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Dissabte 5 de Setembre 1925
Quan serà comprès que el patriotisme consisteix, sobre tot,
en fer la pàtria digna?
GABRIEL ALOMAR
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L'exèrcit proletari en marxa vers la pau del món
La qüestió d'Orient: el Congrés de la Internacional Socialista reunit a Marsella reclama la llibertat de les minories oprimides

PARLANT AMB
L'ALOMAR

... L'Internacional compren que un
nou conflicte mondial no podrà ésser
evitat, fins que les democràcies d'Europa i Amèrica admetin el dret de lliure disposició de tots els pobles i n'imposin el reconeixement als imperialistes d'Europa i Amèrica.
Les especials condicions en que ha tingut de viure
fins ara el nostre setmanari, ens ha fet negligir ben sovint voluntàriament, el comentari d'esdeveniments trascendentals, pel retraç amb que hauríem degut tractar-los:
amb la nostra impremta a Reus i amb la necessitat de
dur les galerades a la censura barcelonina, certes qüestions conegudes dels nostres llegidors pels telegrames
de la premsa diària no haurien pogut ésser comentades
per JUSTÍCIA SOCIAL fins al cap de%deu a quinze dies.
Per a correspondre, però, com cal a l'interès dels llegidorsaraics, i prosseguint l'obra de perfeccionament del
nostre hebdomadari, anunciada en edicions anteriors,
des d'aquesta setmana es farà a Barcelona l'impressió de
JUSTÍCIA SOCIAL i l'actualitat podrà rebre el comentari deguí.
Fou per la raó esmentada abans que deixàrem de
ressenyar les tasques del Congrés socialista de Marsella,
les conclusions del qual han estat resumides en els telegrames diaris de la premsa burgesa, La sessió de clausura, que s'escaigué el dijous de l'altra setmana,consagrada
directament als problemes de la política oriental, assolí
però una importància tan considerable que creiem oportú reproduir in extenso les conclusions aprovades, a fi
que quedin registrades en aquestes planes i que els pobres de esperit que pasturen encara en el camp mustie del
socialisme casernari, centralista, imperialista i uniformitzador, puguin veure com, fóra del Socialisme oficial—
per circumstàncies ben conegudes—la «Unió Socialista»
representa a casa nostra l'ideari més pur de l'Internacional, recullint, de cara al món i proclamant el nostre divorci amb el funest col·laboracionisme d'uns companys
desviats, del bon camí, els corrents lliberals i democràtics
del socialisme intel·ligent. El que avui proclama l'Internacional, enfront dels complicats problemes de la política de l'Orient, fou proclamat per l'«Unió Socialista» en
l'hora mateix de constituir-se, amb escàndol de les puritanes vestals marxistes, que un any després acceptaven
regidories i càrrecs de privilegi dins un règim d'excepció.
Heu's- aq el texte de la moció presentada pel company Otto Bauer, líder del socialisme austríac i un dels
més alts prestigis de l'Internacional, amb referència a la
qüestió esmentada«1." La Internacional defensa sense reserva el drei dels nous
Estats a l'existència lliure í independent; proclama altra vegada
solemnement que els partits socialistes, especialment els de les
grans potències i dels països limítrofes a Rússia, tenen l'obligació
de lluitar contra tota política hostil envers la U. .R. S. S («Unió
de Repúbliques Soviètiques»); aquests partits deuen reclamar
igualment la represa de relacions polítiques pacífiques i de relacions econòmiques normals amb la U. R. R. S.
El Congrés saluda el millorament de l'estatut internacional de
la U. R. R. S. S. sobrevingut després del Congrés d'Hamburg,
gràcies principalment a l'acció de la Internacional.
Aquesta circumstància dona dret a la Internacional socialista
per demanar al poble rus que lluiti per la seva plena llibertat política i sindical, oposant-se a tota política agressiva i anexionista
del seu propi govern, així com a tota propaganda que tingui per
finalitat l'ingerència violenta en els afers d'altres països.
La Internacional es fa càrrec del fet de que els perills de guerra serien disminuïts considerablement si, dins la U. R. S. S , el
dret de decidir la guerra o la pau estès a mans, no d'un poder dictatorial, sinó del poble mateix Es peí això que la Internacional
ajuda amb tot el seu pes els esforços dels països socialistes de la
'U. R. S. S. que tendeixen a la democratització del règim de la U.
R. S. S. i al restabliment de la llibertat política.

— Vaja, home! Què us penseu que badem?

2.a La Internacional saluda el desvetllament de les vastes
masses obreres del món xinès, iijdi i musulmà. La Internacional
compren que un nou conflicte mondial no serà evitat, fins que les
democràcies d'Europa i Amèrica,admetin el dret de lliure disposició de tots els pobles I n'imposin|el reconeixement als imperialistes d'Europa i Amèrica. Invita, doncs, totes les seves seccions a
menar una lluita constant i enèrgica pel dret de llur disposició dels
pobles oprimits d'Assia i d'A" ~
L'Internacional w&ëf^raâ^tafeiiadoro xinesos la seva entera
solidaritat; demana la supresstó dei 'sistema d'extraterrltorialitat
existent a la Xina 1 la introducció immediata de lleis socicls per a1
protegir al proletariat xinès contra l'explotació.
3.a La Internacional revindiça el dret de lliure disposició pels
pobles oprimits en virtut dels tractats concloses des de 1918 i en
virtut de les decisions de la conferència d'Embaixadors, així com
pels pobles de la U. R. S. S. que havien assolit llur independència
durant la Revolució, com l'Armènia, Georgià, l'Ukrània, etc. Invita
totes les seccions a defensar activament els drets de les minories
nacionals, tot reclamant, per a les minories compactes, l'autonomia; pera les minories disperses, l'igualtat de drets de lliure ús de
la llengua i del desenrotllament de llurs escoles i de llur cultura
La Internacional afirma que la.pau durable no serà assegurada
fins el dia que, segons el principi de l'article 19 del Pacte d e i a
Societat de Nacions, el dret internacional haurà evolucionat en un
sentit tal que sigui possible una revisió de l'estatut nacional de les
fronteres de conformitat amb el dret de lliure disposició dels pobles, gràcies al procediment pacífic de l'arbitratge i dels plebiscits,
a fi que el pobles no tinguin d'esperar de la guerra, com fins ara,
llur emancipació. La internacional afirma, no obstant, que aquest
principi no podrà ésser aplicat a l'Europa oriental abans de l'entrada de la Rússia en la S. de les N.
4,a La Internacional denúncia amb indignació els actes de
violència i terrorisme comesos en certs països i especialment a
Bulgària. I fa una crida a tots ete socialistes a fi que s'oposin a
tots els actes de violència i que reclamin l'abolició de tota mena de
terrorismes.»
t
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Aquestes conclusions foren aprovades per unanimitat.
'
I, després de la votació de múltiples resolucions de
caràcter particular, del discurs de clausura pronunciat
pel company Henderson i d'una brillant al·locució del
company Paul Paure, el Congrés donà per enllestits els
seus treballs, als acords de la Internacional cantada per
tots els assistents, cada u en la llengua pròpia.
Si no hi ha res de nou, el pròxim Congrés es reunirà
l'any 1927.
Haurem eixit d'aquí a-les-hores del nostres marasme
i els obrers de Catalunya tindrem ja un lloc digne en els
rengles de l'exèrcit de la Pau?

A la quarta pàgina;

En ocasió d'un recent viatge a
Mallorca, tenia un vivissim interès de visitar a Gabriel Alomar,
a qui no havia vist de molts anys,
d'una volta que parlàrem al local de l'Agrupació Socialista de
Barcelona, quan aquesta tenia el
seu estatge al carrer de Guàrdia.
, A Palma estant, l'amic benvolgut • Llorens Bisbal, m'acompanyà gentilment fins al "Terreno",
a casa de l'admirat company, el
qual viu al bell dessota de'l'històric castell de Bellver, gaudint
d'un panorama encisador: el port,
la ciutat, les pinedes centenàries,
i l'ampla meravella de la badia.
L'Alomar acabava de dinar,
voltat de la seva nombrosa família.
Una cordial encaixada... i ens
aplegàrem a la terrassa superior
de la "villa" esglaonada.
Després de preguntar-me pels
amics i companys.de JUSTÍCIA,
la conversa recaigué, naturalment, sobre el socialisme, exposant FAlomar, els seus punts de
vista, no sols respecte a Espanya
sinó amb referència a diversos
països: Rússia, França i Anglaterra, les caractéristiques de les
quals és per demés dir que coneix perfectament, fins en els
seus niés petits detalls.
Com tot lluitador, com tot poeta, com tot esperit bo, senzill i
generós, l'Alomar és un optimista, arborat d'una fe profunda i
absoluta en un immediat esdevenidor de millorament i d'emancipació dels homes i dels pobles.

