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El dret, és el progrès de la hu-
manitat; no hi ha cap dret contra
aquest progrès.~E. RENAN,

RíÒacció: Ti, 11. - BARCELONA

SOCIALISME
I SINDICALISME
El reconeixement als obrers

de llur dret d'associació és, en
els temps moderns, una de les
més rescents conquestes de la
llibertat i de la democràcia.

En les mateixes hores de la
gran revolució francesa, Lecha-
pelier alçà la seva veu en l'As-
semblea^Nacional per proposar,
en nom de Tordre públic i de
Finieres de la nació, una «llei
de seguretat» prohibint les agru-
pacions obreres.

Formalment, aquest dret que
els treballadors conscients s'ha-
vien près clandestinament, fou
reconegut a França des de l'any
1864, restant però lletra morta
per les arbitrarietats del poder
públic bon punt s'afeblia l'espe-
rit de lluita dels treballadors.

La vella societat endevinava
que l'adveniment de la nova
classe era l'anunciació de la se-
va mort i, per tots els medis,
s'oposava a que prengués cons-
ciència.

Així, arreu del món, la histò-
ria de les organitzacions obre-
res és la historia de les perse-
cución» contra els treballadors.
Arran mateix de la Commune,
després de la proclamació de la
tercera República, les persecu-
cions es repeteixen. I no és fins
l'any 1884, amb la llei Waldeck-
Rousseau que, francament i de-
mocràtica, es reconeguda la le-
galitat de la existència dels Sin-
dicats. Quaranta anys fa tot
just

Les agrupacions i col·lectivi-
vitats obreres però no's mostra-
ven, en general, excessivament
capacitades de llur missió histò-
rica. Fins al Congrés Interna-
cional del 1880 no veiem el con-
junt dels Treballadors afirmar
el principi de la jornada de vuit
hores.

*» *
Fou en el Congrés de Limo-

ges de l'any 1895 que es consti-
tui a França la «Confederació
General del Treball», integrada
per nuclis obrers sindicats, per-
tanyents a les distintes fraccions
del socialisme, «guesdistes»,
«possibilistes», «ralemanistes»,
«bienquistes», «independents»,
etc., és a dir, a tots els grups
polítics i revolucionaris. En a-
questa memorable assemblea
fou sentat el principi de la unió
de les forces obreres, decidint-
se l'aplegament dels Sindicats
en federacions nacionals reuni-
des dins una Confederació. Real-
ment, però, la fusió no es realit-
zà fins al Congrés de Montpe-
llé de l'any 1902, en el qual
pren data l'actuació homogènia
del proletariat francès. El Cege-
tisme devinguè un moviment
formidable, imponent, que, pel
seu caràcter revolucionari pro-
vocà les més vives angoixes
dels governants i atragué T'aten-
ció del món sencer.

Al costat d'això l'ingrés d'un
diputat socialista en el Gabinet
Waldeck-Rousseau, l'any 1899,
seguit de les desercions d'homes
polítics tan prestigiosos dins el
partit com Millerand, Briand i
Víviani, provocà en les masses
obreres—que amb la força in-
sospitada assolida amb llur
unió, cregueren, com tantes al-
tres voltes en la història, haver
conquerit l'instrument «defini-
tiu» pel seu afranquiment—un
terrible desengany sobre l'efica-
cia del parlamentarisme i un
corrent d'oposició vivíssim con-
tra l'acció política.

Es viuen aleshores els mo-
ments d'exaltació lirica i supre-
ma il·lusió de tots els inicis: la
Revolució Social es imminent,
l'instauració de la nova societat
qüestió d'hores. No hi ha en la
mateixa vida de Karl Marx unes
hores idèntiques? No hem vis-
cut nosaltres mateixos uns dies
semblants?

Ha nascut el Sindicalisme
com escola í com instrument de
transformació social. Som als
dies en que només es parla de

«alliberar els productors per
la producció organitzada», del
«treball lliure en la Societat lliu-
re», del «Sindicat bastant-se a
si mateix». Enfront del vell
dogma, una mica atrotinant per
les miseries dels homes, de l'ac-
cia política, s'en afirma un altre
de nou i flamant, V acció directa.

