden tenir amb els
treballadores podrien imposar busca un petó çn els carinyosos anglesos,—aquest triomf conszrvador anglès, nega o és cap
per" elles soles'la seva sentimen- llavis d'una mare.
argument en contra de la momitalitat lliberal i avançada al
JOSEP ARACIL
ficació de la burgesia? No. Tot
conjunt de la vida política del
el contrari. Aquest triomf la conPresó Cel·lular 22-10-24.
pafs, sense necessitat de caure
firma
d'una faisó tant o més
;:iaí,tn coiitubernis amb els poMola ds la Redacció: Itecordem al
lítics burgesos... Entre els par- company A racü quu el primer que o.il plena d'esclat que el mateix es1 Us burgesos i els obrers, com pal Frqiit Unió és l'oblidar els parti- clat del triomf. Perquè aquest
nosaltres són igual els triomf confirma que els burgereconeix molt be en Pestaña, so- dismes. Par uque
els com u nisten, que sos són els mateixos, que no telainient poden haver-hi pants de sindicalistes,
«Is mateixos socialiste*.
nen esmena, que no hi ha amb
contacte.»
ells' arranjament possible, que
Una eventual coincidència
cal lluitar-hi implacablement,
amb un sector avançat de la
sense consideracions ni fantàsínifgesia, encara que sols sigui
tiques tendreses humanístiques
accidentalment, és cosa que els
p ncipis socialistes no prohi- * En l'article que vaig fer sobre —en absolut suicides.
III.—No conseguirem mai res
be xen pas. Però l'interessant és
«El front únic» proposava com d'important de la burgesia. Nb
qi e en aquest punt el company una
de les condicions precises, podrem mai gradualment, evolupcasi com nosaltres.
creació d'un diari eminent- tivament, cooperar amb ella,—
Els comunistes en canvi sem- la
obrer, d'informació i doc- Aquella cooperació del temps de
bla que rebutgen aquests punts ment
trina obrera, que ens parlés de la gran guerra fou només que
de contacte. I dic que em sembla les
diferents resolucions de pro- sentimentalisme cl ' ignorants,
que els rebutgen perquè no n'es- blemes
proletaris que es donen agafats incautament per l'insòtic ben segur. Tal vegada els
al
món.
lit de la catàstrofe,—La burgemateixos comunistes de BarceAquí a Catalunya seria una sia tractarà mecànicament semlorjt* ao tenen en aquest extrem, gran
obra perquè es una grossa pre de donar una petitesa, una
un,criteri fixo. Dic això porque necessitat.
Els obrers, l'immen- engruna, una mica, a canvi de
no costa gaire trobar contradicsa
majoria,
es nodreixen de doc- cessió d'un gran dret o de l'acions substancials, entre unes
trina
burgesa
amb inconsciència nul·lament d un fet amenaçador
declaracions de Trotski que «La portats sols^ment
«per enterar- i ple d'audàcia. I mentre parlaBatalla» publicà fa alguns me- se» i, posats a «enterar-se»,s'enmentareu, mentre perdreu el
sos i alguns acords posteriors
de tot, i s'empassen tota temps en converses, mentre endels nostres comunistes; i també teren
entre les conclusions de la da- la metzina que és, com dir tot el cara servareu la il·lusió d'un
que ja ho sabem tots acord,—la burgesia esmolarà
rre, ra Internacional Comunista i periòdic,
que
aquests
diaris «indepen- secretament les armes amb que,
eís companys de «La Antorcha»
dientes» són dependents de se- després, us ha de ferir amb més
de Madrid.
No dic això amb l'ànim de fe- nyores empreses comercials i eficàcia. Creure o pensar el conmés ben dit, de la trari, és com viure en el país
rir a ningú. Però em sembla just fabricants,
burgesia
amb
totes les agra- dels contes de la quitxalla.
que abans que tot cal que els comunistes es posi d'acord amb vants.
IV.—I bé: què vol dir momifiL'esperit revolucionari, la
«•Hs mateixos i que després decació de la burgesia?—Físicamagnifica
visió
de
germandat
i
ci- irin llealment quina pot ésser igualtat social que sentim molts ment parlant això no és gens
Id seva aportació al front únic.
homes i que estem convençuts cert. Mireu-se-la! O, com és esque seria la felicitat i paradís ponjosa de satisfacció i de povivents en la terra, s'ha de deri Tota la riquesa és en les
Crec haver ja exposat la me- dels
multiplicar arreu, arreu, i que seves mans. I encara no en té
va opinió sobre el Front Únic. sols quan aquestes veus se sen- prou. Un esguard indiscret i igEl meu interès és que la present ten a dojo es multiplicaran.
noscent d'algú a aquesta riqueuiquesta surti de tot el que sigPenseu que el problema d'in- sa, deshonestament exhibint-se
nifiqui un simple aplec d'opi- ' comprensió
la ressurrecció a tot arreu, la burgesia tremola
nions personals un concurs de humana i que,a pel
és d'engúnia, no és segura enlloc,
solucions més o menys realitza- adhesió a l'actual contrari,
troba que les lleis no la defenconjectura
bles, per endegar-la d'una vega- burgesa, és de cultura; que por- sen prou i que quasi no hi han
da per les vies assenyalades fa tem l'educació d'aquesta socie- presons. Però a còpia de por, de
ja alguns mesos des d'aquestes tat arrelada a l'ànima des de cupiditat i d'impudor,-^mireumateixes planes.
que som engendrats, que la vi- se-la, la burgesia, mireu-se-la
L'enquesta havia de portar-se vim
en tot, a voltes amb com multiplica! No té aturador.
des de bon principi a un terreny sonssempre
de
castanyoles
i panderos, Té amb ella la Força, la Llei, les
on fos possible una noble lluita altres disfressada d'una
caritat Coses i la Divinitat, I té por enü'idees, on les opinions es po- hipòcrita i cristianisme exclusiu,
cara. Alguna cosa desagradable
guessin creuar com espases, de particularitats individuals a havia de tenirl Altrament, ni huque dongués per resultat un benefici dels que volen conser- manitat fora la burgesia. Ara,
predomini derivat del valor í de var la hegemonia del capital per que sia humana,—humana és
la força dels pensaments.
tot un problema.
Sols d'aquesta manera crec egoisme.
què no serà mòmia en
La
creació
d'un
periódic^emijo que és possible arribar a un nentinent adherit i fet de la con- la V,—I
burgesia?
Des del naixement
estat de més ampla i més estre- cepció d'una societat del tot ger- fins la mort—tot
ho té resolt, fet,
ta coincidència entre els obrers; mana, apart d'ésser un confor- donat, calculat, ajustat,
definit.
que permeti assenyalar nous ho- tant dels convençuts, seria, quin Es a dir, tot és ja immers,
com
ritzons i alhora adoptar nous dubte té? el multiplicador d'a- la mòmia, en la impossibilitat
procediments ü'accíó que don- quests concepcionistes. Les in- d'un canvi, una millora o un
guin una positiva i durable efec- formacions
tendencioses a favor empitjorament. Com la mòmia,
tivitat als nostres esforços eu les de la purgesia,
serien rectifica- no té esperit, és immòbil. Com
nostres lluites futures.
des valentment, fortificant així la mòmia, luxosa i ben parada,
- Màrius Vidal els esperits senzills que es dei- no pensa, no sent, no pot tremir.
ha de néixer de la unitat moral

de li C. N. del T.
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lesjnosrres forces mateixes triplicarien la feina, i que la llum
de la nostra flama il·luminaria
prompte el món obrer.^Qu e fóra
el triomf una realitat.
Penseu-vos-hi, germans, directors del món obrer, desitjosos d'un món igual per Itots,
igual en justícia, que ho vol dir
tot.
Joan Farré Gassò
Lleyda, 1924

La momificació de la burgesia

Un diari!