Parlàrem de moltes altres coses: del socialisme a Catalunya,
en el desenrotllament del qual, té
l'Alomar fundades les més altes
esperances [XT un esdevenidor
molt immediat; de la situació actual, fent-hi els comentaris adequats a les circumstàncies; d'idees, de tàctiques, de Jaurès, de
Guesde, de l'obra de la democràcia... Els tenies tractats, no són
per a ésse-r traslladats aquí. Diré
solament l'absoluta coincidència
de l'amic amb l'obra que anem
realitzant els companys de la
"Unió".
La conversa que havia començat poc més tard cte les tres, os
perllongava sense adonar-nos-en.
La muntanya començava a projectar la seva obra d a m u n t del
port de Palma. Mai no hauria
deixat aquell amable sojorn.
L'hora viugué, però, que calgué
pensar en el retorn, i ens acomiadàrem amb una abraçada del
Mestre.
1 laviem passat tres hores d'amale conversa, abstrets a les misèries i a les inquietuds del moment, i partiein amb un nou entusiasme.
Una estona després, ja a bord
del "Jaime 1", per empetitiré 'a
tornada a Barcelona, f J'Alomar
tingué encara la gentilesa de venir al vapor a donar-nos el darrer adéu.
Li remercia coralment aquesta
mostra de bona amistat, el seu
sincer admirador,
J. COMAPOSADA

COMMN Y: Si no vols que la reacció digui que
l'esperit de la nostra classe ha mort, dona fe de
vida. Ara és l'hora de pensar en eh vençuts.
Redreça el teu esperit i el de tots els que ¿reballen i sofreixen. Pensa en la lluita de demà.

Preguem als nostres amic»
que adrecin tota la correspondència de Redacció, ai

Apartat, 757 Barcelona
El mateix prec fem als periòdics que tenen establert el
canvi amb el nostre.
La d'Administració al carrer

Les lletres
i les dèries

de

Viladomat, 108
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JUSTICIA

EI comiat d'en
Serra i Moreí
Atencions ineludibles han allunyat de la nostra terra el company
Serra i Moret, vice-president de la "Unió Socialista de Catalunya".
La seva absència no serà pas -completa, car continuarà col·laborant en
el nostre periòdic amb la mesura que les circumstàncies li permetin.
En aquest moment bé cal dir el que el company Serra i Moret significa per JUSTÍCIA SOCIAL. Des de la seva fundació, ell ha estat
e? seu principal orientador en les campanyes empreses per la nostra
causa i l'intel·ligent divulgador dels ideals de la classe obrera,
El seu treball ha estat molt més intens del que amb un judici extern pot apreciar-se. Gairebé la totalitat dels nostres articles editorials
els devem a l'amic Serra i Moret, que ha preferit en la seva feina més
selecta conservar l'anònim, que no pendre una actitud particularment
brillant. ! és que el nostre company, per damunt de tota ambició i fins
direm de tot licit afany personalista, té la noble ambició i el noble orgull de treballar per un ideal com el nostre, basat en la col·lectivitat.
JUSTÍCIA SOCIAL és el que és, molt principalment per En Serra i
Moret.
Per això, en aquests moments, tot disposant-nos a seguir el camí
que ell ens ha assenyalat, li diem senzillament i de la manera més
cordial, a reveure 1

La Justícia i la Misèria
He llegit en un periòdic parisenc, un telegrama de Londres,
en què breument i sense cap mena de comentaris, s'explica un
fet que es presta a fer-ne molts.
Una dona, pobra, vídua i jove,
fou condemnada a uns quants
dies d'atrest per haver furtat una
petita quantitat de queviures per
alimentar els seus fills. No podent sofrir el mal mirament dels
seus conciutadans, la pobra mare, tirà els seus sis fills al riu i
després s'hi tirà ella.
' I penso la cara que devia fer
el jutge que dictà la sentència d'arrest, en assabentar-se que
no havia* signat preisament una
petita condemna, sinó set penes
de mort.
Me'l figuro un home alt, secardí, roig de cara, casat amb una
angleseta rossa i bella, com les
de les pel·lícules, ocupant amb
ella i llur fillet, una bonica casa,
tota blanca, voltada per un bell
jardí. Pertanyen a l'església anglicana, ell creu raonablement en
l'Evangeli, i el Nou Testament és
la seva lectura predilecta. Arnb
la Biblia als dits, tancat en el seu
"smoking room", filosofa i deixa
volar la seva fantasia, pensant
que quan ja no serà d'aquest món,
tots els seus conciutadans parlaran d'ell amb respecte, i recordaran sempre les seves justes sentències. Per anomenar el seu fill,
diran sempre el fill de l'Iwnorable.
A Anglaterra, la justicia vesteix les seves funcions amb una
"pose" i una elegància en cap altre lloc no igualada, i això la fa
tan respectable, que gairebé gosaríem dir, que els ciutadans prefereixen el títol de jutge que no
el de Baronet, o de Duc. Es més
estimada la noblesa de la toga
que no la de cap sang.
Es per això, per tota aquesta
noblesa de què parlo, que dubto
si donar la culpa d'aquest crim
legal al pobre jutge que jo he
mig dibuixat. No serà la culpa
de la Llei? Més ben dit: de les
Lleis? Sempre he tingut la llei
escrita per un d'els majors enemics de la veritable justícia. La
llei escrita pels légistes pensant
sols en castigar els delictes,
sempre m'ha semblat odiosa. I
aquells llibrots gruixuts i plens
de lleis, rumerades amb xifres romanes, m'han omplert de basarda, sempre que en ells he pensat.
La justícia perfecta, per mi seria aquella que fos dictada per
homes de reconeguda consciència i de sana sabiduría. V u l l dir
una sabiduría sense prejudicis de
cap mena. I sobretot que les seves sentències fossin dictades
lliurement, sense cap pressió, ni
tan sols la de la Llei legislada.

La llei? La justícia. La justícia?
La pròpia consciència.
Per a mi un home que hagi
conreat el seu cervell i el seu
cor, en l'estudi dels filòsofs mundials, te molt més valor per dictar una sentència que no pas
aquell que ens sàpiga dir si un
delicte està comprés en l'article
IV o bé en el MCMXVII.
Estic gairebé segur, que si el
jutge que dictà a Anglaterra les
set penes de mort de què he parlat en aquest article, hagués pogut dictar la sentència conforme
al seu propi sentir, no sols no
hauria dictat la pena d'arrest, sinó que s'hauria posat la mà a la
butxaca per donar uns quants
shillings a la pobra mare, perquè
pogués menjar ella i els seus.
I amb tot i això, vull dir, que
crec més en l'home de bons sentiments que no pas en el bon legista.
J. FREIXES PAQUIN

