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S ALU î AC ï O
'JUSTICIA SOCIAL torna a la vida. En dies ja llunyans va florir es-
píenáorosament en mig de l'erm i les tenebres. Fou una anuncia-l^'·;i·i • • • ' ."• ' .
^Aríi la veu retorna, Tindrà una vibració més pura perquè és la

.^fw'.iqateixa de la terra. No sufrirá;flexió ni artifici. Emergirà sen-

.iZtíÏav original, malgrat la multiplicitat, còsmica dels'seus acords.
- 'Tfòts Ía entendreu., Agut lis que teniu'els sentits ení¿rbol.its' per
Tjnaa^íable devorar ï aquells que haveu perdut la- sensibilitat en la
<ii5J\çiB*i|ibïí abstinència. La veu s'escamparà com un perfum, satis-
farà 1 ambient i :dulcificarà la vida^Per sorts que sigueu la senti-
reu, i sentireu el seu bé. Anirà unida a la universal harmonia, i
penetrará totes ks coses.

"•Serà'ïa veu de la nostra ànima que es desbordar,^ per la jalut
Ms homes; Salut a tots, homes de -"" «——-««•*-* - -*-«—-
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••"*en el aim?[aiï'fe

a
mans de tot arreu! SaluJ a tots, conJpidfiis ioiiSÍâsril -- quéVa»«rts
els pg^feSj tf^ebfljfôu «míb llealtat i ardidesa per l'adveniment de la
humaniíaí inillorl
, Saluta vosaltres, corrjpanys ignorats, CAe^]Q,%n§ conax£u, qi^ef
no -ens podreu llegir; a vosaltres, que usqjAiií pillat d'inlawjfèmaerè
i p'erïó'naHtatf,à vosaltres, que ho coneixeu la encaixada cordial,

,' $1l$*giispn'a de Ja .llum que clareja l'esperit. Salut a vosaltres,
preferentment, homes inèdits, homes primaris, homes reculats^ <que

• fcwveu yi$qrt!a4ra^;<M terips sense un$ advocac^ 'sense' ím^
ateofj, sense UÍ13 árnísíatl , • i i

J ' $Ínp'fibíó«sim per nosaltres, per la nostra dignitat; pel nostre
ï velétyifóretn purs r fórem bons per'vosaltres, amics fncqnegiüs.
üaa!lltí íntima'í sagrarla uneix els nostres destins. ; Si: triomfem,
en1 Tatemé' horitzó de Tavènir, la efígie de l'home ,nou aclarit-à la

'ífps|ra posta; Si arrivem a caure, ew la solitut del nostre desastre,
l^eatirem el-vqstpe panteig llunyà i sabrem la raó i el motiu d^ la
auostwíhijtà. ' • " / ' • ; „ ; - " ' ' . ' " ' ¡ • • • • • • • ' • • < • •
'••'ßä|ier'Ji Yosáltres que vokm.treballar i viure» Es per a vosal-

\t^<flÑ¿.fc}ÍCiein3a tasca aova. Es per vosaltres-que-el-deure es
ioraià il·lusió t que'ëns éfesvetílein amb una gaia*joventut i una forv
ça hraudita'1 puseni fcl'cot* ilà voluntat eii n quest símbol que és el
«oifi^^fföÄlla'4offcre>ió de les; nostres smc^s; JUSTJCJA SOCIAL. '

'"'"'.'/V touts'dg homes ¿osas: Salut!

internacionalitat socialista,, tiling
c ¡elicili' de metròpoli.

I davuiï í certs resscis que Jiri¡4;ti;Í.̂
.dt'.spertur-so dwom (Mr fjim- iMfJT jj¿.
per als -ofg'nnwniof consti tutte''''ipil
ímcialismé tisptinyoL iiua/üaü^ijíif' '
fra toi ual .seiiae. liifijts; j» que .meWj|
llii .de Pafiriibeió'idiiwmtfcaì etól
tyii'.i -deCatalunya no hl h.-i 'eñ tujwl
'ti'e.-¡ tires quo ini soutM'priin'iÍMÍiífAt,1

d:' l;i missió iiniversal i humana-. 4T
t'liir (¡uè lu comunal11 defensa poliit
« • • i s dicta un;i estreta l'ol·laborïtt!

^mijl^tidit'la-CmapiiAÇa.dtj suiïiíkUsv^
espiinyol, iivui ni'.'« Imperiosa -q]/*
niìi ì , i ají* píen» amscj¿ucJW|í raí

pNwOP.VÍ? :* "Ib« **e ,~. ,
Gabriel

ob«íov9$ et s*-;'

Parauäes cíe l'Alomar
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Tenim ni davant nostre una immen-
sa tasca <1e' reeímst.ruceió. ( 'Vtaluuya
presúmela oí Iracas de dues jiraus
emirs, fil·les d'una mateixa idiosin- .
eràcia: l'apolitlcis-mo obrer i l'escola
realista. Nbsaltres venim a iníondre
"enel cije (I(; '('aiiiliin.ya una, uova es-
piritualitat. El trasbals ocasionat puls
d»rr«rs esdéveuinu-iits hmirà fet ovi-
doirt que In missió del pniltíiariat uo
coasiàteix sols cu la vindicació mate-
rial d'ima classe; sino en la missió
ciutadana, política, directiva fio la to-
talitat' fcocial,' que ineïunlieix ¡r les

' fraccions excluidos de veritable co-
participació on la sobirania. Quan
desapareixen sobtadament, les lli-
bertats iniciades por la Revolució, ai-
xò no pot ésser indiferent a les idea-
li-tata que lluiten por cncaruar-se en
elei«'de la ciutadania. Elles, perta-
nyen a les qualitats nobles de l'essor
htirnà, ÍTeiuinciar-l>i equivaldria a un
rebnixament zimologie.

(Jal reconèixer, de
totes maneres, l'absolut desinterès
d'aqueixa antiga equivocació del trc-
ballisme català.

..JJuiijJivtiWtis-iaón l«4eitlpos df>l ca-'^
talanisme militant, sobre tot on la es-
cola'delu LMga. No crec que hi hasi,'
en la distribució del sistema polític
eimumt, un nnt;li de corrupció com-
parable al d'nquest rofíionalismo.'No
parlí) de corrupció en el sentit 'vul-
g·ai.de'la paraula; sínode menyspreu-
de iotes les vftlorh d'idoalitat (mi en-
noïiletXHi un cenacle. 1?! rejil-ifiumf
sistemàtic preconitzat per In TAÍR-aj
aqueixa «solapada» justificació 'dofí4'
inedia per una finalitat' dubtosa;;
aqueix etern convertir-se eii liquida,
sense-cppsistíítuïia, per a millor adtip^
taf-se « la ferma dols recipietiA, ba-
via d'apobiffrhubiiint en. el eò« social
de CíataJunya un indiferoiïtisme espi- •
rituttLqtte e4 deixés abandonat sause .
deföuwi en mans de toteaí lés arbitrn-
rietats.

La doctrina de l'èxitr* La doctrina
de l'eficàcia! lîé s'haurS pogut veure
l'eficàcia i l'èxit d'aqueixes jnutila-
cioiia d'esperit! La llic.d éa definitiva*'
i eloquentíssima. El regionalisme con-
tenia un paradoxal i monstruós con-
tuberni: ora un pretingnt clam de lli-
bertat unit a un sistema de fonda
reaccja social. T>e.r un vent, s'inscri-
viu on la lierencìa llilieradora de la
Eevohició francesa, ja q,ne, pretenia
aspirar a l'autonomia d'una naciona-
litat. Per altre vent, era la més clara

lluita coni ni l'obra leni ¡sminuì de la
total emancipació espaiiyol.-f. "¡l 'atre-
veixo a af i rmar qtie.ol seu anrlceutra-
lisiniî DO coiisístiíi (ant en l'amor a
l.'atalunya com en el desig (lo so---.treii-
re's a la tradició c o n s t i t u c i o n a l d'I-N-
-p*Hy».-* * • •

L'actual estat de coses iyi S(itinù.< n
Una pro^Ai;iuttquiv0ca':l$ na;li(rjìésa
ilei regioiialisino.'Els boines do la Lli-
|ia bau yist, a la vegada, satisfetes
Ìlursì$v«i<>ns. jiu'liticfuea i: socials, i
ofeses llurs suposades amors nacioua-
list.es... I no ban vacil·lat on sacrificar
Catalunya! L'ouçlemiï mnteix del dia
fu que Un T*pTe Rallóla íélograflãvii,
înd^nât, an Rn (ìarVia Prieto recor-
dant-li una frase gaUurcL·i.del geucral
Prim, ids honie-í do lui Lliga 'lîesiiveij
la mà què'ls bufetejava...

Jo no sé si aqueix suposat catala-
nisme té, c.om «Igffi ha in»lnuat,,'itefi-
ponsabjlitats íntimes i directes on la
«iib'vèrdó actual de la política. Kl que
sé és que tots el precedents confir-
men aqueixa sospita; i que la encola
de la Lliga no ha dubtat mai e > i ncn-
dir a les més clíissiqi·ioí re¡>rcse¡ita-
cions de- la intfilfríineírt -1 "-l'n "rìTi'f,'i;;a
històriques per a impnl<ar-lo-î (-i i i . i lra, .
Tes "vindicacions populars... Kl.-t perse-
guits del &") de novembre de 1005
s'han unit a llurs perseguidor.«, quan
han cregut que podien oblen i r d'ells)
un prolit contra el l l iberal is jno.

^S'o queda e.\e,inpta do culpes l'a-
grupació anumonada «-Acció Calyla-
na» . Jiust ('s-r,ecoi)èi.\e,i- J;i superiori-
t a t ïuToHectual d'alg-uns deis seus
homes, i "el desinteré;i pur del seu
ideari, avui abandonat. IVrò l ' inf i ju-

"gTíiOñcia do principis se manté on
aqueix partit, enipenyat ou juntar
una aspiració.do lliliertat' amb l'csjeo-
la"de fortíssima reacció política i .so-
cial de V Action Français?. No és ara
ocasió d'extendre'ns sobre el fracàs
de molts nacionalismes europeus
trioTnfiïrtfs per obra d<^ la giji-rra Lj«..
crtráetAitwits per mia franca oposició
ii la corrent integralista i humana dol
socítiltsmo. L'/lrct'í Catalana nu síini-
'bla úiia proniesa falaguer;|. per. a los
destinacions' d'u nu Catalunya autò-
noma.'

Nosaltres volem instaurar a Cata-
lunya un sentit col·lectiu lliberal i
universalista. No venim a desunir ni
a alçar fronteres. Venim a reconsti-
tuir l'essència política i social de Ca-
talunya por a integrar-ln, aínTí perso-
nalitat pròpia, en el concert de tots
elfi.poblos. Venim u donar u l'obroris-
me de Catalunya, i singularment de

, ii Efectivament; la democrat!«
burgesa:, que nasqué a l'escaïf;4
la • Revolució francesi ï ' d^!Í
post~rei'o.lucio/, e,¿ta"én ÍalJioai '!
*. f Ja fet fallida perquè la.clas^
mitja que li dotià la seva idcol,

' tat ha:comp1ett lot; f V, feu "¡dtp
' Qucí'n' lia terminat Ía1 'seva oDÍ5<s|
qbra. plena ci'eriprs-i de tàéjl
però Jtambé plena 'de 'vi:rtuïs; Í• jj^
eficàcia, nò hft: tttout pfou
der per a renovar el seu ço

-gut espantual'i ha>'degeneraci
t'pidaTnent. /J1"1* :

("'!*'
"". "No es pot acusaír^. però',;;¡
dejpacr'ácía burgesa,,1 «have
una obra eèxorçpa, fawpoc
pot acusar d'haver é«Wt tent,
el seu. actuar,;' Siif e^krR-no^f
nioraent per dámap-t>áe íes 3
sions de la llaita i-reconeixe
les virtuts, já qúe'amrn'tatnj^j
tírar-li en .ccira.tkçl.lfeç^è-61*

-pïrrc-ili »-! sírgíïr'AÍA- ,""'a<|üt:SrsiiF.
gle que ha merescut per algún,
escriptor l'ací jectiu' d'estúpit,-an|í).i
els segles que el precediren> fei*1'
xucs, mancats de sentit ètíc,.'ainjí;
una acció lenta en el progrés'!
dels homes. Pensem en la gran
vibració espiritual d'atjue^t sei]
gle, que sols troba parió en els]|
.moments culminants de la Ore-^
eia clàssica, en els temps del Re-J
naixement i de la Reforma, Quan*
estiguem lluny de la seva obra,
malèfica, quan haguem perdut
la temença a la disbauxa capi-
talista a què s'ha entregai, en els.
seus últims jorns, quan vingui
l'hora de fer-li justícia, els ho-
mes recordaran a<juest segle com *
u« del moments més lluminosos
de la Història.

Però avui no és escaient fer la
apologia de la democràcia bur-
gesa, car ha terminat el seu co-

mès i està en aquells instants de
follia, i de desfici, que precedei-
xen la mort d'una època i d'un
sistema caducs. Són moments
perillosos; i, per a salvar-nos,
és precís no donat-li repòs.