Amb Pelloutier, Delesalle, So-
rel, Pouget, Griffuelhes, Lagar-
delle i cent més, ha cristal·lízat
a França un veritable cos de
doctrina. Labriola, júnior, a Ita-
lià; Michels, a Alemanya; Krit-
chewsky, a Rússia, etc., l'enri-
queixen amb noves matitza-
cions.

Grandiloqüents, eixordadores,
sovint violentes i sempre apas-
sionades, esclaten les grans
controvèrsies.

Després, com sempre quan
hom fa via masssa depressa, ve
la crisi del desencant. El vell
somni de la Revolució Social
s'esfuma. No hi han miracles!
El que ha estat fet amb cent
centúries no's pot destruir en
tres dies i refer en vintiquatre
hores. Els obrers ho veuen:
Cap home, cap Deu, cap mite
podrà salvar-nos.... Les profun-
des paraules de Marx ressonen
més punyentes que mai en el
cor dels homes de bona volun-
tat:—la emancipació dels tre-
balladors ha d'ésser obra dels
treballadors mateixos.

I després—beneit recomença-
ment de la historial—ve la reac-
ció salvadora: No, no entrarem
demà, com il·lusoriament ens
havíem cregut, en la terra pro-
mesa. El paradís cobejat es
lluny, molt lluny encara. Però
ens basta la nostra convicció
que el nostre regne es només
d'aquest món perquè no defa-
llim en la nostra voluntat de
conquerir-lo. La ruta es llarga i
el camí es dur. No hi fa res; ca-
mineml Acostem-nos-hil Això
es lo que importa!

I fins aquest reuunciament al
guany inmediat auriolava d'un
réflexe d'immortalitat l'heroisme
dels que lluitaven i morien per
les belles Utopies inaccessibles.
Que hi fa que hagin d'ésser els
homes de demà els qui cullin
les roses de l'ensomni, si nosal-
tres haurem fruit el suprem goig
humà de fecundar amb la pròpia
sang la la terra verge i el mag-
ne goig diví d'haver creat la He-
vor nova!

Socialisme i Sindicalisme no's
combaten ara. Tornem a cami-
nar per paraléis camins vers
una fi mateixa: l'assolimen de
la igualtat i la justicia social.

A.

D'un vibrant article del vell
company Joan Duran, intel·li-
gent i entusiasta delegat de la
Federació Catalana en el Comi-
tè del Partit Socialista Obrer
d'Espanya, inserit en el nos-
tre estimat colega «El Socialis-
ta» de Madrid, en transcribim
an'.b goig les ratlles següents:

«Veo en el horizonte de los
ideales un risueño porvenir.
Forzosamente el año nuevo se-
rá el de los acontecimientos po
Uticos, con triunfos socialistas
en Cataluña.»

«Existen muchos factores que
inducen a hacer esta afirmación.
Uno de los nías recientes es la
aparición del estimado colega
JUSTICIA SOCIAL (que levantó su
bandera roja y va penetrando
en el corazón del hasta hoy in-
activo e indiferente ciudadano
catalán.»

Es pel seu llenguatge socialis-
ta que es reconeixen els socia-
listes de cor.
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U igualtat uniforme, idèa
que s'imputa tan falsament '
al Socialisme, és, com tan-
tes altres coses, una menti- ;
da, un concepte mancat de l

sentit. Si el Socialisme vol-
gués assolir aquesta igual-
tat fóra insensat perquè es
posaria en contradicció amb

Na naturalesa mateixa del
ser humà, i deuria renun-
ciar a veure mai desenrrot- •(
liar-se una societat segons ¡
els seus principis, Si; ença- i
ra que el socialisme arribés
a apoderar-se de la sociítat
per sorpresa i li Imposés
una forma de règim contra

tiratge del nostre Extraordina-
ri, en la venda del qual sabíem
per endavant que teníem de
perdre deu cèntims per exem-
plar. *

Ens proposàvem difondre
JUSTÍCIA SOCIAL i això ha
estat aconseguit. No'ns feia cap
por el dèficit que ens havia de
caure a sobre, segurs que amics
generosos capacitats de la ti as-
cendència de l'obra d'elevació
espiritual que el nostre setma-
nari realitza, voldrien associar'
se a la nostra acció de propa-
ganda.