Com la mòmia, només vol durar
i durar, anul·lar al seu profit el
temps. Com la mòmia, és plena
de joies i marbres i riqueses que
no apfofiten a ningú. Com la
mòmia, no vol dir altra cosa que
aquest desig monstruós i malalt,
de vessànica vanitat roblit, d'explotar un privilegi i una autoritat. I la mòmia, el cadàver teatral, el mort,—avui com abans,
mata i tortura al vius, als que
saben sufrir, als que pensen i
gaudeixen malgrat el terrible
turment de cada dia,
VI.—Es tan propietària, la (
burgesia, que es creu propietària .àdhuc del que és dels altres
i tot. Els que no són burgesia,
—com els pensa la burgesia,
sinó com una propietat interior
i díscola, però propietat seva
sempre?—Què? No és una mena cle propietat dissimulada, de
segon grau, aquest esclavatge
de tenir-los a sou i a jornal?—
Si van pel carrer els que no són
burgesia, és encara per una còmoda misericòrdia. I vol que els
altres existeixin una mica, però
molts, perquè si així no fos, com
sabria, ella, la burgesia, que és
la mestressa mòmica del món?

Vii—Per la burgesia ja està
dit tot i tot és ja per ella definitivament pensat. Només ella és
Possible i eterna i garantia de la
felicitat de l'home damunt la terr
rr*. Ella, té ja totes les receptes
per a tot. Qui parla de sofrir?
Qui parla de millorar? Qui parla de voler mica més de drets?
•Qui parla d'un més noble repartiment d'energies i profit del
treball? Qui parla de més facilitats culturals? I arai Com no estan contents els que no són burgesia?—Què més volen? Per què
es queixen? Amb quin motiu
sensat protesten?=No mengen i
viuen i treballen i es moren i els
enterren mercès a la seva generositat? Qui la entén a aquesta
gent? La burgesia, en efecte, no
la entén. Ni vol, ni pot.
*
VIII.—Ni la burgesia pot donar més, ni els altres poden perdre el temps exigint-li. Ni la burgesia pot compendre res a fora
dels seus interessos econòmics,
—que són els del seu cor,—ni
e'ls altres deuen de voler fer-loshí compendre. La burgesia, té el
cor momificat, l'esperit momificat, l'ideal momificat,—perquè
ja ha posat un límit a totes les
coses de l'home i de la terra.
Més enllà d'aquest límit constituït pels seus interessos, hi ha
els interessos dels que, com que
manquen de límits i d'interessos,
viuen en la joia i la dolor. Uns
i altres són tan incompatibles
com les mòmies i els vius. Però
—»perquè no l'acaben aquesta
momificació de la burgesia?
—Com? Momificant-la realment,
Cristòfor^ de Domènec
.
%

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

CRONICA HEBDOMADARIA

Polìtica internacional
Les eleccions britàniques
No estem pas en situació de posar-nos dol ni tampoc tenim motius per« repicar les campanes després del resultat de les eleccions angleses. Ja dèiem avui fa vuit dies que n« podien portar-nos
cap sorpresa de consideració. No crèiem que la balançada conservadora fos tant decissiya, pere l'esperàvem i sabíem que vindria.
Ara, davant d'una realitat tant indubitable, farem les nostres reflexions amb la confiança d'ésser compresos pel lector. No sempre aquesta crònica ha d'ésser una senzilla relació d« fets. D« tant
en tant ha, d'ésser una fulla de meditació per tal de poguer penetrar en la marxa de les coses i endevinar en lo possible l'avenir.
.Tenim que les dugués terceres parts dels membres del ÇArto*
ment anglès seran conservadors a les ordres de Mr. Baldwin, Els
conservadors representen més del doble que socialistes Í lliberals
aplegats. Però com que ha desaparegut tota raó ge tornar a veure
plegats els vots dels socialistes i dels lliberals, tenim que la massa
conservadora pesarà com una mola enorme sobré el pit de la nació britànica.
Tenim en canvi—no disposem encara de xifres exactes i concretes—que la nació no havia disposat una cosa tal. Han guanyat
vots els conservadors i n'han perdut els lliberals, però si les nostres informacions són bones, els socialistes han conservat llurs posicions. L'ialiança lliberal-conservadora ha desequilibrat els resultats en favor dels conservadors. Això no ho oblidaran els conservadors britànics, els quals, com diu molt bé la nostra prempsa
diària, són-gent de regular bon sentit que mai s'atreviràn a suprimir ni suspendre l'exercici de cap llibertat ni tan sols s'excediran
en la interpretació d'aquest plebiscit nacional.
A qualsevol persona neutral a qui haguéssim donat a llegir els
tres programes dels tres grups polítics publicats amb motiu de les
eleccions li hauria cridat l'atenció l'objectivisme manifest firmat
per la Comissió Executiva del Labour Party, l'atac respectuós pel
rò bàsic contra el govern socialista que era el nirvi del manifeslliberal firmat per Asquit i LloydGeorge i la vaguetat i freda pulsació que inspirava el manifest conservador, firmat únicament per
Baldwin, Eren tres documents sobris, plens de continencia i de serietat. Tant de bo poguéssim llegir aquí una literatura políüçà
igual. Però el més fluix, el més indecís, era iuduptableraent d oV' •
Mr. Baldwin.
.-•">'.-.
Si haguéssim de judicar per l'esperit d'aquests documents diríem que el poble britànic s'ha decidit per la política „subjectiva i
que ha donat els vots a Mr. Baldwin per a que ell s'arreglés de la
millor manera que pugui semblar-li. Entre les opinions manifestades respecte a la significació del sufragi britànic, sobrelxen tres
hipòtessis culminants: primera, significació antibolxevista, refús de tota relació ide tot contacte amb el règim soviètic; segona, refús de la lluita de classes i desig de posar un interès social comú per damunt de la lluita social, i tercera, desig d'un go-\
vern estable que no hagi de recórrer a noves consultes al país
abans del terminí constitucional.
La significació del vot en els països democràtics on la geat
vota de debò perquè es sent lligada a la col·lectivitat i sap que ha
de respondre a la consulta que se li fa, és cosa complexe i diversa
i no més en ocasions com aquesta pot tenir una significació global
concreta i determinada. Acceptem la inclusió de les tres hipòtessis
en la significació del darrer sufragi britànic, però considerem que
la significació real del vot és aquesta vegada«expressable amb el
mot «reacció». No reacció en ef sentit de tornar enrera en doctrines i procediments polítics, sinó reacció, ressistència del cos so»
cial a l'aplicació immediata de les teories socialistes. Aquesta és
concretament la pregunta que es feia al poble britànic, és a dir, «i
estava disposat a iniciar la socialització, i aquesta és concreta-?
ment la resposta que ha fet el poble: «No».
,,
Al nostre humil entendre no cal analitzar més la significaci®, ,
del vot britànic i resignàr-se, per ara, amb aquest no. El pome ofi-tànic, en el pie fruttar dels seus esforços centenaris, amb l'ànima
extesa damunt d'un imperi immens, amb una força insuperable i
un prestigi col·lectiu basat en l'exercici de la llibertat, té un" Weal
comú ben entranyable, ben madurat, ben seu. El socialisme treballa dintre d'aquest cos gegant i per un moment s'ha apoderat dels '
seus moviments musculars, però no ha guanyat encara el seu funcionament cerebral i la col·lectivitat està sota l'aprensió de que si
el mal s'apodera del cervell vindrà una paràlissi, vindrà la mort ,
d'aquesta obra maravellosa. Veu's-aquí la reacció, veu's-quí la
ressistència.
Qui en té la culpa? Rússia. No perquè volguem ara discutir et
fet rus amb el qual estem potser tant conformes com els que l'han
executat. No discutim el fet, exposem un dels seus innúmeres efectes. Sense tiússia, el cos social britànic, dúctil en el més alt sentit
del mot, clarivident encara que calmos, s'hauria deixat portar insensiblement cap al socialisme sense espantar-se de res ni perdre
per un moment el ritme i la seguritat. Amb Rússia per exemplei
l'elector britànic que es sent posseït de tota la dignitat democràtica, gira el cap i vota per Britània, pensant-se interpretar bé allò de
que els britànics jamai seran esclaus.
'' •
En moltes ocasions hem dit que la democràcia era avui com
avui el remei més eficaç contra el socialisme. Som socialistes fins
al moll de l'òs i no volem el Socialisme sense democràcia ni el volem veure implantat d'altra manera que per la democràcia. Es que
el vot de la democràcia ens és advers encara? Ja ens serà propici
un altre dia. No tenim pressa i per això el vot dels ciutadans ori-1
tànics no ens farà posar de dol. No tenim pressa perquè creiem
que el poble és i ha de seguir essent el seu propi director i ja'trobarà el moment d'implantar les nostres teories i sigui el que sigui,
sipui aviat o sigui tard, serà el moment indicat i l'únic possible per
a que el programa es pugui desenrotllar amb l'èxit degut i no tiaguem de sufrir ressistències i reaccions que posin en perni l'obra,
començada.
Després de la victòria conservadora ens plau confessar die' nou
la nostra convicció de que serà la Gran Bretanya i els altres pobles del Nord els primers d'implantar amb deguda seguritat i en.
forma definitiva les nostres doctrines de socialització. Per a poguer-ho ensajar amb qualque possibilitat d'encert cal tenir el gust
refinat per anys i segles d'exercir els drets de ciutanania i la ..te-."
cuitat de pensar per compte propi. En els pobles amics de dictadures, cops d'estat i actes de força, encara que es diguin Rússia,
la planta de la socialització passa cada dia contrarietats mòlt ; »és»
terribles que aquesta vistoria electoral conservadora d'Anglatera ,
que interpretada amb el més modest Optimisme no vol dir res més
més que «repensar-se», demanar temps per a meditar, reclamar el
dret de «dormir-hi una vegada més», en tant amb la més ampla Uibertat i amb la més indeclinable determinació el Socialisme penetra, el Socialisme trascendeix i el Socialisme prepara el seu adver
niment no per les lleis de la força bruta, sinó per les lleis deia vida fatals i inexorables.