L'espiritualitat de la democrà-
cia degenerà quan la classe mit-
ja perdé la seva força'i el seu
orgull i es posà als peus de la!

plutocracia.- Llavors -entrà en
plena -disgregació, materialitzà
Inseva obra; les idees, les pa-
raules santes, que sols en pro-
nunciar-les esdevenien tauma-
tàrgiques i feien vibrar els espe-
rits, anaren perdent eficàcia, car
el gran banquer, el capità d'in-
dústries, el gros comerciant, les
havia buidades de tota impulsi-
vitat. La classe mitja, servilment
í vil, intentava sobornar el mon
\ corrompre'l per diners. Man-
cats ja d'itealitat, dòcils a l-'es-

• perit de presa de la gran burge-
sia, els homes de la democràcia
es llençaren a l'última guerra
.sense pensar que era la mort del
seu únic sosteniment, la classe
mitjà i que amb ella moria tot
un sistema i tota una ideologia.

Avui la classe mitja ja no exis-
;-teix espiritualment. Tot -intent
'de recabar la direcció del món
es gira en contra d'ella; cal veu-

, ré, només, el feixisme italià, en
mans del gran capitalisme, Pro-

^tetaritzada i al ser,veí domèstic
*^ja poderosos, lá classe mitja
„jet te ja cap virtut idealista i
S|íbandona la democràcia que era
"n;aeya tasca, per salvar ' petites

"pìQgatìv.eSj'seiìse calcular que
aegar la seva obra perd tot el
¡e li restava de personalitat i
1$ el dret a l'existència. Espar-

K|ir:ada. davant la irrupció del
.Jfjõktáriat en la direcció del
;#ón, deshonra els seus últims
foomènts com la petita aristo-
gapàjóa frapcesa abiura desKo-n-
foisamenf él seu enciclopedisme
Avant de la Revolució.

^La classe mitja, pe'rò ja només
.^s un nora; ha deixat d'ésser
;tma força i ja no té cap impul-
iAyiíat; viu sols del prestigi del
passat, com un senyor empobrit,

"retí posar aquest prestigi a les
«ordres de lá reacció feudal i ab-
solutista, nò es conduirà com a
capità, ni tan sols com a guerrer,
sinó com a soldat, es a dir, com
H home a sou o a soldà, com a
jn«reenar-i,- car- l'alta burgesia i
l'aristocràcia ja no la tenien i
.per tan la menyspreen,
v. .proclama la Dictadura de les
dretes per a oposar-se a la dicta-
;a|ira roja i s'entrega lligada de
;tóans i braços als seus enemics
''(jue al acullir-la, li retreuen el
seu esperit de revolta d'ahir. Ai-
XÔ li tiren en cara, i per a per-
|pnar-li; davant d'un Tribunal

E! Socialisme a Catalunya
$ón molts els que han suposat què'l Socialisme era una planta

exòtica a Catalunya, on mai no arribaría a tenir una força po-
sitiva. •

Els que aixis discorren funden llurs apreciacions en el tempera-
ment individualista del poble català í en l'apartament en que s'ha
mantingut fins ara del Socialisme la massa obrera d'aquí, la qual
tant .en concepció com en tàctica, es troba diametralment oposada
a la. tàctica i a la concepció socialistes.

; En aquests dos fets, varídícs, innegables, es basen els que dis-
corren en la forma expressada per sentar les afirmacions avant
dites. No obstant, nosaltres no hem. participat mai d'aquest criteri.

Podria, en efecte, ésser el Socialisme aqui la planta exòtica que
no-arrçla mai, si a Catalunya no existis el problema social, si els
obrers dels tallers, de les fàbriques i dels camps visquessin ona

/ vida de goig i d'alegria, ben cobertes totes les necessitats materials
i morals, i tenint assegurat el present i el pervindre seas 1 de llurs
families.

Mes la realitat és molt altra. L'obrer català, com el de tot el
món, està subjecte al règim capitalista, contra el qual protesten
constantment les masses obreres de tots els païssos.

L'obrer català no és encara socialista perquè els que han tingut
ascendent sobre ell, en lloc de predicar-li la lluita de classes í la -
necessitat de l'organització sèria i constructiva, li han parlat no-
inés erç termes demagògics i li han volgut fer creure que la revolu*

,ció social era empresa fàcili immediata, a la què conduirien d'un
modo indefectible la abstenció politica, la vaga de brassos caiguts,
la vaga general revolucionaria, i tota una sèrie de mides d'aquesta
naturalesa.

Però aquesta gran massaj que en en mig dels seus defectes té
i.raus virtuts—sobre tot la virtut del sacrifici—per sentiment de
solidaritat, forçosament haurà d'acabar donant-se compte de la'
esterilitat de la lluita, quan aquesta és simple obra del verbalisme
i de les il·lusions: quan per lluitar no es compta amb una força

• almenys equivalent a la força de l'adversari.
Han tocat però, els obrers catalans tan doloroses conseqüèn-

cies de la seva desorientació, que no podem suposar vulguin per-
sistir ja més en l'error en que han viscut fins ara, essent lògic
pensar que bon nombre d'ells abraçaran resoltament els principis
del Socialisme.

J. Comaposada.

K ,"'" i

Ais nostres companys:
Després dels actes de constiíucïp de la « Unió Socialista de Cata-

lil/iya» / £££ ¿a,£wccííAS¿3 4elaimnfiúMe$-&m^*m9féòtres "ejnf'm"
són prou coneguts, no ha pogut haver-hi entre els correligionaris
aquell seguit contacte necessari pe? l'adequada cristal·lització de
la consciència col·lectiva, i pròpítf al perfeccionament dels ideais,
que tots desitgem establm.
1 Units perp en la comunió.d'woiïffíeix ideari bàsic, en l'adver-,
p'tat'de rhçifa e/í nacíres jtqtt&gtnrnnts se, trobaven apfegats entorn
de rara incominoyibie, i caclcí ú de nosaltres, cow vn bàisam da-
munt de la ferida, sentia el confastassant inefable tie saber com-
partides les seve$ inquietais peruitaïesíoJ de'companys -generosos.
I eh les tenebres d'aùjeccio que cobrien la Ciutat enviljda, endevi-
pavew, vetllant a la nit, tes^ll^ffltfes.scilitapieß. dels nos-tres<~ger-
mans inconeguts.

/encara quan 'podran començar fes. J^sques del cups d!ensenya-
ments socialises, doctrinals i prãçfâif ¡que.piteparàvein,..,

'• Una ta$ca pú.blica resta però ei^Sf a-possible: ¡a .publicació deJ-
aostre setniamri, i çaj qtte, e$ ^^j^mntr^m^l > nostre- esfoitçj
No podrà ésser pròpiament a, hore^d'ßra el nostee, portaveu, que
ía nostra paraula ño es pot dir...'-^ . • ' . . . - • • '.••,

No hi fa res però, que algú crègijjjque. d'aquesta /aisórfora més
digne mantenir-nos en el nostre siffatti esquerp que no vilipendiar-
nos per la vexació de la paraulef\m?t>ellada í innòcua. Com que
ningú no podrà posar fites a la pímà fobirania del nostre pensa-
ment, aquesta fulla servarà encam-.-. per nosaltres la valor d'un
símbol, que no hi han cadenes pròm fortes per agarrotar les àni-
mes rebels. '•' f

Altrament, si bé parlarem només,HOC del que es pugui parlar,
no caurem mai en la suma vilesa (Hj negar-nos a noçajtrzs, maíei-
xos, .com, amb escàndot-de les ntaisks*innocents i incautes, acaben,
<|e fer ara en les planés deia seus'Wairaís, mostrant iï^tíudïcament
llur'misèria espiritual, eîs'pttrtHs^r'gèsôs traïdors als 'ideáis del
poble. f

d'Inquisició, fan cremar-li tots
els seus ideals i tots els seus
drets, al mig de les places pú-
blques, i, en autes de fe, flame-
jen Drets dels Homes,. Çcx"'íBWI

xiuns, pfrricipis" ae Lliuèrtat,
Igualtat, i Fraternitat, coses, en
veritat, fa temps buides de sen-
tit, però que eren els tresors de
,la vella casa; títols d'honor i de
noblesa d'un senyor arruinat,
vell i decrèpit avui.

I mentre la classe mitja es re-
baixa i renega del seu passat
revoltos, la classe obrera, com
riu que surt de mare, avença i
ajuda a enderrocar la seva obra:
on-^da furiosa, gegantina, roja
com un sacrifici, que avença
amenaçant-ho i sepultant-ho tot,

| contenia de veure com els seus
. enemics cremen llurs banderes

espirituals, car sap ben bé que
' en tota guerra llarga el triomf es
: d'aquell que romangui més fidel

a l'Esperit, La primera victòria
és. precisament, l'abandó de to-
ta Ídcali*aí,feta pels seus contra-
ris, la renúncia a l'acció civil, a
tota idea de cultura, a tot senti-
ment de justícia. Que l'enfonsa-
ment de la .Democràcia burgesa
com à espiritualitat és ja la seva
primera i la seva més gran bata-
lla guanyada. Això la fa des
d'ara mestressa del pervindre.

"•*"""-" """" Jaume Aguadé.
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TEMtßS Î^HIGÏENE SOCIAL
=•»• "* iX' - __ 2¿., ' " *

Saure in necessito!
de lo prostituciói , ,
Coni a mal nocos^ari t'K.stnt tolcni,

acceptai rcfflarnt ' i i t i i la jnwtif nció i
Puta aquesta tolerùn-eiu ol'tdal i>l inni
profiTiNsa i '̂.·l c i i f ic i i i l ra i i t -n i 1 di^
limn. Huin «oit''1 que es necessária.

ilo t's ri'ídiïH'nt? f
( '¡iiiipíim Sant Af . ruMí la jii·iisl¡lu-

ció a min clavofriH'M un \ ;n \ a muro
totfis lu-í i n n i u i i ' l i p l M d 'un l u \ f í s na-
Inu qu;'i':s la sucid i t , i d ' u : <• -il dt'S-
frHim in elftvpH-iu'i·ii IIM Imminrlicics

. IÍS (| IH' llli'í'lll il Cil-.-l • - .
Ks pfn'i. < | i i c la S íK- i i ' i . i t I'» de |ini-

(l·iir iicc;'ss;'n'i;iT!i( j¡i1 a q u i · l l s » delri-
tut,<? Uevciu ¡iccejitHr ff )>i'!m'i In fa-
talitat de la prosti tució, de l;i l'riïn'l-
nnlitai , dp la mor t a l i t a t infant i l i de,-
Úu''S tares soi^jtds, cnui la fmii ' ió or-
ífiinica d 'un cm sa, o devem creitre'ls
ti'iHtonis patològic.* d 'un oraauisnio
malalt?

j La pro-ititució és un efecte de cau-
1 ses inuKiph's, però H I H I les domina a

totes:1 l'iM-oi^òmica.
. Ac!">()í ir la f:ital'tat rlV^v-'l ^ !>;i

'. soci-i seria una v e r n a l i ! , - ¡ic> ::'.--:u io
d'imputimela, t'n qii í int al progrès -10-

: oial; aerili renunH.ir ¡il nillloraìiient
I de lea condiciona de vida de l¡^ i'o'.ia

prolütària, nascuda avui al caire del

precipici; sería acceptar l'eteriiització
del reg-im iictual. amb totes les seves
desigualtats, amb totes les neves mi-
sèries.

La societat fl 'avui s"iiort¡i l» l/roÄÜ^-~-
no l:i in'c«'ssífci fatalment.

EU que creuen que scusi» aquenta
prostitució oficial, a l'abast d« tot-
hom, Í'ordro. la moral i l¡i salut pú-
blica en sortirien perjudicades; que
els esperite llibertins cercarien llurs
victimes eu el si d« le.s fiimilie», eu el
fons de les llar» més auntercs. on els
cervells inexperts de les fillutes; gué
la dona de sa casa no podriu posar els
peus ni carrer senso correr el perill
de veure's atropellada, parttixen del
principi de l'incontinència sexual d«
l'home, principi fals, i scuse cap lm»e
científica. La contine-iieiii, ai contrari.
es sovint fiait de salut i de for«;», tauf
fisica com intel·lectual, i non comple-
tament il·lusoris els seus pretinguta
perills.

Per altra pnrt, acceptar la necessi-
tat de In prostitució i legalitzar-la, no
és uejjrar l'existència de tota llei de in-

«tempi'nuicia por l'home? La facilitat,
l'ofert« repetida, l'assentiment-social,
representen una incitació constant.
Possati t quia postimi ri<le»(ur.—Vo-
deu perqué pe.iwen poder—^ttuVirgtH.

Aquell paire* qu • íe^prés de vint-i-.
cinc ii'iyi < l e \ ! !.i - a - f u , sefise tras-
toras físic' .- . • -i'íals,"cnsoha-
ver exp"Hnt ' i i leindible ne-
cessitat, rim¿>ius irresistible d'abrao-
nar-se sobre Ics camperoles veïnes,
ve a ciutat 1 es llença follament a. fruir
de l'amor mercenari que aquesta 11

. of(freix; aquell estudiant que després
d'una vida de familia sana i austera
es llença a recorrer bordells 1 caba-
rets; aquell soldat a qui la vida de ca-
serna, sembla haver despertats tota ela
apetits sexuals, no eren homes avana?