El moment és arribat que ens
cal fer apel·lació a Fentusiasme
fagots els companys. JUSTÍCIA
SOCIAL, per a complir justa-
ment la seva missió, té d'ésser

Natura, na passaria »ôtt^* ü&tftra, 4« totes ü» seleccions
temps sense que tot no s'es-
fondrés, sense que no des-
aparegués per sempre. Es
precís que la societat es des-
enrotlli per ella mateixa,
segons lleis immutables, i
desprès de conegudes aques-
tes lleis i les que regulen
ei desenrotllament de l'és-
ser humà, haurà de proce-
dir d'acord amb elles, fent
De l'educació oc les generacions
noves la base fte tot projrtj.

AUGUST BEBEL

Treballador!
Sigues digne de la teva condi'

ció humanai
Com a home, t'has de sentir

cintada i laborar amb el socia-
lisme per l'adveniment d'una
societat millor.

Com a productor, t'has d'a-
plegar dins les organitzacions
obreres, i treballar permillora-
ment immediat dels tena ger«
mans.

L'acullida que el públic vol-
gué prestar al nostre número
d'Any Nou, ens compensa amb
escreix de Tesforç sobrehumà
que ens fou necessiti per la
seva confecció, atesa la hu-
militat dels elements materiah
disponibles i l'anormalitat de
les circumstàncies.

Exahurida pot dh-se la tota-
litat del tiratge—puix ens restà
solament una part de la que re-
servàrem de bon principi per
atendre les comandes de sindi-
cats i entitats obreres que ens
poguessin arribar amb retraç—
no per això hem nivellat ni de
molt les despeses originades pe,

obreres i ha de viure del esforç
de tots. Que cada ú compleixi
amb el seu deure en la mesura
de les seves forces. No és la
magnifat de l'aportació de cada
u de nosaltres, sinó el sacrifici
que ens representi, el que ens
farà dignes d'ocupar un lloc en
l'estol abnegat dels que desit-
gem tranformar el nostre poble,
incorporant-lo als superiors co-
rrents humans del pensament
universal.

Plau-nos regraciar des d'a-
quest lloc a tots els benèvols
amics que ens han adreçat pa-
raules de felicitació i d'enco-
ratjament. Ens cal fer constar
que bona part de l'èxit cfe7 nos-
tre extraordinari ha d'atribuir-
se a la generosa propaganda
que ban volgut fer-li, mostrant
un ample esperit tolerant i com-
prensiu, diferents periòdics de
Catalunya, entre els quals hem
d'esmentar en primer lloc l'or-
gue de la «F. N. del T.», «Soli-
daridad Obrera», i el degà de
premsa republicana, «El Dilu-
vio». A tots el nostre agraïment
millor.

*• •
Per bé que vagi rubricat i,

per tant, fa pot llegirs'hi el nom
del seu autor, ens plau fer cons-
tar que el bell dibuix que il·lus-
trava la segona plana del nos-
tre número extraordinari, és
original de Joaquim Biosca.

Per causes fora de la nostra
voluntat ens és impossible
parlar de la situació d'en Ni-

colau I d'en Mateu.

Què fas pel millorament
de ia nostra societat? Com
contribueixes al manteni-
ment de ia premsa socia-

lista 1 obrerista?

Folk-lore comparat

La paga del món
Compta la literatura oral po-

pular amb un apòleg que hem
recullit a Pineda de boca d'un
pagès analfabet, J que En Ber-
tran i Bros havia Ja recullit en
altre indret de Catalunya (La
serp desagraïda. - Rondaliari
Català, n. 128) en el qual es pa-
lesa la ingratitut humana i la
injustícia que comet la societat
abandonant el treballador en la
vellesa.

Com succeeix amb tots els
apòlegs i faules tradicionals que
són d'un valor psicològic uni-
versal, es frobct igualment en al-
tres pobles. I no solzament en
altres pobles, sinó en altres ra-
ces i en altres èpoques.