M« Serra I Morct • •

Aquesta fulla és un camp obert, i accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealitat generosa. Dels articles il|nats en són responsables llurs autor*.
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Els herois del viure

Els Sora vist! No són pas els
qui un jorn salvaren la pàtria
ni els que per ella conqueriren
amples terres, tampoc són martres de la ciència que es donessin en holocaust de l'humanitat
dolorida. Senzillament — i en
aquesta senzillesa rau llur heroisme—són éssers esguerrats,
qui sap per qual dissort o accident, que malgrat això lluiten
valents pel guany quotidià en
lloc d'ageure s a una vorera del
camí i pidolar almoina.
• *•
Un és bastaix de duana! Quin
esforç més crudel no li seri
jorft a jorn llur cansada feina,
a l'infeliç amb cama de fustal
•»»
Altre—minyó de pocs anys—
reparteix pá i, joiosament cantant i xiulant, fa via amb el feixuc sac acondult a la musclera
del braç dret, manco que és,
mentre amb la uà esquerrana
va sostenint-lo.
»»»
Amk Il·ir bastó per guia, l'orb,
arriba a l'imprempta cercant els
diaris que després cridarà pels
carrers, sense que cap mà compasiva li sia allargado per ajudar-lo a travessar d'una vorera
a l'altra, cosa que fa amb la temença de morir aixafat per un
vehicle qualsevol.
» **
Damunt l'alt escambell, l'ataconador segueix amb ardiment
llur tasca d'adobar sabates d'altri, ell que, tenint abdues cames
tallades des llur naixement, no
en té necessitat.
Són els herois anònims per
els quals el jorn és un exèrcit
amb destacaments de fortes hores—com digué «Xenius»—i saben que amb elles tenen de lliurar batalla conseguint-ne el pa
quotidià.
Per a aquests esforçats no hi
haurà monuments, lloses que
recordin llurs noms ni tan sols
admiració de part dels qui contemplen llur perenne heroisme.
I malgrat tot, son herois: els
del treballi
Carlota Goteres

L'Ateneu Socialista del
cirrer fel Peu de la Creu
L'Ateneu Socialista de l'Agrupació del Partit Socialista Espanyol a Barcelona (Peu de la
Creu, 14), ens envia una gasetilla anunciant-nos el seu cicle de
conferències. Sentim vivament
que la nota ens hagi arribat amb
retard.
El cicle de conferències, amb
el qual reprèn la seva tasca cultural començada l'any passat,
és fet amb un bast pla, a fi de
donar varietat a les conferències
d'educació obrera.
El cicle s'obri el dia 12 del
mes passat. Pou inaugurat per
la conferència «Els alts salaris
són d'interès general» pel company Josep Bové.
El dia 18, el company Joaquim Escofet parlà de «El proletariat català i la Federació
Internacional d'Amsterdam».
El dia 25, l'advocat Segimond
Pérez Verdú tractà el tema «Legislació Social», introducció a
un curs de legislació social internacional que donarà el dit
senyor.

Diumenge passat, dia 2, el
company Joan I > u r a n parlà de
«El probik-ma agrfcol a Cat&luiiya i la seva organització i aspiració».
Avui a la nit el geòleg Albert
Carsi, del tema «L'aigua per
beure». La conferènci i serà amb
projeccions.
El dimarts dia 18, el company
M. Serra i Moret
desenrotllarà
el tema «La V.a Conferència de
la Societat de les Nacions».
Oportunament anunciarem les
altres conferències del cicle.
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Ja me'l porten a enterrar,
al bell mig de sa floridi).
Sa florida!
Ja me'l porten a enterrar,
i amb ell món cor i ma vida.
Ma vida!
Què hi faré sola en el món,
tota sola i afligida?
I afligida!
Què ni faré jo, ara, en el món,
sens l'ideal de ma vida?...
II
Encara que tots els perills
Ja
me'l
vénen
d'enterrar,
s'acoblessin en la llibertat
tan pobre i sol com vivia.
i tota la tranquilitat en
Com vivia!
l'esclavitut, hauríem de
Quatre obrers desconeguts
preferir
la
llibertat,
perfan la trista comitiva.
1
De corones no n'hi han dut,
que la llibertat és la vida
que mon aimât no en volia.
[i la servitut és,la mort.'^
No en volia!
fAL'ESSXNDROTVINET. j
Sols volia un xic de cor
sense fel ni traidoria...
Ja me'l vénen d'enterar,
tan pobre i sol com vivia.
Com vivia!
Fes-me lloc, dolç incomprès,
jo et vui sol com et tenia.
Fes-me lloc, etern promès,
D'on ve la llum
que vui ser ta sempre-viva!...
Amb tu, amador excel·lent,
Una munió d'homes de iots
flor i aroma de la vida!
estament, en aquella estació de
Amb tu, flam del món conscientl
mala morí, després d'un descarLa terra ens siga endolcida!...
rilar sense funestes conseqüènIII
cies, mentre altres adobeu la Els quatre obrers desconeguts i la Companya de l'Incomprès
via, discuteixen. Cau en Tabim
—Sempre viva haveu de ser,
de la nit la tarda.
que és com el mestre us volia!
—La llum ve de la creu, diu
Visqueu per ell essender
de més verge poesia,
un.
—No us canseu amb mots sonors,
—"No senyor, de la ciència,
que en sé tota la falsia.
respon l'altre.
On eren els bons i els forts
— Tampoc, precisant més diré
mentre indigent ell moria?
que ve de la Kultur Kampf, de
—Nosaltres hem corregut
en saber la trista nova..,
la lluita per la cultura,—objec—Calia, abans, dar la prova
ta un tercer.
d'estima i sol·licitud!
1 tots els demés van dient, un
Ara en va són els conhorts,
concreí:
Jo ja en tinc prou d'agonia!
—La llum vé de l'idealisme
—Penseu en tants i tants cors
que vostra llum obriria.
platonià.
—Sols penso
en el meu aimat
—De l'ordre i disciplina.
ue allà1 en el no-res em crida...
. —De la justicia.
a vostra feminitat
—De la Democràcia.
no ha tret tota la florida.
Companya heu sigut fidel,
—De la tirania ben entesa.
:
germane i inspiradora,
—De la A. Y. Z.—Que no és
vessant tota vostra mel
ti M. Z. A. sinó una Confederaper aquell que el cor us plora;
ció proletària posem per cas.—
però us manca ofrenà encara
— De l'absència absoluta
la darrera excelsitud
fent-vos l'amorosa mare
d'autoritat, Déu i amo.
de la pobre multitud.
—D'Anglaterra.
—La multitud, cega i xorca!
—De Moscou.
—No ho creia així el vostre aimat!
—De l'amor als homes i el
—La que ens ha dut a la forca!
sacrifici.
El baix, l'infecte ramat!
—El que ens duu al triomf alat!
—De l'egoisme proporcional
—Mai no ens hi porta: hi segueix!
i eníenimentat, de la raó.
Com mai no el canta: el mastega,
—De la bellesa de l'instint i
i si el parla s'ennuega
l'inspiració.
i enyora el jou que sofreix!
Durava feia hores \a discu—Què diria el vostre aimat,
si sentís tan greus agravis,
sió, sense, naturalment, encara
escapats d'aqueixos llavis
avui, en ple 1924, posar-se gens
que
ell havia sublimat?...
d'acord aquella munió d'homes.
Sigueu bona i raonable;
Mentrestant eren completament
penseu en calma i repòs;
a les fosques, la nit vinguda, i
penseu en el gran -i amable,
com fèieu junts amb l'espòs!
per aquesta mica bengala del
Recobreu vostra fermesa.
propi pensar atiada pel vent de
Mostreu-vos dona com cal,
l'amor propi, tots creien saber,
davant dç la infortunes»,
millor que l'altre d'on ve la
en glòria de l'ideal.
llum.
—Jo no puc viure aplanada,
amb l'esglai i el sentiment!...
BRAND
Jo em sçnto... desarrelada,
amb l'existència apagada
Si un home lletrat espel desert i abatiment!...
tima massa el no fer res i
—Doneu-vos tota a l'esplai!
Recerqueu l'excels tresor
el repòs de la seva llar,
que us guspira dintre el cor
no,és pas digne d'ésser
en lluita amb vostre desmail
considerat com a lletrat.
Sublimeu vostre altruisme,
refinat pel sofriment,
KHOUNG-FU-TSEN.