Ni uns ni altres havíeusentit la
necessitat de la prostitució fins que
aquesta se'ls oferi. No s'havien llen-
çat a la disbauxa fins que conta-
ren nmb un assentiment social que la
protegeix 1 la reg-lamenta. No abusa-
ren di' la dona fins que veieren que
aquHst-H podia ésser objecte de com-
pra i venda com quaísevulla bestia
que hom porta n fira. No la violaren
flus que la societat els rp'erí, sense
trabes di perills, en la vida ü> bor-
dell, intoxicada d'alcohol, d'èter o ac
morfina, embrutida, transformada en
aquell ésser estrany que Lombroso
descubreix un día i anomena protti-
ti'lti ìtala.

Tampoc per ella In prostitució es
necessària. Kl t ïpi iH cliVisi.c de Loin-
brnsso, el propi descobridor el fouai-
f\iT!\ excepcional. Molt--t ¡tutors el we-
g-iien rotnndiïment. Ulock, prete rid
Inic que aquell PSSW es nu <efi>rte -A1

l'exercici de lu pro. 'íitiició i no la se-
va causa. Lu vcrittdi!" ])rimti1utii, l i .
(( t ie omplen» els bordells, l:i fjiie for-
ma el cens de la ri'ta, no és aquelLi,
sinó la prostituta ocií.sjínuil, i aquesta,
hi anà Impulsada ¡ er f» necessitíft d-"
viurer, sota l'imperai in de la miseri«,
i obeint potser a l'empenia d'una ru
dctat q»ie la estiffin.-ititxnva per ha-
ver sig-ut seduida, mentre lloava r!
seductor. I aquest«, resta en la pf"ìl!-
titució, no per vocació innata, »lu•'.
Tiermie l'hi tenen enciïdonad» la H'-*
de In policia^ la rt'frianientae.ió, l'ind •
fer^ucin social i l'influènciu uek ni'-
i·iibots.

Holi per noiipsts potier la pfostM-i-
ció és veritablement i'ecessferla,

- Doctor Montané.
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Commemoració del Centenari de Renan
EL SENTIT DEL NOSTRE HOHENATQE

En l'cncongiment del nostre
.petit món intel·lectual observem
massa sovint la repetició d'un

, fet verganyós. La majoria dels
nostres intel·lectuals—i és ben
possible que els que s'ho creuen
siguin més nombrosos que no
pas els que realment ho són—
s'esporugueixen, oh paradoxal,
davant la veritable funció de l'in-
tel·ligència, ésa dir, davant de
l'exercici desinteressat de la raó,
de tot el que significa recerca de
la veritat i veritable esperit de
crítica; d'aquest esperit pel qual
són preses totes les afirmacions,
justificats els contraris i perce-
buda l'oculta raó de tota cosa.

Escudats en llur tartufisme,
eixalats pels prejudicis, no d'es-
cola precisament—la qual cosa
seria tal volta perdonable—sinó
d'una moral que no practiquen
i d una religió en que no creuen,
hier aties of iciants de l'eixuta li-
túrgia formal d'un culte sense
divinitat, han fet el buit més ig-
nominiós ala commemoració del
centenari de Renán, o be han
retret el seu nom per subrallat-
lo maliciosament amb la vacui-
íaí petulant d'una ironia fàcil, o
bé encara per cobrir la seva
memòria del llot més infecte.

Massa havíem volgut enga-
nyar-nos fins avui amb enterni-
dores unions sagrades i efusius

f artíte, de T intel·ligència. En
ambient esquifit de casa nos-

tra, aquestes unions sagrades
eren només possibles a la con-
dició que nosaltres renucièssim
a tot el que ens és consubstan-
cial. A l'hora de glorificar el
nom de Pasteur, tots ens trobà-
rem aplegats al peu del marbre
memorial. La bacteriología pas-
teuriana no és pecat ni pot com-
prometre a ningú.

A l'hora de conmemorar el
•centenari de Renan, la cançó ha
sigut tot altra. Per aquests he-
reus legítims dels qui combatien
la innesta mania de pensar, la
raó és una eina perillosa. La ele-

«Mncía i /1 bpn t<y. avni./n dia.estan en Fer el creient. <o accep-
»ta un sistema fet i pastat, les
»absurditats del qual són ben
»paleses, precisament per tal
»com es troba pla ent d'admetre-
»les, com si així podés enutjar-
»se la raó. (Com una manera
»d'insultar les idees modernes).
»D'aquesta guisa hom devé tant
»més feixuc en l'objecte de la
»creencia com més escèptic i
»més lleuger ha estat quant als
»motius d'acceptar-la.» Demés
a més,va voltes encara pot cau-
re-hi alguna pometa.

Pot combatre's Renan, certa-
jnent. Però la noblesa de la se-
va vida, donada enterament \f
austera al culte generós de la*
raó, exigeiy un noble enemic.
B) Snobisme i la frivolitat no
arribaran a assenyalar la noble
argila immortal amb la més lleu
esgarrinxada. Mai la ficció no
ha creat cap cosa duradora. Re-
cordem-nos del colapse esceno-
§ ràfie—enfonsament de barraca

e fira—del nostre Gran Simu-
lador. Solament la fe és creado-
ra. La fe, que, encara avui, pot

transportar muntanyes. No rau-
ría aquí, potser, la raó central
de l'absoluta eixorquia de l'o-
bra de la generalitat dels nos-
tres intelectuais bien! Quina
volta llur acció ha trascendit
més enllà dels erabans de la efí-
mera capelleta? Que no es pla-
nyin gaire, doncs, si el poble no
s'interessa per ells; no eren dig-
nes d'exercir l'espiritual tutela
si no saberen començar interes-
sant-se ells pel poble.

No parlem ara dels tres o
quatre homes que dins el camp
intel·lectual pugui haver-hi amb
sincera creencia ortodoxa. Tots
els qui saben adorar veritament
i noble, qualque cosa, fins en l'o-
posició de les amors es troben
agermanats. Admirem la fe sen-
cilla del camperol. Tampoc par-
lem ara de la vivent paradoxa
dels tres o quatre joves de sin-
cera espiritualitat conservadora
que hi pugui haver—plau-nos
l'espectacle de la natura, bell
fins en les seves mateixes mons-
truositats i aberracions—amb
tot i creure que la nostra digni-
tat humana ve condicionada
per l'humanissim anhel de mi-
llorament, per l'il·lusió de l'eter-
nal devenir del progrés. Cal
agrair encara als uns i als altres
la missió que potser acomplei-
xen ajudant la més enèrgica ca-
racterització dels contrai is; la
llum sense ombra fóra invisible.
Benaventurats els qui creuenl

Parlem del snobisme a la mo-
da, d'aquesta intel·lectualitat sa-
beruda, covarda, frívola i es-
cèptica, la buidor de la qual sols
pot aparellar-se amb la seva pe-
tulància, incapaç del risc ev ;n-
tual de qualsevol actuació gene-
rosa, sense noblesa i sense au-
dàcia, mancada de sentit de res-
ponsabilitat, i indigne, per tant,
de tota autoritat, de tota funció
rectora.

I en llençar els vents de l'es-
perit, agitada per tants de tre-
molors, aquesta fulla humil—

e,,o J,», r.a*i-f^¿fitjL'íu**man»t¿?<' Á0
atalunya—sembla que ens trè-

iem del damunt una horrible o-
pressíó angoixant. Ens sotjava
un aire ofegador i letal. Amb
una gran sensació alliberadora
respirem a ple pulmó. Eixim al
carrer, al aire i a la llum. Es-
polsem les nostres sandàlies de
la pols impura dels falsos tem-
ples, l un enlluernament infantil
ens omple els ulls.

Per rehabilitar la nostra terra
de la misèria d'una generació
prudent i vil, corcada per l'in-
sinceritat i la simulació, mogu-
da només per l'interès mesquí
d'un ideal de comoditats mate-
rials, per rentar-nos lustralment
de la col·lectiva abjecció, alcem
avui les nostres banderes—que
dignes som, NOSALTRES, d'al-
çarles—a l'alta memòria de la
noble figura de Renán. ,

Rafael Campalans.

* * * *

^ÍUHOMEJ
DAHte i D'

Ernest Renán
Renan ítaí^a^ « Tréguier, petita tt*

la bretona, e» 1823, i fou dei limi ff f.
la seva familia a la carrera esclesMt-
tica. Infantesa d'ensoainii de religió!
silenci, qne imprimí el sen eiperit
formes indestructibles. El Seminari
no obstant no podé conquerir-lo. Etto*
dis d'ffistórit, de filosofia, i At
ciencia, deseertaren en ell el dubte
i la increéncia. D'ma absoluta
probitat intel·lectual no podé decidir-
se a f «reís gestes tve la seva cons-
ciência repudiam. Abandona el ¿lemi^
nari, amb gr»n escàndol de la gent.''
Des de Iti4ti començà d'escriure una
obra apassionada, plena de ideïs, dt' f . , .
f oc i de fum, m, dels sens més toUL tj<** *lPoi eopçar,
llibres; «Z« Religió i la Ciencia*. JrfL
tumergi en austers estudis; el dt Uf
llengües semítiques. Fou un veritçUt
savi, i la seva vida fou etcelusivamtitlt
la d'un savi. Molt preocupai pelfr*-
b le ma cristià, escrivi de 1SG2 a IsSt,
l'<ijíistória deis origens del Crirtifr
nitmt». ia seva tVida de Jesus», fÉK
aparague en 1163, desfermà una tUK-
pesta, a desgrat de la qual però ;""*"
nomenat professor. Few wig ran v<
ge a Orient en el curs del qval pe\
la seva germana Henriette, tan í
fnudamení amada. Vers la fi de' off.
seva vida publica l'*Historia delpoíHf
d'Israel* (1897). Ultra aquests «í»;
bres d'Història, s'oeupà d'inscripció»^
semítiques, d« filosofia, de criticat
contà els seus primers anys, tn «Jl&.
cords d'infantesa i joventut». Qairrif
en la seva vida no hi ha altra COM
que els seus llibres. Els seus cursat
del Col·legi dt França li valguerm
alhora admiració sense limits i ene-
mistáis feréstegues. Va morir e»
IS'M.

mm dignes de la llibertat i de la
auranca. Sis qui reclamen, abms
(tííra cosa, el millorament de I»
licioni 'materials de vida, no van
errats. Aquest/millorament és la

ui prèvia del millorament in-
ual i moral. Un home famolenc

es reventa treballant, esta con-
mnat a romandre en el no-res: ««£«

lentia de les classes pobres, al be-
tar, és justa, legitima i santa, per

l com dites classes no arribaran a la
Vitable santetat, que és la, perfecció

inffl'lectwl i moral, només que amb
l'adquisició d'un cert benestar». Sola-
ment és condemnable el materialisme
de les classes adinerades. Però el som-
ni dels conductors de la humanitat no
Aéu deturar-se pas aquí. Cal veure
'Wés enlaire, esguardar vers el cel de
l'ideal, de la unvtrsal leutat, de la
perfecta bonesa. L'ideal está a la vora
Ae cada u de nosaltres perd ens cal sa-
Í«r-lo descubrir. Ss per la ciència, és
només per la perfecció interior, que
l'home el pot atènyer, que la humani-

Van t r rats el» qui p retenen mostrar-
nos Retían com un escèptic o un aris-
tòcrata. Els seus deixebles d'avui en
dia Vestiren tots cap « la seva banda,
i en fer-ho, resmieolen. Per aquell
qui sab com pendre''l és un meravellós
conjunt d aspiracions i tie realitza-
cions vives, un dels apòstols de la no-
va f é.

Hojiie d'ahir, home <f«*«$, home dt
demà, Renan is un gran home de sem-
pre. No té pàtria ni fi ni comença-
ment, car és l'esperit, l'esperit de
lliure enquesta i de lliure conquesta,
i l'esperit é's eternal: es din Sócrates,
Galileu, Luther, Voltaire, quants
noms més encaraV Viu en cada, u de
nosaltres i amara les nostres testes i
els nostres cors. I fins aquells matei-
xos que en reneguen i el calumnien
són, sense saber-ho, com nosaltres, els
fills tsperituals del seu pensament.

Demòphil

De l'obra de Renan
*

Pensaments del 1848
ils de l'incultura del poble

—Tot el mal que hi ha dintre l'hu-
manitat pervé als mena ulls de la
manca de cultura 1 la societat uo pot
excusar-se planyeut-se'u, perquè, flua
a au cert punt, n'és ella responsable.
Anomenant democracia i aristocràcia

t «U dos partita que es disputen el món.
,;pot dir-ae que l'un i l'altre, en l'estat
actual de l'humanitat, son impossi-
ble«. Car ¿usent les masses cegues l

,„„. , Inintelligents, cridar-les a elles és cri-
ReiMn es donà tot sencer a la tevtí dar la barbarie des de la civilització.

obra, toi sencer, amb la »ev» infinita
bondat, el seu escepticisme aparent,
la seva meravellosa agilitat de »«»(-
samenl i el seu sentit delicat de l'im-
munent poesia dt les coses. Cal ¿ist?
completament tancat a l'encant de la
ferma pe ? no sentir el qns hi ha d'espí
quisit en la seva frase i d'encercladef*
en el ritme dels seus mots. Els stmff
adversaris, aquells al menys que són
sincers amb ells mateixos, reconti&en
el mèrit del seu estil i la poténeifr
'abassegadora de les seves evocacions, '

Però Renan és quelcom més qut uñ
polçador de lira, ilota »It seus ritmei
s'amaguen armes acerades: a desar-'
del seus viure de savi, fou pn í
de combat. Estimà el passat pel
U de misteriós i de pintoresc,
^vooX/ —¿maJtX jaisytotAAMxiuui£f f
i defensà els drets ae lit idèa
na.