Teirlinck en sos Contes Fla-
mands ens dona una interessant
versió flamenca (p. 80) què'ns
plau oferir al bon tast del lec-
tor:

«Hi havia una vegada un pa-
gès qu es passejava aprop d'un
rierol. En l'aigua hi havia una
serp que no podia eixir de sota
una pedra.
!?.'»—Treieu-me aquesta pedra
del damunt—va dir la serp al
>aeés—i jo us donaré la paga
lefmonl

»—La paga del mon»!—va
pensar el pagès—A ben segur
que és una paga bona. *

«Va decantar la pedra. I la
serp, salvadal

«Encare no ho va ésser, va
enroscar-se al cos del seu salva-
dor per a escanyar-lo.

»—Bol—va dir aquest— A-
questa és la paga del mon?

»—Si. Idoncs, què't pensaves?
—vá dir la serp. *' f**" "

»—No crec pas que ho sigui!
«Ells que si, se'n van cap a

ca'l advocat Gos. I el pagès li
demana:

»—Quina és la paga del mon?
»—Ai!—va dir l'advocat Gos

—Quan jo era jove rebia tota
mena moixaines i de bones
viandes. Are que -soc vell només
rebo que cops de bastó! ...Veus
aquí la paga del moni

«Se'n van cap a cá l'advocat
Cavall, i el pagès demana:

»—Quina és la paga del mon?
»—Ai! va fer el Cavall—Quan

jo era jove me donaven bon mo-
rralet i em deixaven anar a la
prada. Are que soc vell, me vo-
Íen escorxar... Ve-us-aqui la pa-
ga del moni

»Se'n van cap a ca l'advocat
Guineu. I el pagès pregunta:

»—Quina és la paga del món?
»La Guineu, tot fent el desen-

tès:
»—Sinó us espliqueu...!
»La serp:
»—Ve-us-aquí que jo, dins de

l'aigua estava empresonada sota
una pedra: i amb això ha pas-
sat aquest home i li he dit que
si em treia d'aquell mal pas li
donaria la paga de món...

»—Si: però no us entenc pas
—va dir la Guineu.

»I la serp hi va tornar:
»—Es que jo, dins de l'aigua,

estava empresonada sota d'una
pedra: i amb això lia passat
aquest home, i li he dit que si
em treia d'aquell mal pas li do-
naria la paga de món-

s—Prou, prou...—va contestar
la Guineu—però no us entenc.
Caldrà que amb els meus pro-
pis ulls vegi com va anar.

»Varen anar cap el rierol. I
quan la serp va tenir la pedra al
damunt, la Guineu va dir:

»—Bé està prou bé així la
serp! Deixem-li!

»I s'hi va haver de morir.»

A Portugal, en la nodridíssi-
ma col·lecció d'Athai de Olivei-
ra, Contos tradicionaes do Al-
garve, hi figura una versió amb
l'expressiu títol O bem paga-se
com... o bem (n. 320)

A Grècia, a 1'Epir, el gran he-
lenista J. G. de Hann ,va anotar-
ne una variant que el professor
dela Universitat de Copenha-
gue, J, Pio, va publicar en un
volum traduit el 1890 al castellà
pef catedràtic de la de Barcelo-
na R. M. Garriga (Cuentos po-
pulares griegos, p. 46).

Els tupis (indígenes del Bra-
zil) conten també als infants llurs
aquest apòleg. (Romero, Contos
populares do Brazil, Lisboa,
1885. Pag. 190. A Raposa e a
onça).

I el conten, a l'Africa, els nu-
biencs, (Maxence de Rochemon-
teix, Quelques contes nubiens,
Caire, 1888, n. VI); i el conten,
a l'Asia, els tibetans (O'Connor,
Folk Tales from Tibet. London.
1906, n. Ill), etc., etc.

Mes o menys complert, el tro-
vem a la Edat Mitja en el Libro
del buen Amor de l'Arxiprest de
Hita (Ensiemplo del hortelano
e de la culebra-, en la Disciplina
clerícalis (Paris, p. 46) i en la
Gesta Romanorum (Comment
ce que Nature donne Ton ne
peult oster du péché d'ingrati-
tude. Cap. CXLI de Le Violer
des historiés romaines. Paris,
MDCCCLVIII. *

Per últim: a Europa, abans de
la nostra era Isop ja l'anotava;
i a'l'Asia, ja figurava eh.eî fa-
mosPantçñ^»
per de la'ntoslfîrf serp un crocõ-
dil i portant per títol El Brahma,
el Crocodil, l'Arbre, la Vaca ila
Guineu (trad. Dubois, Paris,
1872).