A l'entorn de la politica.-—Teatre
Català al "Arts Decoratives".
La vaga dels empleats de
Banca.
Acabàrem la nostra darrera
crònica, donant corn a molt segura i propera, la desfeta del cartell d'Esquerres, i la caiguda del
Trio Caillaux - Briand - Painlevé,
que en representació seva governa.
Ha plogut moltes vegades d'ales-hores ençà, i la crisi ministerial
no s'ha produït encara. Això sí,
del Cartell, malgrat els intents
de galvanització, no se'n canta
gall ni gallina.
Els diputats socialistes, després de tan temps de fer el paper,
amenaçant amb abandonar ai
Govern, van decidir-se a votai
contra; però van tenir el suficient
seny d'esperar a fer-ho en la darrera sessió d«? la temporada, quan
ja s'estava amb la clau al pany
per cloure el període legislatiu
Així, va evitar-se la caiguda de
Govern que de cap manera podria acceptar una majoria de recanvi, com la que va formar-se en
substituir els vots socialistes pels
de bloc nacionalistes. Es, doncs
opinió unànime, que un punt s'obrin les Corts, hi ha d'haver un
canvi de Govern, pujant-ne un
d'orientat ben a l'esquerra, si s'ha
d'anar d'acord amb el desig dels
ciutadans francesos que en cada
consulta e l e c t o r a l ' v a n marcan
ostensiblement aquesta tendència
Si és així, s'acabarà la ridicolesa
de l'actual Govern, presoner pe
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complet del dictador Caillaux, cri- obligar-se a que el Capitost de
dat al Ministeri de Finances, per- laCompanyia parlés al públic. I
què fes el miracle de ressucitar això va ésser la única nota no caa finança .francesa. I el miracle talana, car el Jaume Borràs, reno s'ha fet, malgrat la subordina- cordant segurament tribulacions
ció perfecta que Caillaux ha acon- darrerament sofertes, va resistirseguit, fins d'homes de tanta và- se a fer declaracions, i sols, daua com Painlevé, De Monzie, vant la insistència del respetable
^aval... 1 s'anirà veient que la publico, va dir,, en un accent ben
restauració del Crèdit francès, es- badaloní: "Merci beaucoup, ¡c
à inèdita, a mida que passin els reivendrai". I d'aquí no el van
dies, car Caillaux s'ha ficat en treure. Nosaltres volem rèmarcarun cercle viciós a l'establir impos- ïio, perquè no se li cerquin pessios que augmenten, encara, el IfOlles, el dia que \ßs autoritats
crescut preu del dret a viure. Els espanyoles s'assabentin dels inciobrers es veuran obligats a de- .dents que van epilogar la campamanar augment dels seus sous, i nya de teatre català a París.
dintre poc tot es nivellarà, i el
dèficit tornarà a amenaçar inex* * *
xorablement. Fins que es realitzi
Va a fer cinc setmanes que els
allò, que fa tan bonic als mani- empleats de moltes Banques i esfestos del "Bloc d'Esquerres", tabliments de Crèdit, estan en vad'anar a treure el diner d'allí on ga, perquè reclamou, entre aljres
és, no se'n sortirà. I no hi ha qui coses, millora de sou. La vagas'hi atreveixi 1
dista molt d'ésser absoluta, i això
és el que li resta importància, car
tots els Establiments treballen
* * *
Els companys socialistes h an amb més o menys dificultats, i
discutit àmpliament—creiem sin- ajudant-se, principalment del percerament que el discuteixen mas- sonal de la "Banque de France"?
sa sovint—cl problema de la par- que no ha deixat el treball, i dels
ticipació en el Poder, decidint no empleats de Correus, que també
participar-hi, però donar els seus fan serveis de recapta per als esvots a un Govern, que es com- tabliments que es troben.mancats
prometi a anar executant el pro- d'empleats.
grama que va servir d'escambell
No voldríem ésser* injustos, però
a la memorable victòria del 11 de hem de dir la nòstra opinió, que
maig de 1924, i especialment els la vaga no estava prou preparacompromisos contrets en la carta da. El moment fou molt ben triat,
de Herriot, a Blum, que decidí la car fou el de posar-se en marxa
política dita de sosteniment. Ja hi el nou emprèstit) i segurament el
ha hagut partidaris de la partici- desig de no deixar-lo escapar fou
pació que s'han esforçat en de- el que precipità el conflicte. Pemostrar les inconveniències de la rò l'organització no era complermateixa, i ens permetem creure ta. Aquí on hi ha associacions
que, de no haver vingut, la majo- d'empleats en cada un dels estaria dels representants, amb el bliments .importants, no existia
manament imperatiu de votar con- un lligam que els aplegués a totra, s'hauria acordat la col·labora- tes, i també als empleats de peció directa i activa, donant satis- tits establiments, que es veuen
facció a més de quatre prohoms obligats a quedar al marge de l'Asocialistes, que veuen que es van grupació.
fent vells i encara no són .mfctis-^ • D'haver-be perfeccionat l'ortres, i llegítimament, de passada, ganització, creiem que hauria esel cas Varenne, que ha ha.guí d'és- tat .possible un atur absolut dels
ser expulsat del partit, per h,avèr negocis, i la vaga s'hauria resolt
acceptat el càrrec de governador ràpidament. Ara, com que la feide la Indo-Xina. Però, sortosa- na va fent-se, els patrons no tement,—nosaltres ho creiem així nen pressa i esperen anar vencent
—la massa del partit socialista de mica en mica l'entusiasme dels
francès sent més la puresa de l'i- vaguistes.
deal que no els seus directors, i
I a fe que poques vagues tinuna vegada més s'ha impedit una dran tants motius de plantejar-se
confusió amb els republicans ra- com la dels empleats de Banca,
dicals, que portaria gran perjudi- qualificats ben justament de pàci a uns i altres. Fins creiem que ries amb coll planxat. Treballen
s'ha arribat al comble de la ben- vuit hores diàries, com a mínim,
volença, oferint una política de i guanyen sous irrisoris, ben poc
sosteniment que, encara que con- en harmonia amb la responsabilidicionada, deixa el camp lliure tat dels seus càrrecs. Cal consiperquè segueixin produint-se ma- derar que, encara avui, hi ha qui
niobres i combinacions, que no guanya 500 francs al mes, quan
per viure com a persona, sense
tenen res d'ortodoxes.
extralimitacions de cap mena, una
sola persona necesita més d'a* * *
Hem tingut "Teatre Català" al questa quantitat. Les'dones encatinglado bastit en el recinte de ra són més explotades, i encara
l'Exposició d'Arts Decoratives". que ocupen càrrecs semblants,
Ha estat català en absolut, puix són més malament pagades que
els espectadors eren també tots els homes. No hi ha cap ofici macatalans. Hom es creia en ple nual que no produeixi més que el
Romea! Això de ple és un dir, d'empleat de Banca, en quin ram
car llevat del darrer dia, la con- són moltíssims els qui mai arricurrència fou molt escassa. Les ben a tenir una situació.
obres representades foren: "El
I no són pas els Bancs estranMístic", "Les Garces", "El fer- gers, llevat dels anglesos i nordrer de tall", "Mossèn Janot" i americans, diferents dels france"Terra Baixa". De la companyia sos en aquest aspecte. Podríem
val més que no em parlem. Sen- citar casos particulars, que cotint-los i veient-los—i consti que neixem, que servirien per corroparlo en general—ens sentíem borar la nostra afirmació. I el perjoiosos que no hi hagués més que sonal d'aquests establiments es
catalans entre el públic. Hauríem troba isolat i sense facilitats per
lamentat que els estrangers ha- reivindicar-se, car el francès enguessin pensat que aquells salts i cara que sigui socialista o! comuaquells crits era el que a Catalu- nista, en tot estranger veu un enenya en diem art dramàtic. Quan mic. I no obstant, una estreta sos'exporta art, s'ha d'exportar el lidaritat entre tots els par/es de
millor entre el millor. I si no pot coll planxat, entre tots els trebaésser, es fa una cosa ben a l'a- lladors, sense distinció de cap
bast de tothom: no moure's de mena, és el sol mitjà de canviar la
casa.
gran injusticia que representa
Sortosament els espectadors l'actual organització spcial, i que
ens sentírem patriotes i no pro- la vaga que està en curs tendeix
testàrem, i fins n'hi hagué que, a millorar en una esquifidíssirna
exagerant el llur' patriotisme, part.
aplaudiren molt. I .al final—seEls vaguistes han adoptat una
guint aquella pràctica que sem- actitut que en direm prudent, per
pre hem cregut carrinclona—va no dir-ne altra cosa. La seva