Carnet dur*

heterodoxes

L'ànima humanai sempre troba
arguments per a defensar totes
les monstruositats.
Més, en el cor guardava el
germe de la seva dolor, car ell,
Papartat del camí dels altres homes tenia una cosa comú amb
els altres homes, un sentiment
Era un veritable monstre; pe- el relligava amb ells i li entenetttó, coix, tan carregat d'espat- bria la vida; dintre el seu cos
lles que semblava geperut, i da- estrafet tenia un cor amorós i
munt d'aquelles espatlles hi voluble, cor de galant conquisdescansava una testa enorme, tador. Era jove i en tot jove hi
de rostre ple de cosidures p«r dorm un Don Juan, el capdevall
«scrofules, d'ulls petits com una aquest sols va ésser una sinceferida, sense pestanyes ni celles, ritat.
nas xato, boca grossa, orelles
El monstre veia passar les
amples, en angle recte, talment dones escampant entorn subticom dues ales carnoses, verme- leses d'amor. El pobre lleig les
lles, cabells rars i d'un color seguia amb l'esguard, les seguia
assafranat, d'un safrà brut.
amb el cor i com una ferida
Ell ho sabia que era lleig, pe- sentia darrera del seu pas la
rò havia trobat dintre el seu rialla burleta que impietosa coenuig moltes raons per a espli- mentava la seva lletgesa.
• •*
car la seva lletgesa, arribant a
estar-ne {orgullós i sentir un pUn jorn, el nostre heroi, tot
menyspreu pels bornes bells. trist i capficat,va internar-se bosc
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endins. Jo no sé si anava a cercar un nou argument en defensa de la seva deformitat. Tant
se val, anava a ofegar una dolor.
Sobtadament va trobar-se enfront d'una dona que ell no sapigué d'on havia eixit; capcot i
pensatiu com anava, això no te r
nia res d'estrany. El que no te-,j
nia d'estrany era una sensació
de consol amatint al que ella
donava.
—Sé les teves dolors,—ella
digué amb veu que tenia sonoritats de fullatge mogut pel vent,
de remor d'aigua, d'aleteig d'abelles.—Soc Ta fada d'aquest
bosc i les petjades del que entra
em conten els seus secrets/ Faig
grats presents als homes i no
vull que tu, ésser dissortat, pobre estrafet, te'n vagis sense
haver-ne rebut un.
«Aquí tens un brot d'alzina.
Té cents anys i eternament se
conservarà verd. ^Ell farà que

apareixis als ulls de les dones,
no com ets, sinó com desitgen
que sigui el seu amant.»
I sense deixar rastre desaparegué.
f El pobre lleig va quedar parat
ambj|el brot cfalzina á la mà,
sens tenir esma de fer ni de dir
res. Primer es cregué víctima
d'un somni, després d'un engany; car ell no creia en las fades,
el mateix que vosaltres i que jo.
Però quan s'és desgraciat és
tan planer i tan dolç creurer en
ço extraordinari, que el nostre
heroi va concebir un bri d'esperança.
Va tornar a la ciutat més pensatiu que no n'havia sortit.
* •*
El brot tenia les estranyes
virtuts. Els ulls de les dones no
tenien ja els esguarts burletes
d'abans, no. eren plens de crueltat, sinó d'amoroses tentacions.
La primera aventura sorprengué
l'estrafet, encara duptant de la

i exalceu-vos l'heroisme
al retremp d'un idealisme
més profund, dolç i atreientl...
—Es que ell i jo n'érem,un!..,
—Vaja, coratje i amunt! (
Fora plors i prou dubtà,
mare-verge del demà!
Desfeu-vos ja del difunt,
Vós que n'éreu el cremell
de les vitals clarors d'ell;
que no és tot fals ni mentida,
i un món de sofrents espera,
dejú de viure la vida,
ànimes vibrants i fortes:
no li tanqueu vós les portes,
no confongueu la drecera!
—Pobra de mi, què anava a ferí... Què deia!,,.
Quin foll encís cap el no-res m'atreia!...
Quin goig, quina embriaguesa inexpressible,
ser amb ell, com ja era veia,
enduta pel dolor, irresponsable!...
Conforta'm, ideal esplendorós!
Serva'm de mon aimat la fe i bravesa!
Que mai el glaç d'un viure vergonyós
no trenqui nostra unió per la bonesal...
Felip Cortiella