Les boques ingènues dels po-
bles de la Europa occidental,
en plena civilització segle XX,
conten l'apòleg igual que les bo-
ques ingènues d'Orient de quin-
ze, vint i vínticinc segles endar-
rera: amb els mateixos detalls
d'observació psicològica í de
Hisso moral; amb el mateix gest
de desil·lusió de l'home de bona
fe; amb el mateix desola! plany
del vell impotent i abandonat.

Un dels simbòlics àrbiíes de
la versió moderna catalana, el
Gos, diu: — Mentre vaig tenir
bon nas i bones cames* i cada
dia feia menjar conills i llebres
a l'amo, tot era jo: però ara que
soc vell m'han tret de casa a
puntades de peu!» Un dels àr-
bitres de l'antiga versió índia, la
Vaca, diu:—Fins ara he servit
a l'home, li he llaurdtels camps,
li he produit badells, l'he nodrit
amb la meva llet: ara que m'he
fet vella, com que ja no espera
res de mi, m'ha abandonat ex-
posant-me a ésser la pastura de
les faînes!»

El plany viu d'un i altre apò-
leg ens evidencia que malgrat
les centúries transcorregudes
entre abdós, les causes que el
motiven no han d'haver can-
viat. Altrament, l'apòlcg no exis-
tiria ja. Aquests documents tra-
dicionals quan no tenen raó
d'ésser desapareixen.

La tan cantada civilització,
moderna, doncs, no recompensa
el bé ni el treball més de ço que
ho feien nostres remots ascen-
dents, amb tot i que nosaltres
ens enorgullim d'haver subtilit-
zat nostra sensibilitat i de no
tenir castes ni esclavatges com
ells....

Sara Llorens de Serra

Confiem que els nostres lectors es faran càrrec del
esforç que realitza JUSTÍCIA SOCIAL substituint a
darrera hora els articles suprimits per la censura,

amb nou original aprovat pel censor.
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CRONICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Rússia, serà durant molts anys, «n tema difícil de tractar en tots

els cercles socials. Nosaltres haurem de parlar de Rússia moltls-
simes vegades i exposarem í comentarem fets comprovats i consu-
mats procurant sempre que la passió no desfiguri la realitat. Un
èxit humil i modest, (com ens pertoca) el tenim aixis ben segur si-
gui la què's vulgui la opinió dels que tenen l'amabilitat de llegir-
nos.

En l'estimat diari «El Socialista» de Madrid, han obtingut un
èxit d'aquest ordre el nostre antic amic i com pam Largo Caballero
amb la sèrie d'articles intituláis Datos para la historia. A tots els
que denigren—regularment sense coneixer-la—la tasca de la Ofi-
cina del Treball de Ginebra, cap resposta pot ésser més eloqüent
que la de cotejar la legislació del treball de la Rússia soviètica
amb la establerta en paissos subjectes encara al règim capitalista.
I això, es dir, el creure que la Oficina del treball és una institució
que rendeix altissims serveis, no pressuposa pas—naturalment!—
que ni el company Largo Caballero ni nosaltres atribuim a aque-
lla dependència de la Societat de les Nacions una eficàcia exage-
rada ni que creguem per un instant que deixi d'ésser cert aquell
axioma que diu que «La emancipació dels treballadors ha d'ésser
obra dels treballadors mateixos.»

La involució (no evolució com molts creuen) que s'opera a Rús-
sia és potser la primera garantia de la perdurabilitat del poder so-
viètic. L'articulació del nou règim amb les realitats de la vida del
país i les generals del trión, podran donar la sensació a les per-
sones simples de què's torna a l'antic estat de coses, quan verita-
blement no's fa res mes que reconèixer la seva existencia i posar-
lo en condicions de sufrir la necessària transformació. Prenent per
model l'administració de justícia que és de ço que ara volem ocu-
par-nos, la implantació, en 1er. de Setembre darrer, del nou Codi
de procediments civils dona a la Rússia soviètica una dignitat que
en concepte nostre li mancava, car una revolució, si vol triomfar
d'una manera efectiva, ha de recullir, i, si li és possible, superar
el fruit de la civilització molt particularment en quant es refereix a
les garanties de la vida humana i dels sacratíssims drets individuals.