Amà l'humanitat amb un amarld-
tal. Indubtablement no té pas el ma-
teis ideal de govern que els demócfa*
tes d'aleshores o d'avui. JSl seu somni
d'un directori de savis filosofi, ttu
sembla potser a hores d'ara ma wtot
singular. Però creu »n la victòria de-
finitiva de ta saviesa humana sobre
¡es forces malèfiques. El poble M
apreciarà pas sempre els beneficiti
l'aigna de Juvenci. «Z« tres vtgadte,*
»din Pròspero, dins les quals *$,
»aquests darrers temps he vist el llam-
»pec del matoll ardent, ha estat com*
»peratíarf d'etguitlltntes. Unawl-<
»ta f ou enmhestaldt Catalunya;«*
»l'esguard de la flama, els meus hosta-±
»Ien estigueren a punt d'occir-mt^
»l'altre, volta fou entre uns monjotl
»que em prengueren ptr demoníac; nucí
»tercera volia, vaig produir l'extractt^
»de vida en companyia d'una banda
»d'estudiants, vivint de llur mandoti-,
»na. Buidaren el teire que jo els ha-'
»via omplert; dos d'ells varen «w~f
»rir-ne». ' >

Però Kenan ama el poble i vslfe-la*
millor. íSnnoblimeni i emancipació
de tots els home per l'acció civilitw- ~
dora, de la societat, tal is *l dm**.
més nrgent... No és f ta la força dtlt
governs absoluts, sinó ¡a depressió,
dels subjectes qui manté els pobles «KÍ
l'asserviment». Ss ver la euHvfif
per la bonesa que els només s'elevtn i

•*

Per altra banda, l'aristocràcia consti-
tueix un monopoli odiós, si no t('' per
finalitat la tutela de les masses, es. a
dir, llur exaltació progrediva.

« *
* *—La moral, com la política, ei re-

sumeix aixís en aquest grau mot:
EJevar el poble,—El sufragi universal
DO serà legítim fins que tots tindran
aquesta part d'Intel* licencia sense la
quill no's mereix el títol d'home i si,
abana d'aquost moment cal cousar-
yiw-lo, es tau sols perquè pot servir
forttvmeiit per a fer-lo avençar,—L'es-
tupidesa no té el dret de governar el
mou. A veure com voleu confiar els
„destins de l'humanitat o desgraciats,
oberts per llur Ignorància a totes les

jeiojmdel charlatanisme, sense
sWWwwBptar com a perso-

nes morals? Quin estat més deplora-
bile uo és aquell OK per obtenir els su-
ilrugis d'una multitud .'omnipotent no

^cal pas ésser veritable, savi, hábil ni
* virtuós, sinó tenir un nom o ésser un
charlatan audaç.

Jo imagino un savi Í laboriós recer-
cador que hagi trobat, sino la solució
definitiva, al menys la més avançada
del gran problema social. Es incon-
testable que aquesta solució seria tan

• complicada que a tot estirar hi hauria
al món vint persones amb capacitat
•per a compendre-la. Ja cal que U de-
.sitgem paciència si està forçat, per
fer prevaldré la seva descoberta, d'es-

/perar l'adhessió del sufragi universal.
Un empiric que .cridi ben fort que ha
trobat la solució, que es clara com el
dia, que oal tenir la mala fe de les
gent« interessades per refusar-s'hi, i
aue repeteixi cada clift a les columnes
a'u n diari declamacionsbanals: aquest
induptablement farà. fortuna més de-
pressa que aquell que espera l'èxit dj
la ciència i de k raó.

; Que «s digui doues ben alt que
aquests que es refusen a Il·lustrar el
•poble són gent que volen explotar-lo
•{ que necessiten l'encegament per
, reeixir. Vergonya als qui, parlant de

fer apelació al poble, sabeu que no-

més fan apelació a llur imbecilltats!
Vergonya als qui, fonamenten llurs
esperances sobre l'estupidesa.

—Al primer desvetllament del U-'
beralisme modern, es podé creure un
instant que l'absolutisme només re-
posiiva sobre la força dels governs.
Però ens ha estat revelat que reposa
molt més encara sobre la bestiesa i
l'ignorància dels governants, car ha-
vem vist poblas alliberats que enyo-
raven les cadenes 1 les tornaven a de-
manar. Destruir una tirania no és
gran cosa; s'ha vist mil voltes en l'his-
tórip. Ara, saber-sè'n passar!... Alg
ulls d'algú, és aquesta la més bella
apologia dels governats; als meus
ulls és llur crim més gran. Llur crim
és l'haver-se fet necessaris i haver
mantingut els homes dins d'un tal
aviliment que ells mateixos reclamin
els ferros 1 la vergonya. M. de Falloux
s'admira que el tercer estat del 1889
hagi somniat en venjar uns pares que
no s'haurien sentit ofesos. Això es ve-
ritat; 1 el que es més revoltant, el que
sobretot clamava venjança, és que
aquells pares, efectivament no s'ha-
guessin sentit ofesos.

#
* *—Aquesta mania que tenen els ne-

cis de volguer aue se'ls daugui l§,raa
del que no podeu capir l'dlrrlTar-se
quan no ho comprenen, és un dels
més grans obstacles pel progrés.

-*•' **, *
Es fer un mal servei a un menor

donar-11 massa d'hora la disposició
dels seus cabals. Però és un crim

Pel número pròxim
us mmm DE I/ESKIIT

Per M. Alcantara Gniart

U NCTIÜ SOCIALISTA
Per M. Serra 1 Moret

K iirasit
Per ). Saci

lïlUtlW I KIICUU!
Per Josep M.* Tallada

i articles de O. Alomar, JK. Cam-
palans, G. de Domènec, C. Safes

i altres.

maateuir-lo eu l'ídiotUm.) por coacer-
var la tutela indenuidarauut. Val m'-¿
encara una «mancipólo prematura;
car, despré j d'algunes follies, pot con-
tribuir a fer retornar el leny.

** *El sufragi del poble liiaduoat no-
més pot conduir a la demagogia o a
la aristocràcia nobiliària, mai al go-
vern de la raó. Els filòsofa que són els
sobirans del dret diví, Irriten el poble
i tenen-poca Influència sobre d'ell.
Vegeu a Atenes la sort de tots els sa-
vis, Milcíados, Ternístocles. Sócrates,
Poció. No són exteriorment llampants,
no adulen, són seriosos, son severs,
no riuen, parlen un llenguatgo difiell
que la multitud uo comprèn: ell llen-
guatge de la raó. Uom voleu que
aquests homes, si e? barrajen a par-
lar amb la multitud, no en surtía ma-
lament? Noraéu parlen al poble amb
un llenguatge Intel·ligible els qui
s'adrecen a les seves pussions, o be es,
titulen ducs o eomtas. Aquests 'dos
llenguatge» són fàcils d'entendre,

** »
—El poble vol que no més se H di-

guin coses clares, fàcils de capir, 1 la
dissort és que la veritat no is mai a
la superficie. ^

La política a l'ús j. j
—Que és 1* política dola nostre*

dies? Una agitació sense principis 1
sense llei, un combat d'ambicions ri-
vals, un vaste teatre de càbak«, de
lluites exclusslvauient personals. Qua
cal per reeixir-hi, per èsser un home
dtproßt, com es diu? Una viva origt-
nalitat? Un pensament ardent i furt?
Una convicció impetuosa? Tot això
foren obstacles invencibles per l'èxit.
Cal uo pensar o no direi propi pensa-
ment, i cal esborrar talment Ta perso-
nalitat que hom no existeixi l somniar
sempre en dir no pas el que és, sinó
el que convé dirt tancar-se en un
mot, dins un cercle de convencions i
d« mentides oficials. I creieu vosal-
tres que sortirà d'aquí el qiwens cal:
una sava original, una nova manera
de sentir! un dogma capaç d'apassio-
nar l'humanitat una altra vegada?
Això equivaldria a esperar que l'ea-
cepticisme engendrarà la fe i que una
religió nova sortirà de les oficines
d'un ministeri o dels passadissos d'u-
na assemblea.

De la Revolució
L'establiment soelal, com" l'establi-

ment polític, s'ha format sota l'Impe-
ri del cec instint. K» a' la raó que li
pertoca corretgir-lo. No és més atemp-
tatorl dir que pot millorar-se la aoete-
tat que dir que pot desiljar-se un go-
veruameut millor que el del Sha de
Pèrsia.

—Els conservadors del 1789 pode-
ren oposar als revolucionaris ef que
els conservadors del 1849 oposeu ala
socialistes,—Confeso que, sospesant-
ho tot, la temptativa dels reforma-
dors politics del 89 em sembla mer
ardida, per quant al seu objecto t so-
bretot mes Inolda que la dels refor-
madors socials dels nostres dies. No
comprenc així com els qui admeten
el 89 puguin refusar tn «tret la refor-
ma social. No es fa cap objecció gene-
ral als socialistes que uo es pugui re-
tornar contra els constituiente (con-
servadors). Es temerari posar fites al
poder reformador de la raó l refugar
qualsetiol temptativa, perquè no*tin-
gui antecedents. Totes let reformet
Aan tingut aquest defecte tn llur ori-
gen.

** *
—La revolució francesa ea el pri-

mer assaig de l'humanitat per pendre
les seves pròpies brides f dirigir-s»
ella mateixa. Es l'adveniment de ta
reflexió en el govern de l'humanitat.
Es el moment corresponent a aquell
en el qual l'infant, conduit fins ales-
hores pels Instints expontanls, ei ca-
prici i la voluntat dels altres, s'afirma
com a persona lliure, moral 1 respon-
sable dels seus actes.

(Continuarà)

Els "oportuns definidors" o la fi d'una lle-
genda í d'un partit

El 2 d'octubre darrer, en l'editorial de "La Publicitat", orgue ofi-
cial d'«Acció Catalana», sota el títol expressiu de Els definidors
inoportuns, renegant de tota una historia, s'hi escriblen aquestes
eloqüents paraules:

«Abans del cop d'Estnt del 13 de setembre, i sobretot després d'aquest, heih
vint com nua colla di- definidors inoportuns, des de la tribuna periodística o
oratAriu, l u i n volgut definir, uinb l'aplicació d'un mot rotund, l'ideari d'una
de I I M :ifrr i i]>;i i ' ¡o!n catalane*. Perù turnest mot, precisament pçf ésser rotund
—i ao és d mateix rotund que clar—tia estat evitat, des de bon principi, pels
hoiiHM autoritzat i de l'agrupació a què al·ludim. Els qui dubtin d'això, o els
(|ni no M'Iiajçuenshi adonat d'aijiu'stii conscient eliminació del mot. se'n con-
vencerán, si són ji'i 'iit d'intel·ligència i bon» fe, repassant els articles, els dls-
eur-io-:, les conferències i els documents oficials on el dit ideari s'ha exposat.»

(Es veu que el docte articulista desconeix la nostra vella dèria
d'arxivar reialls i que tantes domèstiques amargors, ai laci, ha dut
a la nostra vida).

»t no es tracta pas — prosseguiu l'editorial enfonsant més el clau—d'una
s 'm,ile habi l i ta t ticticu, com aquella que explicà En Prat de la Riba pertocant
¡i l ' ú i cquivoc deN mots «regionalista» i «nacionalista», sinó d'un justificat
«'.scrúpul de cariici er ideològic, ¡sä'ha evitat el mot rotund per no caure en el
perill dr, les formules rígides i de les solucions úniques, que constitueixen
sempre 1111 error i un parany. Els qui uo s'han anomenat i definit ells matei-
xo.-: ami) nn nom rotund, no lian pretès fer passar la cosa sense el nom, no
¡un intentat, «squívar responsabilitats apel·lant a l'eufemisme, sinó que han
c.iierioriteat francament una convicció arrelada. Si en altres circumstancies

el posar-se a definir les Idees i les tendències alienes era una Inoportunitat,
avui constitueix, a més, una mala aedo, perquè pot confondre's el zel intem-
pestiu de les definicions polítiques amb el propòsit de la delació.»

•4*. . »
Mare de Deu, i que ¿s gran Barcelonal exclamàrem esbalaïts.

Els incautes seguidors del Jove Ua> f amos, partit, restaren bocaba-
dats i, com aquell qui diu, veient visions. Devades esperaven que
amb brogit i sarrafoll vindria la ftmoció de la plana major. Deva-
des esperaven almenys la desautorització del malaventura! articu-
lista. ^ .|

Però no; no's tractava de cap jielliscada. La bella prosa correc-
tíssima i austera dels «devantalsn publicitaris—que per nosaltres
voldríem—és dictada allò que s'é» diu amb peus de plom. Aquella
actitud era solament el corolariìk l'impecable correcció amb que
el dia abans els regidors del es
lant bellament les gestes de Fiv
morable i acadèmic:—«Pueden
ens quedava—car a n«saltres,
ment els nostres coatraris, ent
fer-hi més—ens era esvaït una
rial del propi diari on el «seny»
lles que transcribing

«Llegint aquests dies la premsa ctí

«capdal» del nacionalisme, emu
1er, saberen correspondre al me-

des retirarse». Si algún dupte
es tracta de valoritzar moral-

la circunspecció; no podem
« més tart en un nou edito-

persona «s feia verb en les rat-

certes coses escrites en lletres de
escriuen i als qui, tenint autoritat o
que s'escriguin. No és just el voler ctúpar
pobresa de certes paraules l de certes Actituds
una cosa. Però no ens obliga a dir-ne
que voldríem dir. Però és evident quatto
vulgui.»