Ecos i comentaris
«La ñocha»
I El dia primer d'aquest més aparegué
i el nou diari local «La Noche», dirigit
per l'excel·lent periodista i amic nostre
En Màrius Aguilar. «La Noche» és un
bon periòdic; podria sortir millor encara, però esperem de l'experiència de
l'Aguilar que sabrà excel·lir-lo cada
dia.
«La Noche», és veritat, és un diari
burgès. Però En Màrius Aguilar és un
home massa lliberal per a no saber-se
despendre un xic de l'empresa capitalista del periòdic, i li sap donar un poc
d'aquella humanitat que manca a tots
els diaris de Barcelona.
Condol«
A la ciutat de Figueres han mort les
mares del nostre col·laborador l'escriptor J. Puig Pujades i del company Marti Vilanova, reclòs a la presó de Girona.
Els acompanyem amb el nostre més
sentit condol en aquests moments dolorosos per ambdós i els seus amics.
Què n'é« de lluny Alemanya?
Des de fa algun temps dos generals
un de francés i un altre d'alemany estan realitzant un viatge de propaganda
per1 Alemanya a favor de la pau internacional i contra el militarisme.
Es sorprenent. Sobre tot per la gent
de certs països on no han sigut mai
possibles aquestes coses.
Un periodista «Iugular
El periodista barceloní «Paco Madrid» està realitzant a París coses rnaravilloses. D'aqui poc temps el seu prestigi serà internacional.
Blasco Ibañez que resideix a Paris és
l'home del dia. Es l'actualitat palpitant.
Tot periodista que s'estimi una mica ha
de saber agafar aquesta actualitat palpitant, i fer-se-la seva. El super-periodista ha d'anar més enllà. El super-periodista no ha de parar fins a encarnarse en la mateixa actualitat, fins a ficarse en els pantalons palpitants de l'actualitat «quintaesenciada».
«Paco Madrid» es d'aquets. Quan
l'home del dia era Unamuno el superperiodista donava cada dia consells i
cops a l'espatlla al savi exiliat. Posteriorment un politic indu que à Ginebra
va tenir lá feblesa de sopar amb el
mestre periodista el pobre va ésser absorvit materialment i espiritualment. ¡
Herriot també és resent també d'uneï
invectives de renfant terrible que és 1«
seva pesombre.
Ara és Blasco Ibáñez, ja ho hem dit,
el que amb motiu de la seva tornada a
la politica, constitueix la nota del moment.
El gran novelista es troba en l'Hotel
del Louvre voltat de periodistes, americans, francesos, anglesos, alemanys,

maravella. Després d'aquesta
en vingué un altra, un altra, i
moltes.
Un jorn...—Potser no feia mig
any, potser en feia un, potser
en feia deu. No ho sé.—Un jorn,
'com deia, el nostre servi tornava al bosc més pensatiu i melangiós que l'altra vegada. La -fada
va dir-li:
*
—Què tens? Què et passa?
Quin estrany enigma m'han revelat les teves petjades que no
sé desxifrar? No t'he fet posseedor del que desitjaves, de l'amor
de les dones? Què vols, doncs,
ara?
—Molts cops no rep l'home
la valor dels seus desitjós. Jo
estimava a les dones, és veritat,
però jo estimava là meva lletgesa, n'estava orgullós; era el meu
distintiu, era la meva bandera.
La meva voluntat i els meus
anhels li havien aixecat un altar
dintre el meu cor. El teu brot
encantat ha fet desaparèixer la

portuguesos, argentina, senegalesoe, et
zetra, quan tot plegat entra en «Paco
Madrid». Sensació. Canvi ¿'impresión*
entre en Madrid i Blasco; canvi de ni«
rades entre Don Vicente i Don Franciaco; canvi de copeti a l'espatlla familiars i efusius entre Paco i Visentet.
El súper periodista pensa ja esta fet,
i agafa al novelista i se l'emporta. La
multitud periodistica i cosmopolita
que esperava una interviu resta del«
cepcionada i trista.
«Sortirem.de l'hotel En Blasco i jo»f
diu Madrid en una crònica.
On el portaria?
Pobre Blasco Ibànez, aviat haurà
passat d'actualitat.—M. V.

¿Ilare oanviute o ProteooUM
De matèria econòmica la gran majoria dels directora del nostre obreriïme
no en saben res. I això démolira que
el nostre obrerismo és una cosa primitiva i baixa de sostre. La nostra
gent prefereix que que li fasin pell goguiles a l'orella amb una inútil cançoneta revolucionària, que no que 11 ragin amb estadístiques que espliques
l'exactitud dels feti.
Moltes vegades hem vist com ela
nostres capdavanter» defensaven
d'una manera incondicional el lliure
canvlsme; respecte els productes estrangers pretenint que això abaratiria
els articles de gran consum. Com
totas les eoses clares aquest principi
ha séduit a molta gent. No obstant
aquesta cosa tan clara es falsa d'una
falsetrt elemental. Cada pals ba de
tenir una fórmula dlferenta en matèria
económica fin el nostre el lliure
can vismo absolut significa la fata deli
obrers i la ruina general.

Burri»* il*
«Rebutjo la teoria dels lliurecanTisme i del proteccionisme. Bn cada ou
particular preciseu solucioni intermèdies traduïdes a realitats per Tractats de Comerç. >

Eli dreti delí feble«
En un discurs pronunciat a la Sorbona el President Herriot va dir:
«França va donar antiguameot al mon
la Declaració dels Drets de Home, la
nostra ambició es que en un eiderenU
áor pròxim pugui contribuir a donarli la Declaració de Dret delí pobles»

Què fas pel millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteniment de la premsa socialista i obrerista?
meva lletgesa, però ha fet desaparèixer també el meu orgull.
Avui sento una repulsió per mi
mateix. Entro en la cambra de
la dona aimada com un miserable suplantador; les seves carícies no són per a mi. M'he vestit amb el ropatge dels altres i
no puc sentir el plaer de la meva obra, perquè jo no'n soc
l'autor.
«Té aquí tens el brot màgic.
Guarda'l per a un altre. Jo
vull fer les paus amb mi, vull
alçar-me novament al meu orgull. Les dones passaran pel
meu costat rient-se del meu cos
estrafet; a mi hem quedarà l'esperança que en el cor de la terra hi resta encara la dona que
estimarà la meva lletgesa, la
meva monstruositat, el meu orgull. Si per cas no la trobo, baixaré a la tomba content d'haver
sigut sincer, d'haver-me sigut
fidel a mi mateix.

Cot de Rftddiï
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Considérera d'i n t er és què'l lector
conegui el texte íntegre del* Protocol
aprovat per unaraltat g Ginebra en la
V. Assemblea de la Societat de lea
Naclovf per tal com aquest document
es universalment considerat com el
primer pacte formal entre lei nacions
per a la preservació de la pau i l'arranjamelgo llurs disputes per mitjà de
rarbitm^e.
PHJ^A,MtìUL. ~ Animats dolamos
ferma voluntat d'assegurar el manteniment de la pau general i la seguritat delí pobles l'e; isteacla independència o territorii dels quals poden
e«ser amenaçats;
,
Recon«ixen,i la solidaritat que uneix ela membres de la comunitat iríternacionsfclfrMi •' '
Afirmant que la guerra d'agressió
consmueíi uaa infracció d'aquesta
solidaritat i un crim internacional;
l)csltjo(pMe .r«í|itftr la completa
apllcacio^ea Btsifâfa previst en el
í pacte de la Societat de les Nacions per
la tàláetó pacifica de les diferencies
entrtf eis «tat« i assegurar la represió
deh'crínis idternacionala;
lemb el fi de realizar tal com dispo•a IWticle 8 del pacte, la reducció dels
armaments nacionals a un mínim
compatible amb la seguritat nacional« llm la execució de les obligacions
internacionals imposades per una
aedo comú;
Ehr sotasignats, degudament autoritzats per tal efecte, han convingut
lea,íeguents disposicions:
PROCEDIMENT D'ARBITRATGE,—
Articfe primer. Bis estats signataris
os comprometen a realitzar tot» ela
esforços possibles per tal d'introduir
"n »4e4B-p«cte totea les esmenes con«
firmatJ¿ sentit de les disposicions
contingudes en els articles següents.
Cenyeneon en que aquestes disposicions dwindràn obligatòries dintre
llunsïraports respectius a la data de
posa*-*»-vigor el present protocol i
que^'la vegada, l'assemblea i el
Conseil de la Societat de les Nacions
sortaf des d'aquell moment autoritx its per a exercir tots els drets i deur * »ftte'1" W w"1 conferits en aquest
protèebl.
Ait. 2' Els estats signataris convenen que en cap cas recurrirán a la
guefra, ni entre sí, ni qualsevol estat
que-a son torn accepti les obligacions
aquí definides, èxeptüaht la resisten*
ci.ia caiós d'agressió o quan obrin
d nüord atnb eFConsell o l'Assemblea
do lâ*Saici'etat de les Nacions segons
led Jisp08Ícions,del pacte o del present
prutoc&i'.'
Aft& Ete estats signataris es comprumeten a reconèixer com obligatòria, '«à ple <Irèt I sense convenció
MpccjsVia jurisdicció de la Cort
periis*«eat de justícia internacional
en U**asso8 senyalats en el paràgraf
2 del fòtfücle 36 de l'estatut de la Cort
sense perjudici, però, de la facultat
reserva^ f& qualsevol, estat quan
•'ailáerelxFal prptoeol especial ohert
en 16 de desembre de 1920 (previst en
l'article esmentat) de formular les
reserves' compatibles »mb la dita
clàusula.
L'acÜíftaió al protocol especial obert
en 1« de Desembre de 1920 haurà de
fcT-je dintre dellmas subsegüent ala
datawqttewtri en vigor el present