La t** nostra
impremta
a Barcelona
Des del present número, JUSTÍCIA SOCIAL s'imprimeix a la nostra
ciuíat. A la fi, és ja un fet el que -fins ara ha estat un desig nostre. Han
desaparegut les circumstàncies que feien que «1 nostre periòdic s'hagués
d'imprimir a Reus, la qual cosa significava peír la nostra redacció i per
la nostra administració, un conjunt d'jnconvenients difícilment evitables
i que algunes vegades havien hagut de soportar els mateixos lectors.
D'ara endavant, desapareguts aquests inconvenients que, afegits a
l'actual règim restrictiu per a la premsa dificultaven la nostra feina, el
nap tre esforç anirà dirigit a dbrtar una major unitat als treballs de re-;
dacció, i alhora a augmentarTactualftat dels nostres comentaris sobre1
els fets de la vida col·lectiva. Actualitat sempre relativa però, tractant-se
d'un setmanari i amb un objecte que no és principalment informatiu.
Aquests avantatges què avui assenyalem, junt amb* l'aportació de
noves i selectes col·laboracions de què donàvem compte en el número
darrer, contribuiran necessàriament a donar a JUSTÍCIA SOCIAL un
interès cada dia més considerable.
Tot això, cal tenir en compte que no es realitza pas sense esforç. La
nostra obra la realitzem un grup-de treballadors al marge de les nostres ocupacions quotidianes, sense rebre subvenció de cap mena. El nostre periòdic viu de nosaltres mateixos i dels nostres lectors.
El nostre propòsit, el repetirem una vegada més, és el de fer de JUSTÍCIA SOCIAL el portaveu genuí de l'obrerisme català i el representant en el nostre país de l'opinió lliberal, sense veleïtats reaccionàries.

prudència ha arribat a l'extrem
de refusar després de 20 dies de
vaga, una oferta de cooperació,
per a produir una vaga general.
Però, han estat prou càndits, no
obstant, per demanar la nacionalització de les Banques. Què és
com demanar la lluna!
I encara se'ls acus^ en el sentit de que la vaga es un moviment
politici
Fem vots perquè el conflicte es
resolgui el més favorablement
possible als obrers, i perquè
aquests en treguin la lliçó que
cal una forta unió per a poder
dictar condicions en lloc de pidolar millores.

Rafel RAMIS

Un conflicte del
treball a Rússia
L'Agència comunista "Rosta",
ens assabentà d'un conflicte del
treball a Rússia. Diu el telegrama de la dita Agència:
"Moscou, 3.—S'ha plantejat
un conflicte entre la Societat per
Accions Mate
Rusnoroegoless
(Societat Russo - Noruega d'Explotació Forestal) i el Sindicat
dels Treballadors, a propòsit dels
sous dels obrers ocupats en les
empreses de la dita Societat. El
conflicte ha estat portat davant la
Comissió d'Arbitratge, de conformitat amb les clàusules de concessió. Les reclamacions eren:
Durada de la jornada de treball;
la taxa dels sous per als obrers
qualificats, i la retribució de les
hores de treball suplementàries.
El concessionari proposava de
considerar com una jornada normal de treball la de dotze hores, i
establir la taxa del sou per als
obrers quaificats, a 10 rb. 20
kop., sense retribució per a les
hores suplementàries. EI Sindicat
exigia la jornada de vuit hores i
un sou de 12 rb. 50 kop. per als
obrers qualificats. Per la decisió
arbitral, ha estat establerta la
jornada de vuit hores i un sou de
•11 rb. i el pagament de les hores
suplementàries, a 75 per 1,00 de
la taxa normal,—Rosta.
* * *

Un conflicte del treball a Rússia! Es un cas veritablement curiós.
Afanyem-nos a dir que és una
cosa que diu molt a favor del règim soviètic. Ens explicarem.
Rússia està a mans dels obrers.
Són els obrers—obrers manuals i
intel·lectuals, és clar—els que tenen tots els organismes. Es l'interès de l'obrer i el del país, el que
preocupa el règim. Els interessos
capitalistes troben un ambent
hostil.
Com és possible, doncs, un
conflicte del treball? Un conflicte
del treball significa donar un marge al que tempta els interessos
proletaris o, si més no, al que
posa fre a les aspiracions obreres exagerades. El darrer cas pot
existir en tot règim obrerista, car
de cap de les maneres hom pot
seguir els excessos. Però és que
aquest conflicte que s'ha plantejat a Rússia és, segons l'Agència
Rosta, un conflicte com els que
veiem en qualsevol règim burgès
o capitalista: un patró vol escanyar els seus obrers, i el Sindicat
s'aixeca a defensar els seus interessos.
Això significa que no són pas
veritat totes les enormitats que
alguns senyors han penjat al règim rus. Són atribucions absolutament gratuites. Aquest conflicte
ens ha palessat que Rússia, poble obrer, concedeix la llibertat,
àdhuc, als seus enemics. Qui més
enemic de l'obrer que el capitalista? Bé, aquest cas ens ha demostrat que un capitalista pot viure
a Rússia, i que firis i tot, pot establir-se, organitzant-se el seu règim de treball. Això ens ha d'alegrar a tots els obreristas; el Oo^vern rus fa honor a la llibertat.
Ara és evident, ha de venir un
arbitratge per a fer imperar Ja
justicia. I en aquest conflicte l'ha
feta prevalguer, i amb una imparcialitat admirable, Ha establert
les hores de treball que eren del
cas, i en quant al sou ha decidjt
el terme mig entre les aspiracions
de les dues parts contràrie^. J^a
perfecta organització d'aquesta
Comissió d'arbitratge, demostra
el bon sentit del règim obrer rus.
R. T.

La solidaritat dels obrers, si no vpleu que sigui
una paraula sense sentit hem de demostrar-la a l'hor
ra de les contrarietats, molt més que a les hores
que ens són favorables.
,
Company: no oblidis als que han perduti la Ui-,'.
bertat que tu disfrutes.
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EL NATURISME
(Continuació de la Conferència del Dr. Rofes).
L'home ha de retornar a la natura, si vol tenir un organisme
pro potent per continuar el progrés humà en totes les esferes de
la civilització, i ha de conèixer
la seva màquina que fa funcionar
cada dia.
La llei més important a conèixer, és la que es refereix al treball. Ja fa anys que Mosso en la
seva obra "La fatiga", posà en
evidència, mitjançant nombrosos
experiments, que els nostres muscles necessiten alternar petites estones de treball amb més llargs
intervals de repòs, si volem que
els nostres òrgans recuperin la
seva energia primera. Descansar, més que treballar, aquesta
és llei biològica que no es pot
' infringir sense rebré'n les conseqüències. L'home actual treballa
massa i emmalalteix molt. Treballa massa estona seguida. 1 encara hi ha qui cerca el treball intensiu!—No, el sistema més higiènic
de treballar, no és el de les màquines que funcionen 304 hores
seguides; el millor sistema en els
treballs feixucs, fóra treballar una
hora o dos, reposar-ne quan
menys una altra, o variar amb
una Itra ocupació menys fatigosa.
No exagerem amb aquestes quantitats, Mosso trobà que era necessària doble estona de repòs, que
de treball per normalitzar-se el
muscle. Es clar que als treballs lleugers, pot allargarle
la feina i escursar el repòs.
De la fatiga en ve la minva
de resistència contra les infeccions tifus, febres de Malta,
pulmonies, etc.
La fatiga origina la vellesa
prematura, les alteracions en les
venes i la mort precoç.
Havem de dormir més. Havem
d'estar ageguts més hores. Aquesta és l'última afirmació de la cièn'cia mèdica.
I si per reposar més, prendre banys d'aire i sol, i fer
un xic de cultura, convé simplificar la vida, ho haurem de
fer. Si convé minvar el luxe
l'haurem de disminuir. I si
convé simplificar el menjar, tarnbé haurem de subjectar el nostre
gust al que convé per la salut i
per l'esperit. No hem de demanar,
doncs, que cap treballador, digui's obrer manuau, o es digui
metge o escriptor, treballi més hores. Cerquem altres solucions als
conflictes econòmics contemporanis.
A les escoles modernes, s'exigeix ja menys treball dels alumnes i se'n treu més profit. Els nois
desenrotllen més llur intel·ligència estudiant poc i jugant llargues
estones, que no estudiant 50 minuts i reposant-ne 10.
Les classes o conferències d'una hora, són un absurde biològic.
L'home creu que per atendre a
aquestes activitats vertiginoses
que reclamen el comerç i la indústria de la nostra època, necessita
adquirir més energies per mitjà
de la alimentació; i per això les
nostres generacions mengen més
que les avant-passades. Han cregut els homes, que menjar més,
era donar més força al cos, i no
han vist que la nutrició dóna també també al cós; primer per assimilar, i en segon lloc, per eliminar, per expulsar els residus catalòlics que destorben ja en la sang.
I als residus de substàncies descompostes qpe produeix el treball,
afegim els residus d'un excés d'alimentació que no s'aprofita; espatllem done, el nostre cos en els
dos sentits: treballant massa i
menjant massa. L'home quan es
cansa cerca un excitant. El cafè
el desvetlla quan té són; el tabac
també l'estimula; altres vegades
és el vi, la carn o els ous; tots ens
havem sentit animats després de