Nosaltres, i això que no'ns hi
adolorits davant de certes cose* jflcrites
etc. No, certament, no s'ha de

lana, ens hem sentit adolorits davant
, i que fan molt poc favor als qui lea

t ¡fluencia sobre et periòdic, permeten
la censura oficial d'e la humilitat i

i. El censor ens pot privar de dir
altra. De vegades no diem tot el
s'obliga a ningú a dir el que ell no

»ni ve, també ens havem sentit
en lletres d« motilo, etc.,

culpar la censura oficial de la

humilitat i la pobresa de certes paraules i de certes actituds. L'hu
militat i la pobresa són de les ànimes que dicten les primeres o
prenen les altres. No'ns hi va res, repetim, però havem sentit tara
bé la vergonya imfamant de l'inútil palinodia, perquè la nostra dig
nitat humana es troba humiliada de retop, davant de qualsevulga
humiliació dels homes, i no'ns cap al tupí com una gent de tanta
ciència i experiència polítiques—ciència i experiència que fins
ara els ha donat dret a perdonar la vida a Deu i sa mare—hagin
pogut c«metre una atzagaiada tan tremenda. Què no veuen, sants
cristians que no'ls serà agraida? Quid prodesn

Mai el voluntari rebaixament concitará la benevolència del ene-
mic; la dignitat del caigut, però, mereixerà el seu respecte. El filò-
sof de l'antigor que pretenia justificar l'haver-se agenollat davant
del tirà per poder ésser escoltat, exclamant després:—«No es meva
la culpa que els tirans tinguin les orelles als peus», mostrava
alhora el seu enginy i la seva abjecció. No us ve, amics, a la me-
mòria l'irritat apòstrof amb que l'auster Paulo Emilio, sentint-se
ferit en la pròpia dignitat, Increpi al vençut Perseu, veient-lo ras-
trejar baixament al seu davant?

Bé està saber defunta- de política, però, francament, l'actitud de
«La Publi», té un altre nom molt més flairós i rabelesià.

Cal reconèixer que si el diari dels catalans és «La Publicitat»—
com diuen les capses de llumins de ric—som una pobra gent infe-
liça de molt bon acontentar.

Si «Acció Catalana» no és el que és, no is res. Descobrim-nos,
doncc, amb respecte, davant del partit inexistent, planyent-nos que
no hagi sabut honorar tota una vida amb l'elegància d'un «bell
morir». Llealment hem de dir, però, que tot això no ens ha vingut
pas massa massa de nou.

Mai els joves de «seny» no han fet res de profit.
Tot és fecund menys la prudència.



• novambr« im

Recordeu que sense poesia, la vida deve pàllida i
es marceix, i que perd el sentit de les altes i belles
coses el poble que oblida i menysprea la divina art

dels versos.
ARTURO GRAF.

Renan, estilista
i exageta

No analitzarem les causes que
portaren la reacció contra els
grans homes lliures del segle
XIX, No esbrinarem tampoc el
gradual silenci creat entorn de
la seva obra. Ni tan sols tin-
drem paraules de censura, per a
aquests intelectes difunts, que
solament han trencat suara
aquest silenci, per a exhalar-se
en quatre mots despectius con-
tra aquells gegants de la intel·li-
gència, qne precisament per és-
ser gegants, no pensaren mai
com pensen ara aquests homes
tristèrrims. Nosaltres, no tenim
res que fer, ni que veure amb
aquests minsos morts pensants
que encara viuen.

Cal oblidar-se dels morts
quan no són grans homes lliu-
res o arnats individus ben nos-
tres. Ja diu el filòsof: només els
morts maten. I quant de temps
que els homes viuen mentalment
de morts i coses de morts i ai-
res de cadàver! L'actual retorn
a l'eixorc idealisme és aire de
cadàver encara. I un bell rengle
de teories i polítiques d'avui,
no són altra cosa que això: aire
de cadàver i espantament mor-
tal davant de l'escomesa ferma
dels que amen la vida i altres
valors menys injustes dels ho-
mes que fan, que creen, una no-
va fórmula, més profunda, del
del viure.

Renan, és una de les víctimes
vuitcentistes d'aquell silenci le-
tal i mal intencionat que al·lu-
díem més amunt. Renan, sembla
nu dels homes més perillosos
del segle XIX. El perill, no és
tant en la seva heterodòxia, mi-
ca sentimental, com amb la me-
ravellosa atracció d'estil amb
què Inocula en el llegidor, allò
que els de f altra oanda, en
diuen el verí del dubte. I bé,
aquest home i aquesta obra, tan
perillosos, a nosaltres, ens sem-
blen, més aviat, una suau i fran-
ciscana preparació al dubte. El
més sensible i humà dels dubta-
dors, Renan, dubta amb recan-
sa, sabent-li greu: nega, amb ti-
midesa i amb totes les precau-
cions, tot ell horroritzat de la
responsabilitat que contrau, po-
sant-se en contacte amb l'inco-
negut lector.

Aquesta gran ànima femella i
profunda que era Renan, escriu
amb cura, amarat d'un instint
maternal. Renan parla dolça-
ment, potser massa dolçament
—com una humana mare. I aixi
humanitza als deus. Eixint de
la ploma de Renan, la divinitat
no és mes que un accident, una
formidable aventura, una terri-
ble hora extraviada i tremant de
l'home, i només què de l'home.
Un deu, només es suportable
així: com un company extraor-
dinari, però home, humà del tot
—àdhuc en allò que ignorant-
ment, malvolentment els homes,
anant en contra d'ells mateixos,
amb inconsciència fanàtica en
diuen: defectes. Perquè audaç-
ment pensant i amb cervell ge-
nerós, oh senyors homes!, no hi
ha defectes. Lluny de nosaltres
aquesta misèria í aquest volun-
tari mal d'ulls mental!

Aquesta dolçor incurable de
Renan, li permet dir les més
greu» coses—segons la gent or-
todoxa—amb* la mateixa gràcia
que tradueix f eròtic Càntic dels
Caòtics. Aquesta dolçor, expres-
sió fidel de la bonesa de la se-
va ànima, el porta, per amor al
home, a examinar totes les con-
seqüències de la caiguda dels
(dols i a Ui indefinible enyoran-
ça de la pèrdua d'aquells ideals
grecs, princeps de la raó i de la
bellesa eterna—de la cosa més
pregonament humana que mai
ha conegut la terra.

L'amor de Renan a la huma-
nitat, fa que tracti al famós Na-
zarè amb tant d'amor. I la vida
del creador del cristianisme, es-
devé quelcom aixi com una mag-
nífica i sentimental novel·la d'un
dels tants homes que han sofert
el martiri en premi d'ésser con*
seqüents i fidels a les seves

idees. La Història del Cristia-
nisme sota la ploma de Renan,
és bellament inmersa en un mar
de tolerància enorme i són bla-
nes totes les censures. I totes les
qüestions són tractades amb una
admirable claretat d'esperit cri-
tic i un gran estil, simple, deli-
cat, i fluid que repugnarà una
mica a altre gran estilista ale-
many.

Però, aquest estil, d'un dels
millors escriptors que ha tingut
França, aquest estil que ha let
viure pàgines úniques a la llen-
gua francesa, és el d'un gran
enderrocador, el d'un honestís-
sim savant, el d'un alliberador
de la pensa. Renan ha fet mol-
tes obros alhora. Renán, ha en-
riquit la llengua francesa. (No
cal citar particularment obres).
Renan, ha aportat a l'estudi del
cristianisme bells materials de-
cissius. Renan, ha estudiat el
problema religiós i el problema
de la ciència, amb una amplitud
de criteri gens comú.

Nosaltres, ara que fa un se-
gle de la seva neixenca, som
força més enllà. Molts dels pro-
blemes que l'ocuparen ja no són
els nostres. La regresió actual,
es potser només que un estímul
per a que els homes de la pro-
funda gola de viure i de saviesa
triomfa} més segurament. Altre
dia cpndiarem, més concreta-
ment i en precís, en una precisa
donada cosa, al gran home del
passat segle. Avui, honorem gen-
tilment afbon exegeta i al gran
escriptor del bellíssim estil.
Aquesta és la nostra ofrena, en
el centenari.

Cristòfor de Domènec
Octubre
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Comet d tro
hétérodoxe 51

Un diàleg

—Em dius que ets pobre, ets
honrat, i sembles intel·ligent.*-.
I amb aquest trist bagatge t'atre-
veixes a contradir-me?

—Home, és veritat. Oblidava
llastimosament que tens fàbri-
ca... i el demés.

L'altre diàleg

—Quantes justicies hi ha?
-Capi
—Com?
—lyhaver-n'hi ombra només,

ni tu fores el que ets—un mise-
rable,—ni jo el que sóc—un al-
tre miserable.

Una terrible veu intrusa:
—Que callin els miserables!
El segon interlocutor:
—Fins quan hauran de callar

els miserables?
•ru«,

»sí?

La doma dels Déus
Els déus, vençuts, detrfaven les eternals forestes;
s'fpagaven les eendrpKiíi els darrers altars;
i com a bous blincave| les poderoses testes
els déus hipopotàmicSi lliscant els ventres farts.
La sane del sacrificis* pi les gropes ferestes *
anguilejava humida, í'm horribles esbarts
els deus-dragons passaven bufant com a tempestes,
encenent la num dobli «Funs ulls crepusculars.
I els homes, victoriós*» de les divines feres,
els déus empresonavai per les lacies crineres
0 per les ales flonges, ineptes al volar;
entre els narius monsfciíosos passaven les anelles,
als colls de brau penjaven les humiliants esquelles
1 cops de fuet brunzieit sobre el sagrat bestiar.

« Gabriel Alomar

A la maltiera de

Treballador!
Signes digne de U teva coadl-

dó humanal
Com a home, t'ha» de sentir

datada i laborar amb el soda-
Hsmc per l'adveniment d'una
sodetat millor.

Com a productor, t'has d'a-
plegar dins les organitsadoiu
obreres, i treballar pd millora-
ment Immediat dels teu

Mireu aquell Senyo!
i el flonjo barretet dj

•00»

Josep Carner,
Poeta i diplomàtic

amb casaca nova
'feltre gris

i el puny d'or a la farà de caoba,
que li vola pel llavi m greu somrís.
Aquell vell de sabatefr encirades
i ermilla blanca és el Senyor Ramon,
el mateix que enganyava les criades
i escatimava el guanw 4 tot el món.
Surt de missa del Pf t se'n va amb catxassa
a da un tom per la (ambla de les Plors,
compra un clavell pe trau, i amb fina trassa
guaita al biaix l'escot »Oh, embriagador«.
perfums!—de l'opulettt l· venedora,
i la fa enrogí nn poj /amb mot jjalant.
I és pert rera la nuc „temptadora
d'una noia que passà! festejant...
Es elíSenyor Ratséa-« &*-|ioc llunàtic,
avar i gens constant, :aprició.s;
malgrat, abans del se« dolor reutnàtic
no fou Com ell cap home tan sortós
en tota llei d'histories de faldilles
i atzarosesjfaceciés d* veinat.
Oh el llistat primfilat (4e ses er railles
i el mustatxo retort, ejixaroatl
Que ho digui la cuinera desenvolta
que al mati no es cansava de cisar,
i aquella mainadera poca solta
que es cregué que s'hj havia de casar.
I aquella cambrereta primorosa
—la que més li racàt4* fer-li tort-
si bé segui llur amistança abscosa
quan un cotxer va carregar-se el mort.

La gentil portereta tetnorega
que se li va rendir stese fé un crit,
0 l'altra magistral dia* .gallega
que crià sempre i mai no hagué marit...
Però a k seva malafiïïomenada
ni els anys ni el seny „varen posar remei,
finí per no trobar ni ifea criada
que volgués abellir-se\al seu servei.
1 ara el senyor Ramén—que duu postissa
tota la cabellera i el dtóntat—
l'hem trobat que venia d'oir missa
i anava al forn on un llamí ha comprat
per partir-se amb la seva dispesera,
majordona que fou d'un bon Rector
que en morir li llegà Ja calaixera
amb la bossa amagada, r en un reco.
I ell que es home de tota confiança«
ardit en el negoci, diligent,
li col·locà els diners, tonb l'esperança
de fer-los prest donar. «1 nou per cent.
I es fa atendre amb sojflicita tendresa,
a casa es plany tothoía, fa el malalt,
en tant qué ja no pagarla despesa
prometent a la vella
Però el diumenge {fi
que li encomana un
a pendre xacolata
a tarda «1 carrer
Vaga un poc, atzarós,
per unjsuburbi mal
i en tornar tart a sa
menja sopes de broa
I a lajvetlla ensemj:
i a llum verdelosa
Acàsjpensa en la
Qui.; sab d'ambdós

ça^l.
Hum més viva
desinvol;
iva
al.

la ventura,
linat...
irna obscura
pa torrat.

el rosari,
Vquinquè,

cal pensar-hi!
petarà primer.».