En el període de «comunisme pur», quan es posava en pràctica
la socialització, no's .parava ment en fixar procediments hi juris-
diccions. Els tribunals soviètics tenien instruccions d'obrar d'acord
amb llur consciència socialista en matèries civils i criminals. La
política econòmica «mixta» de l'hora present ha donat lloc a sen-
gles disposicions legals relacionades amb dret mercantil fins que
va venir cl Decret d'administració de justícia de 1922, completat
en 18 de juliol de 1923 pel codi civil adoptat per el Tsík de la Unió
(Comitè central executiu de la Unió de les Repúbliques soviètiques).

Basats en el nou Codi, h: ha actualment tres tribunals perma-
nents que han d'entendre en les qüestió is cïvils: el tribunal del Po-
ble, el Tribunal Provincial i el Tribunal Suprem.

El Tribunal del Poble el constitueixen un jutge i dos assessors
populars. El Soviet de la provincià elegeix cada any els jutjes i els
assessors, però no pod escullir burgesses per a ocupar els càrrecs.

Aquests jutjes han d'haver servit prèviament en qualque institu-
ció soviètica i no s'exigeix cap preparació especial. Els assessors,
els quals, com els adjunts dels nostres tribunals municipals, prenen

spart en les decissions, segons l'article 20 del decret, han d'ésser
escullits, un 50 per cent entre els treballadors, un 25 per cent entre
l'exèrcit roig i l'altre 25 per cent entre els terrassans.

El Tribunal Provincial te una composició per l'estil. No s'exi-
- gebe cap preparado legal per a exercir el càrrec, però es reclama

tina gran integritat i puresa comunistes. Entén en qüestions d'un
import superior a 500 rubíes or, en disputes amb o entre emçreses
oficials i en abusos d'autoritat per part de funcionaris públics.
Les causes promogudes per qüestions de propietat han de dirimir-
se en aquest tribunal, el qual decideix sobre apropiacions i expro-
piacions, drets d'autor o d'invenció, registre de marques indus-
trials, etc. etc.

El Tribunal Suprem decideix les diferències entre els diferents
comissariats del Poble, els Comitès provincials i les institucions
del Govern central. També l'integren assessors populars, però no
hi manquen els tècnics designats d'entre els més alts funcionaris
de l'administració.

Aquesta composició i formació de tribunals que havem breument
perfilat podria perfeccionar-se, però això és cosa de relativa im-
portància comparat amb el procediment. Es més interessant saber
damunt de quines bases els tribunals soviètics han de sentar llurs
decissions. L'article 3er. del codi estableix que els tribunals resol-
dran les qüestions civils segons les lleis dels Soviets, però l'article
7é. afegeix que quan es tracti de contractes concertats en altres
paissos es tindran en compte les lleis del respectiu país sempre
que aquests contractes siguin permesos per les lleis de Rússia
o pels acords dels Soviets amb els governs dels paissos de referèn-
cia. De més, l'article 4.rt disposa que sempre que la llegislació so-
viètica resulti insuficient o inadequada per a fundar una resolució,
els tribunals hauran de guiar-se en els principis generals de les
lleis de Rússia i en la direcció política i econòmica que inspira llis
actes del propi govern.

En presentar el profecte'tiel nou Codi civil, Brandenburgsky va
manifestar que el contingut d'aquest article 4.rt venía a sustituir
aquella entitat indefinible que s'anomenava la «consciència socia-
lista» dels tribunals. No obstant lligar l'acció i les decissions de'ls
tribunals a les tendències d'un govern és cosa igualment perillosa
a Russili com a un país de règim capitalista. Ho es també en grau
superlatiu la facultat del Fiscal públic (Prokuror) d'intervenir en
qualsevol assumpte en qualsevulga període de la seva tramitació
si judica que és. convenient als interessos de l'estat. Pot revocar i
suspendre les resolucions dels tribunals encara que es trobin en
període d'execució, disposant l'article 254 que l'acció dels fiscals
provincials i generals han d'inspirar-se únicament en els interes-
sos de l'estat i de les classes treballadores. •