sevulga de lei part», solicitará per
mitjà del Consell el parer de la Cort
permanent de Justícia internacional
sobre ela punts de dret en litigi, la
qual, en aquest cas es reunirà amb
toia urgència.
, 3." Si cap de les parts interí saades
demana l'urbltratje, el Consell procedirà a l'examen de la diferència. En
cas de qui el Consell emeti un raport
votat per unanimitat dels seus membres no interessats en la disputa, els
estats signataris convenen en confor•mar-se amb les solucions recomenades pel Consell.
" 4,°Bn cas de que el Consell no pugui
emetre dictamen amb l'aprovació de
tots els membres no interessata en la
diferència, aquesta serà sotmesa a
l'arbitratjo. Kl mateix Consell decidirà respecte a la composició, els poden
1 el procediment a seguir per el corn It* d'arbltrea i tlndrií en compte a
l'escullir-loa les garantes de competência i imparcialitat senyalades ca
el paragrafai' b) d'aquest article.
5.* En cap cas podran ésser objecte
de discussió les solucions que hagin
obtingut la recomanació unànim del
Consell i hagin sigut acceptades per
una de les parts interessades.
6.° Els estats signataris es comprometen a executar de bona fe les sentències judicials o arbitrals i a conformar-se, segons s'estableix en l'apartat 3.° d'aquest article, "amb les
solucions recomenades pe! Consell.
En cas de que un estat fes rnandaraent
a n'aqueste compromisos, el Consell
posarà en joc tota la seva influència
per tal d'assegurar oi cumpllment i,
si no ho conseguelx, proposarà aquelles mesures que poden sortir efecte
tal com os preveu en Partició 13 del
pacte. En el cas do que un estat mancant als seus compromiso« recorregués a la guerra, les sancions previstes en l'article 16 dol pacte interpretades en la forma indicada en el
present protocol devindràn immediatament aplicables,
7.* Les disposicions deí present article no s'aplicaran a la solució de
diferències que hagin pogut suscitar-se a conseqüència de mesures de
guerra preses per un ó més estats
signataris d'acord amb el Consell o
l'Assemblea.
Art. 5. La disposició de l'apartat 8
de l'article 15 del pacte resta aplicable davant del Consell.
Si durant el curs dol procediment
d'arbitratjp previst en l'article anterior una de los parta pretén que la
diferència o una p:irt de la diferència
es basa en qüestions quo el dret internacional deixa a la lliure co in peté acia d'aquesta part, els arbitres
consultaran aquest punt a la Cort
permanent de Justicia internacional
per mitjà del Consell. Ela arbitres
hauran d'ajustar-te a la decisió de la
Cort i si aquesta As ea' sentit afirmatiu determinar per ella llur sentència«
Malgrat que la qüestió sigui reconeguda per la C<wt permanent o pel
mateix Consell coin d« competència
exclussiva d'un estat, aquesta, resolució no impideix que in lituactó sigui
examinada pel Consell o perrAisem*blea conforme a l'article 11 dei pacte.
Art. 6 Si d'acord amb l'apartat 9
de l'article 15 del pacte' la diferència
és portada davant de l'Assemble«,
protfSfíf " '""•""'
Klfe^|1»^u.e?s(f«^ereixin al pre- »questa s'abrogai* per l'airarijafneHt'
«uiitbrotappl desprjs de pusar-se en de la disputa tot« el« poders coúòé-'
vlguf hjiliAn de eumplir l'obligació dits ai Consoli ou ço !coruíerriènt a
prosqrlta en Interior paràgraf dintre l'intent de conciliar los parts tót'^oni''
preveuen eU apartats 1,213 de I'«'
di r ties subsegüent a llur adhesió.
Ari ^"ÍTobjecte de completar les tlcle 15 del pacte i el número 1 de
df»périeions dels apartats 4, ft, 6,17, l'article 4 d'aqu««t document.
Si r Assemblea no pot obtenir niï arde l'|rtlcle 15 del pacte, els estats
'
•IgnIlaW'convefíen eh seguir el pro- ranjament amistós procedeix:
SI una da te* parts demana arbitratcu üiuàfttsegtient;
1.* Si la diferència sotmesa al fVm- ge corri ipòu afe Consell la constitució
scll no pot ésser solventada en la l'u" del cocitè d'àrbitre* segons le» conm¡i qüs-preveu l'apartat 3 del refent dicions establertes ene! número 2 de
artici« r!5, e) Consell invitarà a les l'article 4 d'aquest protocol, lletres
parts B«otmetre llur diferència a una a, Ì) i c.
ai cap de les parts demana arbitratsoutència judical o arbitral.
2." t) SI les parts no a'hi conformen ge, l'Assemblea estudiarà la diferènca procedirà, mitjansant la petició cia amb els mateixos poders que ei
d'almenys una de los parts, a la cons- Consell. Les solucions acordades per
titució. ;àe .un comitè d'arbitres. El l'Assem bica, dintre Uè les condiciona
• omite -es constituirà fins allà on si- previstes al final de l'apartat 10 de
Partició 1J3 del pacte, tindran ei magui possible d'acord amb les parts.
b) Si ea, «I termini quo el Consell teix valor i produiran els mateixos
haurà fixat les part« nu s'han avingut efectes, en tot quant afecta al present
«n totio'cn part respecte al nombre, protocol, que les solucions acordado«
Homenatnent 1 poter* di·ls arbitro«, pèl Consell, segons estableix el núaixí do«} amb el procediment a se- mero 3 de l'article 4 d'aquest docuífuir, elOoiisell d «si d ri sobre aquests ment.
li n cas de que no es pugui obtenir
extrems. En cas d'urgència el Consell
cBCulltífà^-Consultaut a les parts—els la necessària majoria, la diferència
urbitresr^llnr president cutre les per- serà sotmesa a arbitratge i el Consell
«mes<4ue per llur inicionalitat, ca- d sposar» la composició, poden i proroote'ri«xperiòncia puguin donaries cedi ment a seguir pel comitè d'àrbi»ós altos garanties de competència i iivs segons nuoda disposat en el número 4 del ma'eix esmentat article 4.
1 i parcialitat.
Art, * En el cas de suscitar-se una
c) UéSJpféá i|Ut) 1rs conclusions ile
|i>» parts hagin sigut formulades, «i« diferència entre dos o més estats sigco:nitè deines, » puüció de qual- nataris, serà convenient que, ni abans