ARIEL

, .. ,__.. _.. ...... rLi . »*«£<»è:

L'hcwiíív com la planta, és salvatge de mena: no s'ës
pas home per tenir figura humana o per raonar com
fan els altres sobre alguns temes grollers. No més s'és
home que a condició de la cultura intel·lectual i moral

ERNEST RENAN.

Llibertat
i

Les muntanyes feréstegues responen l'una a l'ultra.
Kl seu retro, de zona a zona omplena el ;.móu, .a
mentre ela tolia oceeàns desperten l'un a' l'altre,
í l'allau tomba en gir del blau hivernal tron,
aleshores que bufa el elarí de Tifón.

II
De cada llamp l'espurna rellambreja,
s'il'lmuiuen mil illes al voltant.
Llavors un terratrèmol una ciutat barreja
i cent vu u tremolant i van trampalejant.
Un bramili sota terra es va escampant.

III
Ton esguard és mes'viu que el llamp quan llampegueja;
mes ritbent el teu pas que un trontollar del mon.
Domptes l'oceeà en ràbia; ja fosqueja
el cráter dala volcans, el raig de sol es fon
davant teu, com un foc-follei pregon.

IV
De l'ona 1 la muntanya i de l'espurna
brilla la llum del sol entre boira i garbí;
d'esperit a esperit, de contrada a contrada,
de ciutat a terròs, passa tot reflectí,
i els tirana i ela esclaus sou com l'ombra nocturna
que empal·lideix en llustrajà el mati.

• " SHELLEY
(Rossend L·latas, trad.)

Varia
A Paria s'hu fet un petit homenat-

Re a la memòria de Barbey d'Aurevi-
y, l'autor de les «Diabòliques» i d'al-'

Duties altres novel·les delitoses. En
ocasió d'aquest homenatge s'ha fet
una petita revisió de la seva obra lite-
rària . Naturalment, la seva valor com
a novellala ha romàs incòlume. Però
tota la seva tasca de crític s'ha eude-
rrocitt com un castell de cartes.

No podia esdevenir altra cosa, trac-
taut-se de qui qualificava Goethe de
mediocritat natural i de mòmia mo-
ral; de qui només veia en Victor Hu-
go una hemorràgia de mots tense
\dees\ de qui pronosticava que el cer-
vell de Flaubert devindria una bufeta;
de qui gràfica Kenan dels epítets més
divertits i denuncia el materialisme
crápulas deStenhdal....

11 docte professor de l'Universitat
de Madrid, Dr. Andrés Ovejero—hu-
maníssima cordialitat «fuggiva—-ha
començat.» Ift sev» càtedra, les lli-
çons setmanals d'un curs de »Litera-
tura Catalana«. No hem de lloar en
aquests moments el bell great del
nostre admirat amic, per la raó que
d'un amie nostre es tracta. Volem
només assenyalar el contrast que, en
front d'altres conegudes actituts,
ofareix la posició de lliiteMigéncia.
No podríem mostrar d'una falsò pràc-
tica el nostre agraïment a 1» gentile-
sa del il·lustre company? No's podria
formar un fons de llibres catalans per
oferir-los u la biblioteca de la seva cà-
tedra?

En un article sobre «La Fiesta de
la Raza», festa celebrada ara de poc
per tot Espanya amb tant d'esclat i
entusiasme, «1 consequent catedràtic

Dou Miguel de Unamuno ha escrit
suara aquestes justíssimos páranles:
«El lenguaje, instrumento de la ac-
tion espiritual, es la sangre del
»espíritu y son de nuestra raza
»espiritual hinmuui los que p ' t 'U-
»sivn y por lo tanto sa-utrü y <.>¡ínui
»en español».

Els nostres lectors no han
d'oblidar que aquest nú-
mero de JUSTICIA SO-
CIAL ha estat revisat per
: la censura militar :

A França s'ha commemorat el vinti-
cinque aniversari de la mort de Sté-
phane Mallarmé. Mallarmé, que fou e,
cap dels poetes simbolistes francesos!
representa, dins el domeny de la líri-
ca, la estridència més revolucionária
i iconoclasta del segle XIXe. L'art de
Mallarmé i el tradicionalisme literari
eren incompatibles. L'esperit subver-
siu de la_8eyft,estò)M£jniU)&4atatsi1=--
perat per ningú més, ni pels matei-
xos avantguardistes d'avui que, en
definitiva, són niïs espirituals seus,
amb menys puresa d'inteucionsí amb
menys sentit de responsabilitat.

Gairebé 110 són obres, el que ha dei-
xat Mallarmé, sino esboços només.
Però en cada esbôç hi ha, completa,
una estètica nova, uu sentit nou de
de l'esperit. Pensem l'abast que aixa
té: per ventura no es l'esperit el qus
governa el mon?

* *
Comprenem perfectament el vostr»

somriure. No ens ve de nou.
Buloz va dir-ho abans: «Fundar una

revista és realment una cosa apassio-
nant, però les trenta primeres anya-
des són perdudes».

JEMAND

"U liií Willi It üliliiíi" al: «nw ó'Ewa.
Benvolguts companys:

En aquests dies d'angoixa ens creiem en el deure f ineludible de
oferír-vçs el testimoni de la nostra ferma solidaritat. Com un con-
sol ine fable, ens conforta tenir consciència deque el Socialisme és, '
aquí, la única força política que pot refer, demà, els llaços d'unió
amb la comunitat dels pobles /Aures. El sentit de l'esdevenidor
ens infon el coratge viril de dignificar-nos per a la tasca que la
Història ens assenyala. la aquesta tasca no ens hi podem pas sus«
treure. Ara més que mai, la nostra missió no es limita pas a una
vindicació de classe, ni a un ideari exclussivament laborista, Á tots
ens toca treballar per la reconstrucció espiritual del sentiment ci-
vil, per te immanent construcció espiritual del que per excel·lència
s'anomena ciutadania i de Parrei lèxica del qual deriva civilització.

De les nombroses adversitats que ens envolten, la més gran,
sens dubte, és ¡a absoluta inconsciència de la multitud. Així, el
primer dels nostres deures és una alta pedagogia a exercir da-
munt del poble, poble infant, que ha admès la declaradió oficial de
la seva incapacitat per a r exercici de la pròpia sobirania. La nos-
tra tasca immediata ha d'ésser infondre un esperit en aquest cos,
que és un cos exànime, abandonat, perinde ac cadàver, a mans
alienes. Excelsa misió d'ideali tat i de dignificació, apostolat de lli-
bertat, entrenament per a recobrar la perduda realesa.

Més íntimament encara s'ens imposa l'obligació d'exceptuar-nos
en l'inexorable judici que l'esdevenidor deixarà caure damunt la
nostra generació. Austerament penetrats del sentit tràgic d'aques-
tes fornades, volem salvar el nostre grup del nau f ragi ae ¡es valors
primàries de l'ànima col·lectiva. Volem ésser davant el fudici de ,
demà, la roca que va emergir durant el desastre. Volem que el dia
de FaÍliberament el nostre front pugui aixeca f-se sense TSnguíilE "
de cap remordiment i sense el rubor de cap vergonya.

Com a catalans, potser el nostre deure és encara més gran, per
tal com hem de vindicar la feblesa inqualificable d'aquells conciu-
tadans nostres qne han venut f ideal col·lectiu de Catalunya a ta
satisfacció de llurs rencors de classe i de llurs passions de reacció
política desenfrenada. L'esdevenidor no ho oblidarà pas.

Catalans i socialistes, el nostre ideal de lliberació no hj tendit
mai 8 la desunió iaia frontera, sinó a la germanor i solidaritat,
cada vegada més àmpliament humanes, incorporant les graos fa-
milies nacionals a la integració universal, única que pot salvar-,
nos en els moments de ks parcials regresions i dels triomfs efí-
mers tie l'impuls ancestral.

Amb tota la cordialitat de nostre afecte, unim el nostre anhel a
la vostra acció. . , ' . . . *
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CRONICA HEBDOMADARIA

Política interncional?
Kn una fulla quotidiana hi escauen la exposició i cl comentari dels esdevé-'

ninients que vau succeint-so, Mense cuusidenuiió a llur trascendencia o reíle-j
xló sobro ela feta generals. La crònica hebdomadaria lia de registrar noniétt els|
esdeveniments de mós relleu i apreciar eu ells In fix.nció o orientació me« of
menys decisiva que imprimeixen eu la vida de les coHectivihits.

Fóra per _a nosaltres un plaer iletnliar el curs de les deliberacions de
,1» Conferència de l'Imperi Britànic la qual. malgrat la poca atenció que me-,

, reix de part de la nostra premsa, és, seus dubte, l'esdeveniment actual de més
importància; ens acontentarem a la SPVII hora donant-ne el|esiuui ou^i^-
naiit el nostre comentari. Fóra niximateix feym fàcil ¡mar assyiiyulast elsinúl-
tiples incidents que concorren en la (ïesfcta luiifnitn^ti\d* Ja CHdhiftulcfttcio
Germànica; però ens tocarà destriar a(jiietls';iefj qlio (ydldiaxjii ft(*u,i]ß|nil-
ment o permanentment la sort de una part <1<5 rfiuperi ò que ¡uectiiTaTa'seva
vida glolbal.

La etapa de relativa pacificació assolida pels Estats do l'orieet europeu és
el que en aquests moments permet de discórrer mos extensament i amb més
abundor d'elements de judien. La temptativa comunista violentament ofegada
a Bulgària i ja definitivament liquidada, el pronunciament militar abortat a
Grècia bou punt és restablia la normalitat constitucional, deixen l'atenció
lliure per a flxarla enTurquia —la unció triomfant entre les nines—assisti-
da per patricis eminents i ocupada en la tasca difícil de dictar una çfmstitU'-
ció que destaqui els brillants característics nackmals i els harmouit/i amb les
modernes tendències de llibertat i democràcia.

La gran Assemblea d'Angora (la capital definitiva de Turquia) havia dictat
un any enrera un «estatut orgànic» pel qual -assumia la pròpia Assemblea
el poder legislatiu i executiu, esculliut del seu sí un ministeri que
acomplia els seus acords. Aquesta fórmula va servir per a surmontar les im-
menses dificultats que oferia la conclusió de la pau de Lausaua. Però, passat
aquest moment culminant de la història del renaixent Kstnt? s'ha vist que
sense nua separació de poders es condemnava la funció directiva del govern
a una esterilitat absoluta.

Avui Turquia prepara la nova constitució i dona un pas decisiu en la seva
vida de poble lliure: la proclamació de la República. De fet la República exis-
tia ja des do la fugida de l'ex-soldà, pel novembre de 11)22. Amb la nova eons-

' titució serà definitivament consagrada. El "President de la Itepúhliea designa-
rà el President del Gabinet, el qual nomenarà lliurement eU sei w ministres
d'entre els membres del Parlament. Seriï el cap suprem de la nació i tindrà
atribucions sémillants n les del President deis Kstats Units d'America.

Els trets sobressurtints do la nova Constitució do Turquia la fan destacar-
com nua hàbil coniposició del sistema uort-amerieà i francés' Ks remarcable,-
però, la innovació que .es proposa de controlar l'acció diy l'ode-r executin o
dels ministres responsables, durant els périodes de vacances parlamentàries,,
per mitjà d un Comitè compost del President de l'Assemblea Nacional i dos'
membres del Consell, uté» ete presidente-rie totes les ('oriliasions déT\ssem-
blea.

En temps recents els homes de la nova Tiirquia-jeej-caven el seertíTde rjfie-'
ciotrar en la constitució de llur país contra la r«stawr¡«¿Qsde kit pyder ¡umilia •
l contra la possibilitat de caure eu maus d'ini« tìligprquil i i·|rctwi.eii qijpcom
d'original que nûïutingués el poder permaiîont en les propioà uuiris dci'fioble..
Sembla que In'priictica i la experiência els lia convençut1 de la necessitat de '
crear un govern director i responsable amb la col·laboració i el control de, la
representació popular, o sigui la forma republicana i democrática dels països
occidentals. Nosaltnis preveiem que si aquesta suspensi!) en el caini de les
aventures priva a Turquia del miVit de"la originalitat, p>>t en carni propiir-
cionar-li una organització nacional e.itable i pot ésser una excellent luvpii-
ració per a arrivar a més arriscades experiències."

I en aquest ordre eiïs cal esmentar la Constitució de la liepûbUca ,dels So-
viets de HuBsia, votada pel Comiti1 executiu central dé la <-Unió de le.} Jíepú-
bliques Soviètiques», la, qual, per diferir fonamentalment cíe la promulgada eu ;

1918 creiem que mereix un extens comentari i que serà convenient que la
publiqui JUSTÍCIA SOCIAL ta) com la trobem a «L'Europa Nouvelle» del 8 del
passat Setembre.

M. Serra í Morei.• . •' -

Uhomc_Ua fàbrica
El [eüiwe a »ma.-la nini it la 1m Mm

Si per diöäxifrar corts problemes de
pïabiséèFia s'juiui -H -voltes -írPestudi
de la vida actual dols pobles salvat-

tes, per capir Tosperit del tiimps feu-
al no ens cal, nuïlhanrndainent, auar

tan lluny. A poca distància do Tore-
lló, eii el terme de les Masies de Saat
Hipòlit de Voltregà, subsisteix enca-
ra una senyoria,; hi han «noara ads-
crits a la gleva uns infeliços g-ei-uians
nostres. Ens referim a la <<Fa.rya d'Or-
deix» i fil règim de treball que hi té

.establert el' patró Sr. Francese La-
cambra, ¡tprofttant-se de l'endarreri-
ment i la miseria de la bona gent de
la contrada.