los obreros industriales, si bien
son un elemento de empuje en un
organismo sindical, no bastan y
a la C. N. T. le es necesaria una
mayor amplitud, una vida más
segura y más extensa.
Vean los compañeros responsables que a pesar de los malos
tiempos, tenemos asuntos de que
preocuparnos y materiales que ir
aprestando para la próxima reorganización, en el mayor plan que
se pueda, de la Confederación
Nacional del Trabajo de España."

Emili Saleta;
Joaquim Armengou;
Josep Torrell;
Francesca Rovira;
beure'ns uns ous i un trago, o
Gosin* Rofes i esposa;
després d'un bon rostit. I l'efecte
Campalans i esposa.
d'aquest r,ègim, al cap d'hores o
S'adheriren a l'acte, entre altres,
al cap d'anys?—Ah! és això el
els companys Alomar, Badia, Emili
Mira, Jaume Aguadé, Ràfols, Moque cal examinar.
dest Palahí, Ezequiel Gombau,
Fa alguns anys que els fisiòOrant i Sala, I.luis "Capdevila, A.
legs, fundant-se en les calories
Vilanova, Dr. Petit Freixa, Joan
que gasta el nostre cos cada dia,
Toda, J, Llavería; Socialistes de Ricalcularen que ens convenia una
bes del Fresser, Companys de Firacció diària d'uns 100 grams
rona, Cooperativa "El Porvenir",
d'albúmines, 400 grams de fécude Falset, Delfi Dalmau, etc.
les i 80 de grasses. Posteriorment
En havent sopat es recolliren ens'ha comprovat que els hidrats de
tre els assistents, vuitanta cinc pes-,
carbó (fécules i sucres), i els
setes- per ajudar la publicació de
greixos, donen calories a l'orgaJUSTÍCIA SOCIAL.
nisme, sense provocar cap des» **
gast. Les albúmines que serveiEl "vermouth", organitzat per
xen per reparar les carns, si són
les joventuts socialistes, tingué lloc
preses amb niés quantitat de la
diumenge passat al saló interior
Els actes de comiat al nostre
necessària, l'excés dóna lloc a company han palesat una vegada del cafè de la Rambla.
Dient que en la comissió orgauna desintegració de productes; més les simpaties amb què compnitzadora
hi figuraven els amics
en una paraula, l'excés d'albú- ta, dins de tots els estaments, el i
Frojosa
i
Salles,
no cal dir que tot
mines és dolent. 1 fixant-nos en el seu generós apostolat i la recança
anà
com
una
seda
i que es tingué
règim alimentici de la nostra ter- amb què els amics innombrables •
cura dels minims detalls. Entre els
ra i dels països europeus en ge- veuen el seu allunyament temporal
assistents hi vegérem, ultra la general, veiem que pequem per del costat nostre.
neralitat dels amics que concorreEl sopar del dia 29 tingué lloc
menjar amb excès les albúmines.
gueren al sopar, els companys
al
"Restaurant Coll", del cim del Francesc Viladomat, Bertran, Coll,
Els menjars més rics d'albúmines
són: les carns, peix, ous i lle- Tibidabo i fou servit amb aquella Coma, germans Font, Casals, docgums seques; per aquest motiu cura que ha fet el renom de la ca- tor Muntanya, Navarro, Solé Sisa. Entorn de la ben parada taula,
són els aliments que menys hau- s'assegueren al voltant d'En Ser- món, Amiguet, Aymà, Daniel Gonzalez, Alentara (pare), Font, Alen
rien de figurar en l'alimentació de ra els companys següents
(pare i fill), Bigorra, Bru, Xirau,
l'home.—El pa és suficientment
Cristòfor de Domènec;
Fronjosà (Josep) i molts d'altres.
ric' en albúmines, i porta a més
Manuel Alcantara;
Entre els assistents es recaptaren
les fécules necessàries a l'alimenFrancesc Rossell;
95 pessetes per a les families dels
Salvador Abril, delegat dels sotació. Avui, com segles enrera,
companys empresonats.
haurem de repetir: que el pa és cialistes d'Argentina;
* **
Josep Comaposada;
l'aliment principal de l'home, i
Manuel Escorza;
Entre les múltiples lletres que ha
millor encara, si és pa moreno,
rebut
aquests dies l'amic Serra i
Miquel
Roqué;
car és el que conté vitamines. Els
Morè't, volem citar especialment
J.
Roure
i
Torrent;
altres cereals, encara que alguns
Vicens Tallardà, delegat de la unes expressives ratlles de l'estid'ells son més pobres amb albú- cooperativa obrera "La Victoria", mat company "Roc Guinart", primina, són molt convenients a l'a- de Calella;
vat d'assistir als actes de comiat
limentació; la civada, l'arròs, etArnau, representant dels com- per les circumstàncies que tothom
cètera. L'arròs, que ha servit de panys de Malgrat;
sap.
base a l'alimentació dels pobles
d'Orient, és també un producte
que pot simultanejar amb el pa.
Les malalties que s'atribuien a la
pobresa alimenticia de l'arròs,
s'ha vist després que és degut a
què l'arròs es menja pelat; efectivament, essent l'arròs un xic
menys pelat, les malalties guacompleta unanimitat. Després es
EPIDÈMIA FRUSTRADA
rien. Aquí també el naturisme, la
Si em de creure el que diu "La divideixen i es barallen; però és
tendència a menjar els productes, Noche", de molts barcelonins, mi- per tornar-se a unir i reorganitel menys desnaturalitzat, ens lers de barcelonins, que a hores zar. No acaben mai.
Ara ja diuen que l'organització
porta a la salut. Amb els refina- d'ara es queixen de la calor i de
definitiva
serà un fet un dia o alla
mala
administració,
de
molts
ments del menjar emprant faritre, però que no porte pressa.
barcelonins,
que
pel
sol
fet
de
nes blanques i arròs o l'ordi perEl conte de la Guineu té una
lats, el cós està mancat de vita- queixar-se vol dir que viuen, no aplicació molt justa amb els puse'n cantaria gall ni gallina si no
mines.
hagués estat per la gran voluntat pistes.
Les verdures són productes de i per la ciència del regidor doctor
El símbol
bon aliment, quasi tan riques en Navarro.
albúmines com la llet—si no es
De l'article "Los socialistas y
Sembla que teníem a les portes
llença el suc amb què es couen, i de la ciutat una epidèmia, una ter- nosotros" publicat a la "Soli" n'èxaixò que la gent creu que la ver- rible epidèmia de tifus que havia traiem els paràgrafs següents:
"En "El Liberal" de Bilbao, pudura no alimenta! Les fruites són de' causar molts estralls entre els
altres productes rics en sucres i ciutadans, sense distinció de sexes blica Pablo Iglesias un articulo envitamines, i algunes—les seques, ni d'edats. Una epidèmia traïdora caminado a demostrar los contii covarda perquè no donava la ca- nuos progresos del socialismo. Huen albúmines, fécules i grassos.
biera dicho, los triunfos de los soEn conseqüència, científica- ra, sinó que s'amagava i pretenia cialistas, y nada tendríamos que
passar subrepticement per les
ment, hom dedueix que el règim
conduccions d'aigua. 1 el que és refutar.
més convenient pel cós, és un rè- pitjor: una epidèmia segura, seguEl fundador del Partido Sociagim compost de cereals, verdures, ríssima, fatal i garantida per una lista Español, hace mucho tiempo
fruites, patates i alguns altres ve- pila de dies. Quan el diari noctàm- que está alejado de las luchas sogetals, acompanyats o no de llet, bul ho diu ja sabrà perquè ho diu. ciales; pues que alejado lo tienen
segons els individus.
Doncs bé; aquest flagell ha estat sus muchos años y una larga enevitat
pel doctor Navarro. Un sol fermedad.
(Acabarà)