Segons els articles 5é. i 179, els jutges, tenint en compte la clas-
se a que pertanyen demandant i demandat, poden alterar la quan-
tia de la demaüda, com aiximaleix el demandat pot variar-la en
qualsevol període del procés. Els tribunals no s'han de circums-
criure a les proves aportades per les parts litigants sinó que han
de cercar evidència onsevulla en trobin. El fallo d'un tribunal pot
ésser revocat per un altre tribunal superior en qual cas la causa
torna al tribunal corresponent però ha d'ésser resolta per jutjes i
assessors diferents.

Hem volgut parlar del procediment i mitjans d'aplicar la justícia
a Rússia precisament perquè podem constatar un progrès que con-
sideràvem indispensable per a la vida del nou règim. Però hem de
reconèixer que els Soviets han d'anar més enllà en assegurar la in-
dependència dels tribunals i en fixar la base de llurs resolucions.
Comprenem que la Rússia soviètica es troba en els rudiments de la
nova jurisprudència i que, com les demés, la jurisprudència comu-
nista ha d'ésser obra del temps. Bo fora, però, que els dirigents de
ia grau Rússia es recordessin que en les constitucions democràti-
ques d'alguns paissos hi han solucions de justicia i de llibertat, les
quals, com més triguin a adoptar-les, més exposen la vida i la per-
manència de l'imperi comunista.

M. Serra i Moret.

De cooperatisi!»
Vulgues que no s'ha de reco*

néixer que la Cooperativa Obre-
ra de consum és una forma d'or»
ganització obrera que reuneix
avui, encara que amb deficièn-
cies, condicions positivament
constructives.

El simple funcionament de les
cooperatives de consum, consti-
tueix una demostració ben pal-
pable dels profits que d'elles <
poden esperar-se.

Els obrers conscients devem
lluitar en tots els terrenys, con-
tra l'enemic comú; el capitalis-
me. En l'aspecte social, amb el
Sindicat; en l'aspecte econòmic,
per la Cooperativa obrera de
consum; en el polític, per la
lluita en els comicis.

Amb la Cooperativa obrera
de consum anem vers la supres-
sió de l'intermediari — comer-
ciant o detallista — destinat a
desaparèixer. Les cooperatives
són el seu successor natural.
Desapareix el Comerciant-indi-
viduu i en el seu Jloc apareix 1$
Col'lectivitat-cooperativa.

Tota la riquesa que avui in-
dividualment retenen els comer-
ciants passarà a les cooperati-
ves, a les col·lectivitats obreres.

I aquella riquesa que indivi-
dualment disfruten ells i els seus¿
serà nostra i nosaltres sabrem
aplicar-la a la instrucció, mutua-
lisme, Pic., adreçada al millora-
ment moral i físic de tots els
corr ponents de la gran familia
dfls treballadors.

B. Farré

... Crec que hauríem
de fer un alt home-
natge al nostre idio-
ma. Ara és l'hora
de la suprema En-

glantínal
GABRIEL ALOMAR,

EL SERVEI DE CORftEUS*

11$ nasties m
Assabentats de la irregu-ì

laritat i el retrac amb que
alguns dels-nostres suscrip-i
tors reben el periòdic, plau-
nos fer públic que l'edició
queda semanalinent depo-
sitada a Correus, amb re-
gularitat total, per tal que
JUSTÍCIA SOCIAL pugui
ésser repartida el matí dels
dissabtes.

Coneixent el recte espe-
rit del Sr. Administrador de
Barcelona i constant-nos
l'abnegació i intel·ligència,
de la majoria dels carters1

de la nostra ciutat, tío po-
dem trobar explicado rao-
nable del que ve succeint
lamentablement amb allò
que el servei de correus
ens afecta.

El nostres susfcrlptors
hauran pogut fer^se càrrec
que, per part nostr<i? no
planyem cap sacrifiai Mén-
tre periòdics'impresos i edi-
tats a Barcelona son lepar-
tits regularment amb 1 et.
de franqueix, nosaltres,
amb tot i fer la distribució
per l'administració de &eus,
lloc on s'iinprimejx JUSTÍ-
CIA SOCIAL, franqueiem
amb 5 ets. els exemplars
destinats a Barcelona.