Les lleis.socials i els reglaments de
treball no resen en els dominis del
«Senyoret», on la seva sola voluntat
és mestressa: La jornada dura de sis
a sis, amb deu hores menys un quart
de treball aclaparador: conducció de
forns, forjat de grosses peces d'annn.
maniobra de Iaminador3,'etc., treball,
qiie si a tot arreu és dur, ho és allí
enormement rnés, car per les condi-

cions rudimentàries d'una instal·lació
del temps de la caiaancia, el trans-
port dels materials i la 'maniobr. i de
les feixugues peces que s'elaboren,
es fan exclesivameiit a pe-? de braços.

La compensació que rebeu els obrers
per aquest treball pe.-tat i excessiu, és
un salari de Cinc pfnxetes, més un
plus d'nua pesseta por l'encariment
de les subsistències, que el patró es
vegé forçat a concedir, i ho fen en,
aquesta forma, hàbil per poder-lo riti-
rar quan a ell li sembli que s'han aba-
ratit (*ls queviures. Cal remarcar que
en tota, la comarca és respectada la
jornada de 8 hores i que els mateixos
manobres, a Torelló, tenen un jornal
de 9 pessetes. Com què es tracta d\i-
im colònia,—pel amo ho es veritable-
ment—i per nquest fet la vida hi és
més cara que a la vila, els obrers amb
familia no poden viure en les condi-
cions dites i per cousegmr-ho han de
acudir a fer hores extraoïdi»iAries, íes-
quals els son pagades al preu d'ordi-
nàries, és a dir a 65 céntima. Així,

- -. , - , * ' - - - ':,". '

per ¡irrilmr aguauyrtr'ei <ltie"fni ,„„„
nobre pfTwnyn n Tim Ilo mateix s'iwu
de matar Irebailaut tUarltiinent in/f
t/e ciitiii'ze //u/r.s. ^

ft'iumciem aq tp - s t ^ i'et.< a In contí?1

tig·iiVueia.del·jherup honrai «i, confiant;
Í|iif|la fiíHtra "ven servirà [tur ter eu?.;
»¡trafen »ió fi tir. Liicaiobr.i, Si nixíáy
!j|io ifo-i leyilUjem oeiipnnt nos ae li

lAipg-a 5'Oráí'ÍK, leni ^coin'ixer ,a
Jioifi i >>%n muti gròixi^es, me ite
Aieîii píK|tit) PUS rT'])Uffi in Tenrenötr

inút i l , i eus mou noun's el fervent de^
siy d'e\ ÍUr la mibawtèueiit d'una Iffl^-
qua explotació humana. I diem això
Sense posyj e¡u¿Adjectiu a }a coii^uc-
'̂Í'tlJreWI'̂ '"'!1"***"'18^ ^%"jH»pfta:^TO.mt fes pessetes a intyp-

Teuim el con\encíment quv mésf
que d'un cas de perversitat Ps- tractít
d'un cas d'iuconsciòncia. ^o sVxpli-

O O I A L S noTembr» 4» IMS

'ia oltratueut <{ue caiguét-en el ei-
lísine de posseir una magnífica resi-
iència estival d.uaut muióix dels es-
ables iui'ecteS* on vine« «tow sens

•.äpbw*) ui «u rimiÄdiciifOjie^i^sti'ar
:juuju\t' descurat al« ullí dels *>g) ¡n-

,•) explotats, t'al rwuní·pLA al-
eiit qt(,e «1 rollili m»inl,ftìpre-

,„t nu prcifírés(îOiiaideratilern^iec-
, ¿IquiMit havia «4faihtei«t'a quatre
HJ^s, eu tampa del phjwArì «Swi.vo-
çt»: ¡ile.ihonM els treballadors, fulra-
<tw al taller a íes «nialretle ]ß /jiaii-
W-ff t'ffi s fi ftlf n'a I ex 7 ite fa 'ta /•/'<>.

és difícil compondre així jcom és
.Ld JéVÍAJWi'ut JJiutMflii' de

,. ,mfib/TJi)#tufa.'s ̂  nins de
.t-iiÃnli^ent:- - " **

w Fias quin dia segidrìin ye'ret.iut
¿ÉSriie, oi'ganitf.ar^iie c^g obrrfrs de la
£J?«r#H d'Ordinx^? ;f^Ha

IH;

ï , • • • • • • - * ' '
Crèniqu«» «le Brussel·les,

El moviment obrer
• j ll . • • ' ' < • • ' OÉ^'k lf/' '» ' 'a Bèlgica

i •: VlL""}^'! i'' '-- : •'•
<>Amb'1a present crònica inaugura } fo ïQ££S£ Í-3 1«&

Keaé fyr, en lef, nostres, piànti, li
seva col·laboració quinzenal, ffqlt
celebrerà que una deies intel·ligències
més dinatenfai ¿lares ¿
befytfvftfgwaiiifiatirtWil i
tasques, car fané I.yr, pensador, his

florit de la intel·lectualitat belga, ¿es
seves cíniques tractaran exciussiva
rnenf t/t tqnes soo»ií, fsfelfgtinvii
mliljpdnieiif ohrcIÍTFn e'sefi pàís^t

, > t,aa3ju'ÍSi aíïV/iVdí premettatene i
conjunt d'informacions sistemàtiques
que demostrin el camí ascendent ¿se-
guit ffl^socialisme belga en la seva

'Í v f í ""«"W9 Pef fes* fy&bptçtcieiK proie- •
. » •*- - V***. " ' i " X

Bïtoltés; 1*7 ä'öctubre
En donar a les meves cròni-i

quês nquest títol genèric de «JJÌ
Moviment Obrer a Bèlgica», vull

delnecessitats
jouent. -Ndturalraeijt que hi ha

odctritla. però 'sobretot hi ha
plataformes electorals. Cada un
«els tres partits que es compar-

.AÏSAirSïïrH*»«* «W''* "«"I s™"Tto-"¡rama, si per cas deixa de tenir
'tea/. Els catòlics, |ís lliM^ls i

^spáai síes ̂ ofiservfo- JJlur
: I «lar belekt. Pfrò-'ïls

intingetits d'aquests partits ja
luisón molt sòlids. Cada dia es
ímixa més una gran divisió:

Conservadors, propietaris i ca-
pitalistes per una banda, i pro-
gresistes, obrers, menestrals i
%«l·lecttials^er: T.altra.
y-Els $oçiali$tçs..no e,,tàn pas

Uftïjy de Ter cause comú amb els
definir iot seguit el sentit de··'la'j^BtòÇï'aÍé's-crísuarts.Lliberals i
meva col·laboració a-JUSTÍCIA iolepiíalsÏWrgcisos 'governen en
SOCIAL. Era proposo posar clfr.
seus lectors al corrent del movi- .
ment social belga, des'cfun puní'
d'alvir completament fora de la '
política, en el sentit que ordina3-
riament es dona, ,a ( aquest mot;.
car es confon""generalment ja,.
vida obrera, el'movimeiit social,
amb el pavtit socialista] rél' qual
és sols un aspecte* á es' pot dir
així, de la lluita de classe?,. -

En un pnís de llibertat" tradi-,
cional com Bèlgica', la idea'cor-
porativa, l'acrió solidària, la de-
fensa sindical, són coses1 que '
daten de segles. Els gildes de,,
l'Edat Mitjana no eren" res més J- If S .associaciçps religioses cató-

_ * _ _i • . - j - i . . . . à •* -» . * • • * < • * * 1 _ _ r__i.i.!í.--'_: 1 A Î , ^ _

(e$t moment; llftr coalició de
/jiffesse defensa,^up.-xjc per tot
'ôrren, les seves úJUmes posi-
^ôns. '"' 1'/t
•',:-íf)e-la guerra èiiçà, l'acosta-
ifftit s'ita, accentuat ;c i da. vega-
»íjBés..EL,partit Qbrer (sócia-
Wtfâ) b,a'esborrat ..del seu pro-
!^%ma lá qüestió religiosa: Van-
'^vefde, què fou miriíStre deis
.ÇsJtes, Destres, .que tou mínis-
Ä de Ciències i 4trts^ i. Ausce-

*lfelque bc'tìp'à Ï& cartera de Tre-
Äls Públics; hati plaçât al ma-

t̂e nivells els capellans, els
els frares, les ftnonjes,

que sindicats de menestrals. Xes,
nostres societats nacionals rea- ,
litzen, en tots els ordres, un pro-
grama d'associació per a l'inte-
rès o per a l'esbarjo, on el col-,
lectivisme positiu troba natural
ajud. El belga és gelós dels seus
drets de ciutadà. Sempre ha es-"
tat animat d'un esperit de cos,,
que enlloc no trobem tan desen-
rrotllat. Tota la nostra vida po-
lítica és el réflexe d'aquesta si-
tuació de^et. Aquesta vida és a-.
la vegada múltiple i uniforme,
ondulant i senzilla, Més que en
cap altre país; a dèlgica són les
multituds les que guien als cap-
dills; així, la doctrina, el dogma,!

han d'adaptar-se a la volutat de

«aues i les institucions laiques,
litare pensadores i atees. Molts
«Wdicats, els més poderosos,
3%p}en, llur . decissió a restar
iautres. Es pgue^ta una essen-
epäl prova de^a nostra evolució.
. " ta classe obrera ha près a
'Allgíca un lloc tan considerable
í «pie, sembla ; perfectament capaç
oi prestar-se a governar. Mai
encara, l'organització obrera no

• Ma estat tan poixant ri tan sòli-
<SÍ l'esperit polític de les mases

• rasi tío ha estat :tan madur ni
.S»a mostrat tan conscient de les
.fffés,possibilitats i de les seves
FÍIjbbiisabIlitátsrLa lluita, doncs,
afjBèljgica, ofereix aquests dosrs precisos: l.er—El movi-

'. ' • ' •- • • • " ; - • ,

ment obrer és essencialment
corporatiu, \j& força rau en les
obres. i< en llur prgani^zacio nia-,
terial. 2,ón,—El partit obrer, per
una part, socialista, en essència,
tendència i política) i «I partii
demòcrata-crístià, per altra part,
catòlic, religiós, i amb Un pró-
grama ww!« *a ; çqmparteixen
sa direcció de la massa. Ja no
l'hostilitzen més en el terreny
confessional. Tejieji els matei-
xos méta l£^ ila¡ raathixa, tàctica
soclaL D'ip*a|y}etç4 ^obrejot,
dentostrlnf la tAdter vólünfat't'a-
judar-se algún día per governar.
Això que acabe defdjir» itfestsl*
vía d'insistir stille* el·Jcar4cj^f^
pacífic de la ftntra ífówpïésla:
Els socialistes belgues, tret d'un
petit grap de còmtinístes,. ja , no,
són revolucionaris ' 'á , j' antiga
TOâ'nera. A Bèlgica nO*;.|iän cp-
riegut ili coneixem' caei de les
agitacions ni :de les^ excisions

•que s'haii produit :'iipja ttiícia a
tot arreu; Pel contrari, els so-'

: cialisteS han lontíat,; ßffrt, dels.
•governs d'nnió "sag^Wá durant
la guerra i de reconstrucció na- -
cional en la post-guerra. Uur'ant
molt-dé temps han estat els ve-
«ítableá dítiecíors;del paí^; Aíxo
vha f et'qué Üngüém uri ¿odjiint
de liéis íoefa/STiotábilÍssjni. tes
vagues que s'han decíai^at en
aqaest temps nü Han tíñgut _ ' cap
^caràcter polític,-bayent estât to-
tes el les • de defe'tìsà corpof ätiva,
estrictament.1 Els:'enlpleátS, els
obrers, han protestât CQntra la
vida cdi*a. Hab volgut Í han as-
solit salaris èri rejado amb Vin*
âex~nitmber, A bon'çégur, el po-
ble belga tío ha pas assölft 'tot
el que-li daldría i esteia lluny ¿n*
cara 'def ideal c'ol'léctivista o Çpi
munista. L'Estat" segueix essent
capitalista "í burgès," ; però, tal
coM=rha faisçnat 'rorganít^ácíó
geneva! del «ion, -ha 'tingut que
;accedir a amples tbncesâirÇns
obreres; •

En 'altres crorii¿|aes donaré
indicacions precise^ sobïe les,
lleis obreres'belgues'isbbjre P,or-
gdnització de les npstrÉÍBorces
sindicals. Mostraré :-él ^Brcáflis-
,me particular de lès obres que
funcionen, llur moralitat í llur
cohesió. L'exemple de Bèlgica
és edífioantf «obre tot teniïit en,
-compte les: causes profundes de
divisió que rauen en les dife-
rències de raça i de Ileugua. Fet
digne» Cesser notât: la qüestió
de les llengües, que amenaça
^existència del país, no's plan-
teja pas en «í sí dels nostres