Cl comiat a €n
Serra i tïïoret

Ecos i comentaris

La premsa obrera
La reorganització de la C. N.
del T.
La "Solidaridad Obrera" publica un article, el final del qual
ens és grat reproduir:
"Tendremos que enfrentarnos
con otras doctrinas sindicales,
con otras directivas internacionaes, con otras influencias orgánicas y hemos de estar preparados
para la discusión razonada y metódica.
Por otra parte merece detenida
reflexión y estudio la forma de
organizar completamente el transporte terrestre y marítimo; a los
campesinos, y a los mineros, así
como a los empleados de banca,
de grandes empresas industriales
y, sobre todo, a los de Correos,
Telégrafos y Teléfonos, porque

home ha vençut a un exèrcit de
milions i milions de microbis. Un
home, aguantant-se dret a les portes de la ciutat asetjada, amb l'çsguard serè en el microscopi i aixecant les armes de la higiene i
salubritat públiques.
"No passareu", ha exclamat l'heroi amb una veu sonora i profilàctica; i els microbis s'han espantat.
I com que microbi ; espantat vol dir
microbi mort, l'enemic ha desaparegut i la ciutat ha .estat salvada.
Glòria a la perícia galena del
doctor Navarro. La ciutat li deu
agraïment etern.
Aquí acabem l'apologia del nostre regidor salvador. Si l'esdeveniment ha estat tan gran com "La
Noche" assegura, considerem que
hem complert un deure acompanyant-la en les seves lloances, mai
com ara justificades a desdir.

Reorganització perpètua
Els 'del P. U. P. són gent que
sempre està contenta.
S'organitzen i es reuneixen amb
el més gran entusiasme i la més

El hombre, ya no es otra cosa
que una reliquia que exhiben sus
idólatras; una figura decorativa
que traen y llevan por todas partes; y a quien sus aprovechados
discípulos hacen firmar cartas y telegramas para ser leídos en Congresos y artículos que el hombre
firína con la mayor buena fe, sin
sospechar que lejos de suponerse
que dichos artículos han de producir resultados contrarios a las perseguidos."
Ignorem el que hi ha de cert—-a
"El Liberal" hi ha algú que en pot
estar enterat—però la noble i austera figura del "abuelo" mereixeria
ésser tractada amb major respecte.

Obrers: Sou petits per
què esteu de genolls,
RedreceU'Vos.

Company: ^ nostre periòdic és obra de
^ ;= = = , ,
tots. Cal que el teu esforç correspongui al nostre.
Fes que els teus amics llegeixin

Justícia Social
Ens calen noves subscripcions.
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HI marge d un altre Congrés (?)
Com si no fos prou l'embolicada xarxa de principis, definicions
i prejudicis que l'acció obrera
mundial té de desfer-i superar per
ü obrir-se pas cap a la seva primordial finalitat: la lluita contra el
capitalisme, encara segueixen ajuntant-sc pés i més factors de desorientació per part dels interessats en que l'organització dels treballadors s'allunyi tant com sia
possible dels seus propios destins.
Per tal que el perill de què els
productors asalariáis s'acostin a la
realització d'aquest fi, pugui dificultar-se i obligar-los a vèncer inacabables obstacles i entrebancs,
es posen en pràctica totes les argúcies i s'intenten totes les probatures.
Naturalment que encara que apareixi aquesta mala feina com deguda als mateixos obrers, mal avinguts i com si realment no sapiguessin ells mateixos fixament el que
volen, no ens és gens difícil descobrir, darrera de tot això, la mà
hipòcrita i perversa dels representants del privilegi o dels seus defensors; quan no s'hi revela clarament, des d'tm bon principi, l'esperit antiliberal inspirador d'aquestes
temptatives de mixtificado de la
veritable voluntat obrera.
Per a obtenir el propòsit que amb
aquesta tàctica es persegueix s'adopten un sens fi de mètodes i procediments. Des de l'emprar caricaturescament la nomenclatura i
els vocabularis usuals çn els medis
de lluita obrers, fins a la creació
fictícia d'organitzacions aparentment obrers, disimulant sota un
bernís d'acometivitat i de pretesa
rebeldia, els fins inconfessables de
desviació i entorpimcnt que en realitat motiven aquesta conducta, tots
els recursos i invencions s'utilitzen.
Exteriorment obtenen els que a
tal obra es dediquen aparents èxits
de nombre i de consistència, principalment quan actuen treient partit de circumstàncies pqlitiqnes i
socials excepcionals. Quan es troben ben apoiats per un règim d'excepció, una dictadura o una subversió dels principis democràtics,
llavors és de veure com s'ufanen i
engayen Va si mateixos, creient que
la massa obrera els escolta i es
troba per ells representada.
Creuen sens dubte que els treballadors som uns infeliços idiotes,
que no hem adquirit encara consciència de la realitat social, i s'acon.solen suposant que per aquest
medi fan perdurar el règim del privilegi i donen forces als enemics
de la llibertat i de l'emancipació
dels oprimits.
Ahir eren els sindicats catòlics,
respectats i imposats com a representatius d'una veritable força
obrera per tots els poders reaccionaris. Després hem vist, a Itàlia,
els sindicats feixistes, fins fent simulacres de vagues amb tota l'aparatositat de cosa genuïnament
anticapitalista.
Aquí també, dissortadament
sembla que han vist possibilitat
aquesta gent de fer passar gat per
Hebra i arrossegar darrera seu als
obrers catalans, fent-los servir de
ninots de molles, enlluernarrt-los
amb una llampant apariencia constructiva i seriosa, mentre endosen
a l'aprovació % dels seus pseudocongressos les conclusions més anti-obreres i reaccionàries.

La major part dels que constitueixen aquestos "congressos" no
dissimulen la seva condició de
trànsfugues. Són ex-directors d'organitzacions avui posades fora de
la llei, que per tal de treure partit
de les circumstàncies en favor propi, canvien de color .sense escrú-pul ni vergonya i fins ne fan d'això un motiu de relleu.
Fins donen "conferències", tot i;
ensenyant l'orella del mal pastor:
que creu poguer impunement fer
seguir al remat amb la seva significació d'altres temps- i portar-lo
cap a la cleda dels esquiladors,
fent objeccions a la Democràcia.
Altres d'ells són talment el rebuig de la societat, tenint materialment tacades les mans de la sang
que han fet vessar, fent d'instruments de la perversitat governamental i burgesa.
1 tenen cor de fer proclamació
solemne de la seva oposició al sufragi universal, aquesta colla impúdica!
Realment, nosaltres hem trobat
sempre insuficients els postul'ats de
la democràcia i del (liberalisme polític, per doldrc'ns de no veuré
aquests principis extendre's a la
qüestió social i a l'aspiració d'emancipació econòmica de la classe obrera. Però quan veiem que cínicament es fa declaració d'adoptar com a principi fonamental del
seu "ideari" les ràncies i medievals
solucions, proposades com una novetat per les figures més representatives del reaccionarisme polític,
revifat extemporàniament per la
passatgera situació d_> força en
què ens trobem, sentim recular
també les nostres dèries i ideals
d'avançada i formem el quadre en
defensa de la llibertat política, avui
amenaçada per aquestes faràndules creades per l'instint de conservació de la burgesia, per tal de
mantenir l'odiosa tirania econòmica.
ERMENGOL GRAU