jjMfprj» MiWe
de que la diferència sigui 8f taen l nataris a que apliquin contra l'agres-- veneaen que en presentar-se una
un arranjamontpaeíBc, ni durant
raor ,168 aanciont preacrttss en l'arti-' diferència entre un o varis d'ell« 1 un
curs del procediment, augmentin
lisio 11 del present -protocol 1 tot êátati 0 vnH* e^tat-i no signataris d'aquest
cap manera llurs armaments o efec- T signatari així requerit estarà en si- prptitcol i estrai ya a la Sociï'tnt de lus
tius en forma que pogués modificar tuació d'ixerclr «lu druts de un Nacions, aquests estats aliens seran
luvitut»ou les condicions fixades en
la situació prefixada per l·i Confurèu- belígera n t.
cia du reducció d'urmamonts prevista
APLICACIÓ IMMEDIATA DE SAN- l'article 17 del pacto n sotmetre'« a les
en l'article 17 del present protocol. CIONS.-Art. 11. Bon punte! Con- obligación« acceptades pels signatària
Tampoc podran procedir ni acordar sell hagi advettU eis estats signata- del present protocol per als fin« de un
cap mesura de movllitzactó militar, ris, an la forma prevista enei darrer arrajamcnt pacífic.
naval, aèria, industrial o econòmica, paràgraf de l'article 10 d'aquest docuSi l'Estat invitat refusa acceptar les
ni cap'acte la natura del qual tendei- ment» les obligacions de dits estats dites condicions i obligacions 1 recoxi a agravar o a extendre la dlssenció. en quant fa rélerència a sancions de rre a la guerra coatra un Estat slgpaDe conformidad amb les disposi- tota natur*4ndicades en els apartats tari, ríes disposicions dePajucle 16 del
cions de l'article 11 del pacte, es ei l i 2 de rárticle 16 del pacte, devin- pacte, les quals són precisades en el
deure del Consell atendre tota queixa dràn immediatament operatives per present protocol, 11 són aplicables.
de violació dels compromisos ax^uí ad- tal de que l'agressor pugui sentir • CONFERENCIA. PUR A LA REDÜÇ
quirits que li siguin adreçats per un llurs efectes sense cap triga.
Glu 'MËM^Éapt.-**. •' W! Bis
o mes ostata que siguin part en la diAquestes obligacions hauran d'és- estate slguátart* es éomprotìisten a
ferència. Si el Consell considera que ser Interpretades en el sentit que pendre ptrte«n>na¡eonfcre.ÉiciftIníerla queixa es justificada, organitzarà, cada un dels estate signataris ve naciottal per>4a feduccift ilei» ¡armai
si bo creu convenient, enquestes i in- obligat a col·laborar llealnaent i cfec- ment« la qual sera convocad« pel
vestigacions en un o mes, paissoi afec- tivariïunt eu fer respectar el pacte de Consell.f eá reunlrjt a öiüebra el ditats. Aquestes enquestes 1 investiga- la Spótetat de les Nacions i a oposar- llunw; tíiá IS de junyde «fâ5. S'ots'elst
cions hauran d'ésser fetes en el termi* se radicalment a tot acte d'agressió altres eáfMtsVintaiMMsJd'aO'd« 4a 8oni mes breu 1 els estats signataris e» en'là p»e8Ür»'auo 11 permeti la seva cietal.WWriötiWIi a.-aqiWiítttíCSoncomprometen a donar totes les facili- sïtUaJatf-geogràfica i les condicions ferència.
tato per a llur execució.
Amb vistes a la convocado de la
espéóiM» dás l'eus armaments.
Les mesures preses en aquest das
Do coofórinttkt amb l'apartat 3 de Conferència, el Consail prepararà, tepel Consell s'encaminaran unlKament l'article 1(! del pacte, els estats signa- ntât en compte el» comfu-ofiixj« prea facilitar l'arranjament pacífic de la
es comprometen individualment vistos ep els Artices U J 13 4e^j>r^diferència 1 no prejutjaran «n rea la taris
J col·IecU7»,meBt a prestar ajuda a sentprotooei) .un prof r|iftil «Joilía*
solució de la mateixa.
Testat »tacat o.ataeuaçat i a prestar-se per a la reducció o la limitació dels
Si com a resultat d'uquesteB'oiiquesarmaments s¿r%paV »eri »MWÊ« a la
tes i investigacions, una Irtfraccló â tot l'apol mutual entro si, donant-se > Conferència i comunicat als governs
tota
mena
de
facilitats
recípreques
qualsevol de los disposicions dífli pril'Intercanvi a aprovisionament de el oie« avtÄt passible i, el más torti,
mer apartat d'aquest article és desco- en
primeres
matèries I efectes de tota tres mesos abans de la reunió. '
berta, cl deure del Consell aeri con- natura, amb
Sialmauyi la majoria dols man>.
obertures de «rèdit, amb
minar a l'estat o cstnts culpables a tran=port i trànsit i de mfa, adoptar brea representats permanentment «n .
fer lu desaparèixer. Si l'estat o estats totes les precauciono possible« per 01 Constili i deu altres membres de la.
en qüestjó no *u sotmeteu a la conmi- tul de mantenir lea comunicacions Societat no han registrat llur ratlflóanació, el Consell declararà oís tais es1 maritimes de l'estat ata- ció en ía data del 1 ile maig de 1925,'
tats culpables de violació del pacte o terrestres
el Secretari general, dé la Societat recat o amenaçat.
dol present protocol 1 dedicaré les meclamarà immediatament les<ofdres<dél
Si
IPS
dugués
parts
que
sostenen
la
sures que s'han do pendro per tal de diferència són igualment agressors Consell per a saber si ha d'anular les
fer c«ssar una situació que pot per- en el sentit que especifica l'article invitacions o simplement ajoruar.. la
turbar la pau del món.
10, les «uncions econòmiques i finan- Conferència fins i tant que s'hagin
Por a 'aplicació del present article, cière» s'iipHcarfin a l'un 1 a l'altre.
registrat ratificacions en nombre sucl Consoli pendra les seves dccissions
Art. 12. Per raó de la complexitat ficient.
per majoria du dos terços.
condicions en les quals el Consell
DISPOSICIONS GENERALS I RÁArt. 8. Els estats signataris es com- de
bado trobar pe a l'exercir les funcions TIP10AfelONS.-Art 18. Sempre-fue
prometan a abstenir-so de tota acció
que pugui constituir una amenaça qne 11 encomana l'article 11 amb re- on l'article 10 o en altres extrems del
lació a les* sancions econòmiques f present protocol es fa referènaiaa una
d'agressió contra un altre estat.
financières i per tal de precisar les
En el cas qne un dels estats signa- garantirà que, ofereix el present pro- decissió del Consell, s'ha de pendre
taris consideri que un altre estat "fa tocol ois estats signataris fi Consell en el sentit que inspira l'article 15 del
preparatius de guerra, to'l dret de ro- inviterà Immodiatarhent als organis- pacte, ós dir, que el vot dels representants de les parts Interessades no
eorrer al Consell.
mes economies i financiers de la SoAquest, una volta averlguats els cietHt río les Nacions a procedir a un entren en el compte de unanimitat o
fets, curarà couiormo queda dit en estudi 1 a sotmetre a un dictamen so- majoria exigida.
Art. 10 A part de les estipulacions
l'anterier article, apartats 2, 3 i 5.
bre el caràcter de les disposicions i expressos, el present protocol no afecZONES DESMILITARITZADBS. — les mesurei de oooperació econòmica ta en res els drets 1 les obligacions
Art. 9. L'existència de zones desml- f financiera senyalades en l'article 16 dels membre« de la Societat de les
litaritzades destinades a prevenir 1«* M pacte!en l'aticle 11 del present Nación« tal cora resulten del pacte de