-partits obrers perquè saben do-
'nar-lacom a resolta; en cada
comarca les organitzacions ao-
túe'n en la llengua »pròpia. Eis
pot dir que la força obrera or-
ganitea%iéf^-«mwtto íp» sla-
i^d^lp-lu^tAAA-«!-
gtuajffl»ríAttUa-^p*«= fue Í4nte-
rès prima sempre el sentiment i
els pobles «pensen» i «viuen*
niés pel ventee que no pas pel
cervell o pel cor. - Per dairjunt
dels ideals, de les fórmules i de
les paraules, |i ha Jes iiecessi-
ts^tím>lV3K<faw: *U¿-f£^^l&t&
aere fets i dels instints del nos-

tre poble, els seus dirigents han
assolit elevar-îq a vn nivçUitolt
alt, que, poi- cónaürtlo,* Spotter,
a realitzacions magnífiques í a
la definitiva emaacïpaciò.
,; , - - ? - - i :^*inié*yr^
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CIÈNCIES POLÍTIQUES i SOCIALS

I. - La vida cultural dels nostres temps
moderns s'inicià d'una manera sorollo-
sa amb el descubríment de l'home. La
cultura medieval era d'una rica i fina
organització. Un sistema de jerarquies
real ordenava perfectament les activi-
tats humanes i canalitzava els esforços
individuals i col·lectius. La vida era se-
gura, ferma i tranquil·la. L'home sabia
perfectament al què devia atendre's res-
pecte el seu destí temporal i etern. A la
terra—ampla i sòlida plataforma al
bell mig de l'Univers—demés de les co-
ses físiques, al damunt de la Natura, hi
havia, tan ferma com ella, tan incon-
movible com ella, un sistema de valors
estrictament estructurat-, els estaments
organitzats en gremis tenien un paper
ben delimitat i ajustat al conjunt orgà-
ak. El-sabater, el joier, el guerrer, el
clergue, el- senyor... pertanyien a clas-
ses tan sòlides i tan erectes com les
muralles dels castells roquers. .Ningú
no hauria pogut somniar mai en la pos-
sibiliíat de la seva supressió o subver-
sió. Eren anteriors i superiors als ho-
mes. Els homes Ics trobaven naturals,
les reconeixien de bon grat, les venera-
ven, i seguien la vÍ4 que aquella com-
plicada í fina organització els marcava.
Les revoltes medievals no són mai re-
volucions veritables, és a dir, movi-
ments col·lectius contra un determinat
règim real en nom d'un altre règim
ideal; són, en tot, cas, reaccions a'un
estament contra *les extralimitacions
dels altres, revoltes conservadores; con-
servadores i defensores de la ben esta-
blerta i definitiva organització, contra

la subversió que tota extralimitació sig-
nifica. ^

Una teologia prudent i sàvia, siste-
matitzada per l'inspiració divina dels
venerables i sants pares, confirmada
per totes les ciències humanes i per to-
tes les tradicions divines, donava la se-
guretat d'un Déu infinitament bo i pro-
videncial que a l'altra banda de la ar-
mònica volta blava dirigeix amorós els
passos tranquils i mansos de l'home
sobre la terra. Tot estava perfectament
encasellat. Si alguna cosa maucava- en
aquest món de tan perfecta Harmonia,
era detall fàcilment corregible, defecte
d'ajustament, petits frotaments entre
els complicats engranatges... Per endol-
cir-los, uns parlaments representatius
dels diversos estaments actuaven? de
infalible lubrificant. _ - " • - • •

Ara bé: en aquest món perfectament
orgànic l'home té valor tant sols en
quant compleix la seva missió, és a dir,
en quant és un bon sabater, un bon
clergue, un bon cavaller... Sols té sentit
ésser home en quant l'home ocupa un
lloc en la meravellosa gerarquia. Ca-
dascú té en aquest món la seva tasca-
la seva funció, com se diria avui—i el
seu deure i el seu destí estan Complerts
en quant la porta a cap amb perfecció i
en la mida en que li pertoca. L'a funció
dona valor a l'home. Per sí mateixa, la,
personalitat humana no significa res ni
val res.

Un tal sistema d'organització social
no podia altre d'ésser conservador í
tradicionalista. L'home segueiXj conti-
nua les tradicions santes i reverend^
la autoritat dels que en els tempS re-
mots les han establertes amb tan per-
fecta saviesa. Es un sistema de gerar-
quia i A'autoritat.

II. - Però ve un moment en que per
una serie de complicadíssiraes causes,
l'esperit humà, subjecte durant tant de
temps a tota mena de gerarquies romp
la closca que el subjectava. Els horit-
zons s'amplien. Les guerres contra el

formidable imperi musulmà i el, contac-
te amb la seva ciència a Pahertho i Tole-
do inicien el despertar d'un nou esperit.
S'inventa l'impremta, es descobreixen
les rutes de la índia, sobre la terra,
l'home meravellat hi traba un Nou
Mon 4e mai imaginada immensitat. La
terra, al mateix temps que s'engrandeix,
esdevé dominada per l'esperit humà.
L'home, que disminueix corporalment,
augmenta en esperit. En el brugit de la
nova aurora, Copèrnio, silenciosament,
porta a cap la revolució més gran dels
segles: la terra, la reposada i enorme"
plataforma dels temps antics, es con-
verteix en una porcíuncula insignifi-
cant de l'Univers, part integrant -d'un
Tot infinit i etern, polsim minúscol que.
parpalleja i volta eternament en la fos- '
ca immensitat del Cosmos... Al mateix
temps, en contrast amb les feixugues
teologies dels temps mitjos, la Acadè-
mia florentina ofereix les magnífiques
creacions del geni grec, plenes de gra-,
eia radiant i de despreocupada inde-
pendència. La consciència humana sç
omple d'inquietuts i d'anhels: El món •
np és tant senzill com els semblava. Ua í

' tremolor còsmic estremeix les entranyes
de la humanitat que es desperta.

El Renaixement és un despertar de •'
glòria.En la turbulenta confusió dels
.primers moments, els assaigs de coses
mai vistes es multipliquen ,i creixen^
Tota una venerable cultura centenària"
amenaça ruïna. La meravellosa estruc-
turació dels temps mitjos, trontolla de
soca a arrel. L'esperit humà, subj,ecte '
fins ara a una jerarquia de sutilíssjma '
complicació, trenca tots els moflios que ,
4a contenien i de les runes esbadellades
surt com una pura flamarada. Contra,
tota autoritat social, filosòfica, religio-
sa, la consciència humana independent
i lliure s'erigeix en única i inapelable
autoritat. Contra la rica estructuració
medieval, es proclama la valor absolu-
ta del home. L'esperit humà, creador;
de tota cultnra, és rei i jutge suprem de-
ia cultura. ,

••'•È ••'" ',, "jMiprimida la: autoritat, l'home s'en-
*—-1- directament amb la Natura. La

és pletta, bona, amarada de ra-
litat Però, cal descubrir els seus

idits mecanismes. Com arribar-hi?
ÍBterrogar-la i fórçar-la a que ens
:sti. Dues formes úniques de conei-

ient es reconeixen com a legitimes:
l»yaij>erienciä i la raó. La veritable
recitat del món soJs pot donar-nos-la
•effuc veiem í palpem en contacte di-
rwfeiamb ,¿[la; la ! veritat de les se-
vejlleis, les idees dç.la raó en les belles
fórAMeS de la matemàtica.'.. Els fruits
són Immediatament e.splendorosos. Es
seal' brotar plena de yìda una nova
cuntía, la scienza nuota." Galileu, Ke-
plejr, Vinci, été. en,són els més eminents
representants. Assistim al naixement,
plejfl*. prometen«**, de la físièà mate-
roàttea, és a, dir, de la física moderna.
.Ester-primer fruit de la nov# llibertat.
,Elj>ensament lliure crea una ciència de
enorme esdevenidor. i ., .-',
'"Tèfò'la embranzida es fa sentir a tot
areew, ,en l/fert, «ria política; ett la mo-
raitat, en la religió... El Protestantisme

,11'íf jma manifestació "exemplar, fes una
aurora de. llibertat. L'home, l'individuu
hutnà, passa al.cehtre de l'.Univers; és

-tejnàxima/valor i la• màxima iealitat
oe",Ía qual totes les valors i¡ totes les
realitats depenen. Cada vegada es fa
malferma la creencia de la omnlpotèn-
cíaiiae'la raó "humaría. Clau de, volta i
exJHtesstó última de l'espeait ."nou és la
filosofia cartesiana,! la seva culmina-
cíójien el Gogito. -. ,

, I I , - Trencat el finíssinj sistema d'or-
gaftjízacíó medieval, no cmeden en peu
més,que una multitudíàcommensurable
d'hi ¡mes, amb idèntica dignitat humana.
Ja ? « hi ha clergues, .«ni servos», ni se-
nyc M; queden solament homes} ja no
esli-funció que dosa valor a l'home;
la-riiàxima valor humana la trobà l'ho-
me iftj-'jà mateix; lá consciència humana
~*~ i Pfr síj sol? f?ts,el$ respectes i to-

'Wnftadéiis; • '.

•- I bé: en l'ordre politic i social, l'ab-
solu,ta llibertat, l'individualisme -pur, és
l'absoluta anarquia. Com organjtzar
sobre la énar'quía una nova societat/1

Tenim cada home enfront-de tots f cada
un dels homes. En Ja realitat natural no
hi ha més que forces i combinacions de
forces. Suprimiéa tota gewrquía reial,
enrunades totes les valors juridiques i
socials, la topada de les infinites forces
individuals en llibertat dona com a re-
sultant una trajectòria, ben definida. La
contraposició dels interessos i desitjós
individuals produeix naturalment la
lluita patent o latent, i en la lluita el
més fort venç i mana. Per això el resul-
tat paradoxal però genuí de 'l^ revolu-
ció renaixentista, tota amarada de inde-
pendència i de IHfeerfat, és 1« monarquia
absoluta. Sota el rei absolut, que és.
més fort i maña/ tofs els homes són
iguals,. D'aquesta matterà senzilla, in-
gènua i brutal fonamenta Hobbes tota.
relació social. Es el reinät de ,la pura
percussió. . ;'

Però el Renaixement «ra molt més ric
en virtuals possibilitats. Recordi's que el
màxim jutge de *totà cuKurfc és des èe
aleshores la raó humana; 1» .organitza-
ció social, com la resta dé íes valors
humane«, ha de sotmetre'« >a la-raof^a la'"
crítica^racicajal, aguda i penetrant. Hob-
bes, en efecte, provoca immediatament -
Rgusseau; Com ¿t AÍXÓ. possible? Com
ésrposible que la màxima llibertat sigui ;
la» màxima independen«»? • J»» monar-
quia absoluta és un fet contradictori,
una contradicció, és a dir, ui) pïobkma;
és impossible, no pot ésser. En »1W6S
termes: la monarquia absoluto pel fet
d'ésser'ün'còhcepte contradktorj, porta
en el seu «4 el seu enemic «¿s' rohtiiaa-
blt, la monanqua« abtohita, el goverti
personal, porta en el se« si i« revolueió;
és la revolució. La monarquia; absoluta
és s el pttnier' fet * fèvâluciona^i. D e,sde
aqtest moment, 1» rebel·lo eítà "seintìre
ju#ificft4a¡iSi tàvuutSttíarí: perósídi"!
m|na. una cosa %b# HKlHbitablease -Ü
pof tallar el cap. Per a fer-ho una. «ola

• .g >i% , • « , ) . U i ' ) ' • •- ' f - < » i
condkíó s.'exígeix, 4s*«r .nié»; *M*«^«Éf
ena. D» la uipaanquía absolute se'n Mf
oueix, anib" rigor lògic, 'la revomctó
fr.ancesa, • « ' ' , "' ' ••

&i efecte; a la força s'hi oposa la
raó; alíet bru|al,eldr«t.,lfirjionarjjuía
absoluta és irracional, antijurídica, jar
/usía; per lo tant nó'té dre/Ti ejjStir..
Alteai s'hi oposa l'ideal; a la pura na-
tura la pura rad; »Idéalisme brutal • «E
Hobb.es. oposa Rosseau un ideaUsrue
geotnètric exasperat, I tot idealiipe
absolut'es immediatament revolucio-
nari Cal inscriure l'idea en la exisfèfi-
cia, portar l'idea a realitat; «s tracta de
estaplir contra e^ désordre. anèrquw de •
la monarquia absoluta, «n ordre.pwr, és
a dir, un pur ordre, un ordre idéal

Com?tfal es cl problème pofitfc fo-
namental dels temps moderns,, plante-
jat amb agudesa per 1ft reyqlnció re-
naixentista. La niQuarquia abssluia f la
revoració francesa son «tos inornenra
dialèctics (kl «eu aesèntrotllàraetft.
Corn ¡«il.possible la llibertat en la so-''
cietat? SI descobriinenfde l'home i ta
seva màxima dignificació són evidest-
ment'un bé;lalíiber(t,ít és una altíssh
ma valor. Una organització saciai*«!!",
ïecta és un, altre bé eyjdçnt. Com fer^
^olfots'dos possibVíé? Cofu éstállír'
yatà «xáxtotestfto iiftjepeftïaèïiftí Witoír''
na^tma g^arquia-tíml» IHbertaW fa el
t«ma-toil!antment inici** jv«í Resíeatf
i prosseguit los avui pe4s més «min*«« < '
ju^itfis- ite«rrftjirem «i««p4m to^^taH
la çmcli^d|flphïftlau»enfr«i,iJa ,«h<(
vilnut és possible 1» ilib^rt̂ ..», »Wer
això suposaria uña Hurga sole de fines
uiedítffcions ìuippssibiès de prosiegtìir
enftfaest''iB<«ii«it. ' •; '•>••<<•
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