Carnet ert»

heterodoxes

De les fraser, cèlebres
(Secció catalana)
Coneguda és la famosa dita
d'aquell català cèlebre:
"Si veus (¡ne un català es ¡Ien'
ça per la finestra, no dubtis pas,
—imita'l. Farcís un bon negoci.
—Perquè?—//' preguntaren.
—Per ijuè un bon català nor i
mal, de segur que hi troba un
trenta tres per cent de benefici."La frase ja no tan coneguda,
és la d'aquest cínic de l'altra dia,
que, després d'uns mots banals,
deia:
. --. "Nostra benvolguda afiliada: la pesseta..."
Després, seguí entenlmentadament l'oració, 'exposà un negoci
mortal de necessitat pels altres, i
s'encomanà, devot i llèpol, a Déu
Nostre Senyor (A. C. S.).
Als circiinstants ja no els
queia, "perdien" voluptuosament
la baba. Tots eren honrats, aferrissadament honrats, — con un
instrument xinès de suplici.
BRAND
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publicació d'uns quaderns biogràfics de personalitats catalanes, han
cregut convenient, dedicar el primer a En Rusiñol, pintor, home
de teatre, novel·lista... Cal remarcar, novel·lista, perquè hi ha gent
que no hi veu més enllà del nas,
i ara que tan es parla de les novel·les que es podrien fer i deixar
de fer, ningú ha parlat de les que
En Rusiñol ha escrit i publicat
amb èxit complert i merescut,
com pocs escriptors joves i vells
podrien merèixer.

Els camperols

tres i no res, es troba amb l'avís
de l'acomiadament, sense que puTemps enrera, en aquestes ma- gui enioortar-se d'aquella terra
D'En Rusiñol no se'ii parla
teixes
columnes de JUSTÍCIA "seva", aquelles suors amargantes
gaire-, i menys encara amb justiSOCIAL,
s'hi publicaven uns mo- que hi ha enterrat.
cia, entre els nostres homes de lledestos
articles
meus, parlant de
tres, diem-ne titulars. La figura
Tots la coneixeu—deia en un
"La
tragèdia
dels
pobles rurals". dels articles en què parlava de
de Rusiñol, que és una figura de
Avui tornem a agafar la ploma, i la tragèdia dels pobles ruralscirc vuitcentista, romàntica i fadins un aspecte més concret, vinc la bellesa dels seus camps, la
ceciosa, mig Pierrot i mig clown,
a parlar dels camperols.
nuesa dels seus solcs i el llaqueda lleugera, excessivament
Tan per raó de sentiment com druc del gos masti; tots la coneilleugera i decadent, davant d'els
per raó de justicia, ja hauria d'és-, xeu la claretat del . seu cel, la
ulls del nostre seriós arrodonit i
ser .bora, que tots .els homes eie puritat del .seus aires i el cridar
neoclàssic jovent literari, l és que,
cor
generós,i d'idees redemptores d'algun bergant, etc. Però jo us
en realitat, En Rusiñol amb tota
concentréssim
tota la nostra po- voldria veure, a l'aixada o la fanla seva barba blanca, té el cor
V.
tencialitat
dinàmica
cfamunt d'a- ga, corbats sempre cap a terra,
molt niés jove que tota aquesta
quests
pobres
paries
del camp, com en una bíblica inaladicció,
sèrie de literats barbamecs de la
per
donar
a
llurs
vides
un estí- des de punta de sol fins al migdia
darrera promoció.
mul
social
que
els
despertés
llur per després sentar-vos davant
La .darrera promoció—-quina
animalitat—l'home
és
un
animal
d'una minestra rància i magríssicosa la darrera promoció!—té el
—En Marceli Domingo prepasociable,
algú
ha
dit—a
fi
d'ama que escassament us ompliria
cervell madur, pastat de filologia ra dues obres teatrals.
frontar la desmesurada voracitat el ventrell."
i de ciència tomista, i no pot perUn drama en tres actes âe cadels terratinents.
Es un clam de justícia que tots
donar a En Rusinol que es pren- ràcter històric, relacionat attib la
L'orfanesa d'una organització els esperits generosos hauríem
gui tan a la fresca, corn s'ho pren, pèrdua de les llibertats 'de Castesocial que els permetria desenrot- de llançar-la arreu. No n'hi ha
tot allò que vol dir disciplina li- lla en temps de Carles V.
llar llur tasca agrícola, dintre prou de cantar les seves exeelsiterària i provitat filosòfica.
l un altre en quatre actes tituuns límits equitatius, fa que eter : tuds. Jo que amb vera delectanPerò En Rusiñol se'n f
de lat "Helena", en el qual—segons
nament despleguin llurs energies za he gustat la prova d'una sentot això, perquè si no està fort de pròpia confessió—l'autor hi posa
amb un febrós ai! al cor, car es tor pairal, llegint devaritals de la
gramàtica, i li falla la història, i tota l'emoció del seu cos.
troben que si l'anyada és esplèn- "Publi", glossant la poesia i cas'equivoca • en molts d'altres
—El número de "La Novel·la dida i abundosa la gplaparia talanitat que batega per les mapunts, en canvi té tota la resta,
a desvergonyida rapacitat dels sies i pobléis, així com la bellesa
que és el més important. Per això d'Ara" corresponent al dia d'avui,
amos, imposa un nou augment a dels conreus i paisatges rurals
a En Rusiñol no el preocupen publica una interessantíssima obra
les terres arrendades que els es- també voldria veure cantar la dogaire les opinions dels literats ti- del nostre amic Cristòfor de Docamoteja la super-producció, i si,
lor i tragèdia dels camperols, sottulars; amb l'opinió del poble mènec, titulada "L'ànima trista".
a la inversa, es troben amb un
mesos
a un vergonyós esclavatge
Per
Ics
referències
que
en
teque el llegeix i l'entén, ja en té
any improductiu i escàs, com que
nim,
es
tracta
d'unes
pàgines
pleque
els
envileix i els idiotitza.
prou. El poble, després de tot, sap
els arrendaments no s'abaixen, els
No pot ésser, senyors meus,
més el que vol, i allà on va, que nes d'inquietud i d'emoció escripagaments exorbitants a què han
que en ple segle XX encara submoltes dotzenes de literats i fre- tes amb l'estil vibrant, caracterísd'acudir, els hi esgota la butsisteixi aquest absurd abandó
qüentment té l'avantatja sobre tic d'En Domènec.
xaca, i els sotmet a un treball
dels pobres obrers del camp.
No cal pas que recomanem la
aquests, que no està tan corromd'odi constant.
Quan allà al lluny, en aquells hoput de prejudicis culturals, i con- lectura de l'obra. Assenyalem la
Són moltes les persones de mal ritzons rojos, que les burgesies
serva més neta de noses la seva seva aparició als nostres amics,
cor que es rabegen en la misèria
d'arreu tan han provat de bescansensibilitat. La cultura és sempre i ja n'hi ha prou; perquè En Doi ignorància dels camperols. Si a
tar, la terra és de qui la treballa,
un perill pels fons humà, que ha mènec es defensa sol,
Ciutat l'obrer es troba amb un
aquí encara impera una mena de
de tenir tota literatura. La cultu—Amb et títol "L'honor", En sens fi de butxins que li expre- feudalisme mig-eval: l'amo s'alça
ra està molt bé allà on és, i no
mèn 1a suor fins a l'última gota,
prepotent, disposant sense concal embolicar-la amb la litera- /. M. Junoy h» publicat un article^
que creiem digne d'ésser repro- eri les ruralies la terra es paga à trol d'un dels elements naturals
tura.
preu d'or, mentre la ciència desdel Univers.
A casa nostra s'ha fet tot al re- duït en tota la seva extensió,
cobreix
nous mitjans 'per fer-la
"L'honor
és
la
lirica
del
coSi possible fos, també s'intenvés. El noucentisme ha agafat la
més productiva. I encara no en teratge".
taria
abassegar l'aigua, la llum i
cultura i la literatura, i ha fet
nen prou amb això que, després
ja
s'ha
acabat.
l'aire.
I pensar que els dèshereaquest embolic brillantíssim que
d'un hom haver posat tota l'ànidats
i
els
esclaus es conmpten per
ningú sap per quin cap agafar-lo.
ma en aparellar i conrear les ter—El
brillant
narrador
Joan
milions
i
milions,
mentre els amos
El noucentisme ha creat una prores, bo i deixant-hi trossos de viSantamaría
i
Monne
ha
enllestit
només són uns quants!
sa i una poesia híbrides i de se-,
da i fonamentant-hi els seus fugona mà, producte de quatre pro- una novel·la que actualment s'es- turs projectes i il·lusions, per un
Joan FORMENT.
tà imprimint a l'Impremta Sallent,
fessors i de quatre funcionaris.
de Sabadell.
En Rusiñol, amb un conjunt de
deficiències, perfectament discul—El nostre amic A. Jordana ha
pables, en un país que no té reacabat una traducció d'una novelsolt el problema de l'ensenya- la de Marc T.wain.
ment, ha fet una literatura molt
diferent de la dels noucentistes;
—El diari de Roma "L'idea Nauna literatura popular, sense zionale" ha publicat un llarg ar
complicacions, dotada d'una grà- tide comentant l'obra "Coses Visxar-nos guanyar més que 500 pescia sentimental i d'un humor es- tes", de Josep Pla, fent-ne un
setes mensuals... per amor a la ciupontani, que ha conquistat molts gran elogi.
La "Secció d'Estudis Socials" tat, ens sacrificaríem també...
entusiasmes.
del-Centre de Lectura, prepara per
* **
La literatura d'En Rusiñol com—"La Novel·la d'Ara" ha publi- a l'acabament d'estiu, un curs de
Sota la presidència del delegat
pleix altrament una missió social, cat la novel·la del nostre col·labo- Segur Obrer a càrrec del delegat governatiu senyor Morillo, s'han
i si no existís, caldria inventar-la, rador En J. Puig-Pujades, "La del "Instituto Nacional de Previ- celebrat els actes d'afirmació paperquè no ens en podríem passar planeta d'En Gerardo", de la qual sión", En J. Maluquer Salvador. triòtica, un a Cambrils i un altre
Amb aquest motiu, hem llegit a la a Selva del Camp. L'èxit ha estat
pas tan fàcilment com de les teo- parlarem en el número vinent.
revista de l'esmentat Centre, la gros, tant, que es pot afirmar que
ries de qualsevol filosop de la
correspondència
creuada entre el les forces de la Unió Patriòtica
—Per
un
error
de
caixa,
la
setdarrera fornada.
president de la Secció d'Estudis aviat deixaran d'ésser un feto.
Per totes les raons exposades, mana passada dèiem que C. pa- Socials, En J. Recasens, En J. Ma* **
ens cal aplaudir als eminents pe- ges de Climent ha enllestit el dra- luquer i l'Albert Thomas, de l'OfiEls obrers manobres tenien unes
riodistes Màrius Aguilar i Carles ma poemàtic "El cruel". Havia cina Internacional del Treball. Te- bases signades pels patrons conSoldevila, que en empendre's la de dir "El bruel".
nim la creença de què serà un curs tractistes d'obres, en tes quals
força interessant per a l'element aquests es comprometien donar el
obrer. Procurarem tenir al corrent jornal de 8 pessetes, mentre tinels llegidors de JUSTÍCIA SO- guessin l'edat de 18 anys en amunt,
i als menors d'aquesta edat, el
CIAL.
» **
preu és pactar entre obrer i patró,
Per
la
premsa
local,
ens
em
asparticularment. Doncs bé; abusant
Liquidació
Claudi S.—El vostre articlet queda
v
excessivament difós; eviteu sabentat que l'alcalde senyor Jo- de la crisi de treball que s'ha deil'abús dels adjectius.
sep Maria Segimon, tenint en xat sentir durant dos o tres hiTotal inscripcions.... 272'— pts.
P. P., Malgrat.—Hen cercat inútil- compte la situació de la ciutat i verns, els patrons han anat rebaiDespeses
243'65 »
ment el treball de que ens per a demostrar el seu gran desin- xant els jornals dels manobres, i
parleu; se'ns deu haver perPesta
28'35 pts.
dut. Preguem volgueu excu- terès ¡ amor a la població, s'havia actualment pagaven jornals de
rebaixat els honoraris de 900 pes- 6'50, 6, 5,' i fins 4'50 pessetes, cosar-nos.
El sobrant de pts. 28'35 ha estat
setes mensuals que ha cobrat fins brant ells 9 pessetes dels propietaentregai á JUSTICIA SOCIAL, junt
ara, a 500 que en cobrarà d'aquí ris. La Societat de Manobres, desamb les 85 pts. recaptades a l'obendavant.
prés de consultar als seus associats
10
Tot serà que ara els patrons no i recaptar l'ajuda dels oficials pajecte d'ajudar el nostre periòdic.
ens diguin que el comerç i la in- letes, els quals van acordar doR. B., 2 pts.; M. E„ 2 pts.; J. PV1 dústria travessen una forta crisi i nar-los-hi, en reunió general de
pta.; F. V>., 2 pts.; M. R., 2 ptes.; Un que l'interès de la ciutat exigeix llur Societat, van comunicar al
tapicer, 2 pts.; recaptat en el «ver- una petita rebaixa dels nostres jor- Gremi de Patrons, que si el dissabmouth» de comiat a En Serra i Mo- nals, tot exclamant:—Mireu l'alcal- te dia 22 no pagaven/els jornals a
de !—Ara, que si arribessin a rebai- vuit pessetes, en compliment de
Recaptat en el tVermouth» de ret, 37 ptes.
xar
els nostres sous fins a no dei- bases signades l'any 20, els obrers
Total,
48
ptes.
comiat a En Serra i Moret, 38 pts.