agressions, i a facilitar, sense perill protocol,
constituctó.
d'errada, la determinació d'agresser
Quan. estigui en possessió de les
A,rt20 Tota disßrepanoin relativa
conforme a l'article 10 d'aquest docu- tvenssàries informacions, el Consell
referent
a la interpretació del present
ment, ea recomana als estats les establirà per mitjà dels seus organisprotocol serà sotmesa a la Cort perconvinguin en forma recíproca o para- mes competents:
de Justícia internacional.
lela cora un mitjà d'evitar la violació : T Els plans d'acció destinats a manent
Art
21
El present protocol, estamdel present protocol.
posar en joc les sancions econòmiques pat simultàniament en textos angies
Les zones desmilitaritündes Ja exis- 1 financières contra un estat agresor; i francès, ha d'ésser ratificat.
tents en virtut de diversos trectats o
2* Els plans de cooperació economiLes ratificacions serán depositados
convencions, o les que s'estableixin ca i finanelera entre l'estat atacat i
a
la
Secretària do la Societat de les
en l'avenir entro estota que hi con- i els que li prosten assistir,
Nacions el mes aviat possible.
vinguin podran esser objecte de un
l'comunicarà aquests plans als
Els estats el govern dels quals no
control temporal o permanent orga- membres de la Societat 1 als altres es- resideix
a Europa tindran Ift facultat
nitzat pel Congeli niitjansant la peti» tatd signataris.
de
limitar-se
de moment a fer conèició l a costa de un o mes estats limíArt. 13. Amb respecte a les sancions xer al Secretariat de, la Soç}etat de les
trofes.
militars, navals i aèries l'aplicació Nacions que llur ratificació ha sigut
DEFINICIÓ DE'L'AGRESSOR.— Ar- eventual de les quals es preveu en acordada On qual cai,' pert, hauran de
ticle 10. Es agressor tot E^tnt que re- l'article 16 del pacte 1 en l'article 11 trametre el corresponent .document a
corri a la guerra violentéis compro- del present protocol el Consell estarà la major brevetat possible. -,
mlsus del pacto o del present protocol. quaílfieat per a rebre els compromisos
Bon punt la .majorUv detœepbres
Es consider» assimilat al fot guerrer dels diferents estats determinant a representats,,, permonentment sn el
la violació de l'estatut d'una zona dès- l'avançada les forces militars navals i Consell i altres de.u membres de la
airiesque aquests estats poden fer Societat hauran registrat * efectuat
inilltaritzada.
Ku ias d'hostilitats ja rompudes; és intepteüir Immediatament per tal llur raüBoadHSiJMiieciWariíit »o conpressuaipte agressor, salvant decWstó" 'tf'feásbffuVar l'execució de les obliga- testoríi ràpldaíiien* en sunœri adeen aquest respecte quat.
euntrarí» del Gonsaìl prosa/por uuanP*' • iSlOní^íioVderiben
del pàÉte i1 atì (present protocol.
taitat;
Aquest protocol entrarà en vigor
1. Tot B*tat que s'hagt^istpt'» ^ QtàteéTCoYiseU faci als estats slg- després quo" aquest sumari sigui ea
sotmetre la diferència ai pr'wíée'd'a- nataWs'l rMäamentprevisteli el dar- mans (M-<3eimell li;el- pisn de redacció
rranjament pacífic previst eif&IMHP rtír fartât y»'l'àfticle 10 d'aquest do- dels »rinawertlflislgirti.-adoptsjlirpertEstats, seguint els la Confertft%t>|te^a|a, e^^·l*^
eles 13 i 15 del pacte, completats' péï »umerit, aquests!
1
'present protocol, o que hajrf'flébüt^., ácárdá pVeSó« , Dauren de posar en moSi ftxais)er(yj|,Cqnferèiula, elter^,
militars, navals 1 mini 'd^MÒndüf o*et püde reducció de
la seva conformitat a una declsètó ju. vímènt llurs Ib'íèei
1
1
qualsevol estat par-, arm»«*rW( éè dê-ta fephrar«! tertn*-1
disiai o arbitral o a una reOótíens'cÍÓ Bertis*-eri ajuda ile
i
uoànim del Consell, o que;nó feeòntt- tiefe vföt%-a una agresió.
ni senseQiftteiüQ^etflelteíiítoó^cOrrWi^
EWacoWftJ-éstaentat« en el ptece- pondrU^t^9|l^Rftg4f|jq)|a|%|et
gul una decisalo unànim del1 Conseil
ó una decisalo j udteiaf. o arbitral de- dótítaVarfséHífï registrats i publicats el qual, ile òonstatar-se, deixarà caduclaratòria de que la diferencia susci- pel Secretariat de la Societat de les cat 1 sense efecte el present protocol,
:'•••*•• "'•' ' . • • • - •
tada entre aquest i l'altre Bitat tel(" MèÍOasTrestwàn oberts-^r-totr«»»*« i .•OT^Ï.·SI»'»«»»»»«:«*'--»**/»»'«
Les condicions en virtut de les qual
gérant es basa en una qüestió que el bre de la gocietat que vulgui adherirdret intèfnaclorial deftta'alà exclossL i'W." ' '
esUb^»rfcp»r.li,,ÛQBferència Jntewaa-»
Art. 14. BlCohsçll^-rarila'·aTito- clonaí per à Ja rèdueg^S;, dels. *rm«r:
va competència d'aquest darrer, ín
[
1
aquest darrer cas, mal 'sarà conside- rlfeat peradispö«tr;*l ce'airtímèttttíe ment* «q^bji.i^.uA éxíiQÚ^; i, que j»e$
rat agressor un Estat si la questi^ no l'apllcíció «e les-saíJfeidosí'f el resta- ponsfigii^ %iíÍÈçín|r|it fW|di)0it.4if
ha sigut abans sotmesa al Consell o bliment de les condicions normals.
presen* prjaíwçul Les diunarà la prApl»
Art. }§. Ptef tal de reflpendtó a ConferèncfcjÇ
aj'Assemblea., conformé a l'arïfole 11
l'esportt del present pròtòep^ ' "els es- '
del pacte.
T(^t esia^/ií(iP«3fe|rl IWfl.íW's íwÍM- faè'ia to- mi, dewïeadn l,}»»|líMi4d«l-tewnJtai.
2. Tot Eatat que hagi ytoiat o.ual- ta s ïignatartt pòbvènBri en
:
W&fr fixat per la Confera.acia, «amb el pla«,
aevulgà de tes, mesures provisionals tejitat de letfdespéBé^ae toW
d'ordre milllaVj'^aial a:áerPdé9tl- adoptaí/per i^mai^^oiiji^lrk be^ie..
dictades pel Consell mentre està en
cursei procediment segons les faeul- naila a rep«mir «na «a'g*.ésHa"èéAídr- ficiarnae de }ss diapoaicions del ,p»>¡
i;
tets cue U'atórga rarííèle T 4el; pre- m, alstentíéiPdelprtftóM, attí^Íoa •Seni; pro|o«oi.,
Í»
'eparacló
de
tots
els
danys
sulfórte'
sent protócoÜ
:
» ••*'
Quan. amb les hlpotessls enumera- lue persones civils o militàrs-í toteéis
des en els apartats 1 i ï del present ^e judicis m*terlMd;-o<ii«ionSte-per^
1
En fe de lo qual els sotasignats, de>"
article, el Consell no pugui detéfoü- lei opeMclons ïpef'úna i al·lra pftrt ,- «uda»(ent-«uteritii«H » taJ-AÍeete/ifirie
àn
satisfttt'píir
restaWírréssWfltís
nar en breu termini quin estat és
men-ßl «present protoeol.
l'agressoi, tttílrà: l'obl^racla ú'atí& • $ mesura extretóa-dÉr la sövfc capa"
Pettr OMMftrft«}4fe t-> d'oatwbne dei
narals beligerants uti armisüci pur al ci^it.
«il
*«pe¿»tt .vlnM^l^tWÍ attnunflsojj
1
in ea$ èàs, d·acoW··'amb l'ktttfelé' «xeiupíw^ueíestafà-dipOsitat,
qual fixarà les condicions per majoria
en^el» •
!
loSdel
pacte,>ßoarlk
üèrVlr
'de^ïèteii'.
de dós terços i del qual exigirà' lá més
1 arxi*» de l* Suo^et«^ de <la«*ietat:pet a WpAaMó'délejííAíAiiétísaWtar '
estricta observancia.
-de les.NaetewlQ«« MràregMntfpti!
Tot bellgéfani qud refusi l'armiíti- $1 rfe* en aqúesV-protbotil l uHiialetóp- rBecretari a laHtet»^fle*«tel eu vi««rn
ci o que violi les 'sevtes condicions y a l'integritat terrft^i« <ie l'Sífet
agteesor o a la sév» lrid«!{Mi4fenMa.
lerà considerai »gíesSbt.
M44'l-.
,
El potiseli requerirà' als estats sig- nLk 16. Ela «stati sipiftfell1!««-
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