Notes marginals

... «A l'Ombra dïl Carol- i ol loca al seu
«ulor rn un lloc dtitlngil cntr« t'íslol
<U Úrics d« Us »ovei promocions qui
ton glòria de Catalunya.
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Company: Si sentiu les inquietuds que dignifiquen la
condició humana dels oprimits, propagueu
JUSTÍCIA SOCIAL
periòdic socialista català.

Lletres ai Director

Notes de Reus

Portone« de la Federació de Coopirativet de Catalunya

Articles doctrinals sobre
cooperació: El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb
la cooperació.
APAREIX CADA Q U I N Z K N A

Svscripció anyal:

4 ptes.

Mudí i UüiÉtratlft:
Inn, 11 Mi.-UM
Treballadorl
Signes digne de la teva condi-

ció hamanal
Com a home, t'has de sentir

ciutadà i laborar amb el socialisme per l'adveniment d'una
societat millor.
Com a productor, t'has d'a-

plegar dins les organitzacions
obreres, i treballar pel millorament immediat dels tens germans.

Què fas pei millorament
de la nostra societat? Com
contribueixes al manteniment de la premsa socialista i obrerista?

Sopor de mint a En Serra i Moret

lot Guinort

Pels obrerHstoil oBts emprats

manobres no acuu>ien al <r|bí*H 4;
dilluns seguen!, ,
! '
Eis pitron.s, •euni.qiiL 1 teniiMi ^iJrií'
testat que no pudien donat' les vuit
pessetes, el delegat governati«, senyor Morillo, va citar u»a Comissió de manobres al seu despatx per
evitar el conflicte, comunicant-los
que no podia autoritzar la vagà
per al dia 24, puix necessitava
8 dies més dels que havien avisat
per endavant. Els obrers van manifestar desigs d'entrevísiar-se
amb els patrons, i el delegat, ,{fue
ja els tenia reunits en una altra habitació, els va reunir, quedant convingudes ambdues parts, de què
el dissabte dia 29 començarien de
complir les bases signades, Q sigui, jornal de 8 pessetes als Manobres de 18 anys en amunt, etcètera, etc.
Sembla, doncs, virtualment resolt el conflicte, si en arribar J'hor
ra del pagament, els patron« no
surten amb algun estirabot,
En altres notes parlaré de l'esperit que informa a les col·lectivitats
obreres d'aquesta, particularment
els paletes.
ECO
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