Pregoem al Sr. de Otto,
vulgui intereressar-se per-
què s'acabin els perjudicis
que les irregularitats es-
mentades ens produeixen.

Els nostres lectors no Han
d'oblidar que aquest nu-
mero de JUSTÍCIA; SO-
CIAL ha estat revisat per
: lá ¿enstafa elitär :

Capítol d'Ini llibre inèdit

Aquesta ma uca d'un contingut en
ell niovimenis revolucionaria era in-
compatible amb la formació d'un pro-
letariat, amb la presència i creixença
d'una indústria. La nova ideologia
jio's feu esperar. Hem vist alguna co-
sa de l'aparició de les idees republicà-
'nesei'Ol grup—constituït principal-
ment per empordanesos—adensat &
l'en forn d'Abdon Terrades. Entre els
m1's joves d'aquells entussiastes figu-
r.t.va Narcís Monturiol, singular figu-
ra d'autodidacte, plena de coratge i
simplicitat, el qual abans d'assolir
anomenada amb els seus treballs d'in-
ventor aportà a la història de les idees
a Catalunya els primers mots d'una
propaganda nova: El comunisme.

El comunisme que avui ens evoca
en nomenar-lo imatgos de foc i vio-
lència, fou professat com una fé dol-
cissima, com un somni de fraternitat
a la manera rosseauniana, pel futur
constructor del Ictíneo. En les seves
cartes familiars hi parla d'un mon de
somnis, en un tò una mica passat de
moda, ja aleshores, on abunden els
idil·lis pedagògics i ola deUquis de
fraternitat social, on tots els éssers
vivents beuen joia en l'ample pit de
la natura. Aquestes Imaginacions de
vegades es redueixea: dicala i aga-
feu uu agut sabor local, barceloní i
menestral, amb petites esperances
familiars i joies casolanes, però àdhuc
eü aquest cas, eia dirigir se a la dona
o als amics, serveu el nom misteriós
dé «Icaria», contrastant amb fel pos-
sessiu. La notfra loaría, així parlava
de- los seves hores de benestar. Esteve
Cabet havia publicat en 1842 el seu
famós «Viatge a Icaria». Algun exem-
plar degué caure en mans'del grup de
republicans d'en Terrades, i el caràc-
ter evolutiu i pacífic de la utopia, les
seves condicions de seny dins la ma-
teixa, imaginació, per ventura la rara
condició de no destruir immediata-
ment la família mondgàmica ni tot
l'-ordre social d'un cop, sinó per una
evolució ràpida, devien d'encantar a
en Monturiòì, que Sentia amb més
sguda consciència que altres, parqué
vivia com a obrer, per la seva supe-
rior formació i per no ésser ^un polític
professional, la buidor de les lluites
polítiques del seu temps.

Per l'octubre de 1847 la relació amb
Gäbet, amb le pére Cabet, estava es-
tablerta i Monturiol que ja en la re-
vista «La Madre de familia» havia
barrejat amb la pedagogia i la higie-
ne íes idees comunistes, s'emprenia
publicació de «La Fraternidad», des-
tinada exolussivament a aquesta .pro-
paganda. La Fraternidad s'editava a
una «Librei ía Oriental» que hi havia
a la Rambla davant de l'Hotel de les
«Quatre Nacions, i que posareu en
Monturiol i' son amic Martí Oarlés,
l'impressor que havia estat de «La
Madre de familia».

;El diligent biògraf d'en Monturiol,
Puig Pujades, confessa no haver arri-
bat a veure la col·lecció de «La Fra-
ternidad»; en Nuñez Arenas la cita,
però fa tot l'efecte de que tampoc
l'ha vista. Ño sabem doncs sinó que
en el prospecte del qual en Puig Pu-
jades publica llargs fragments (1) fa
una critica del món actual presen-
tant-lo com una societat sense espe-
rança en totes les classes socials, a
l'ensems que amb majors desigs i
ambicions a cada hora. Per a pal·liar
aquest dany «La Fraternidad» fomen-
tará el espíritu de asociación, ilus-
trará las sociedades filantrópicas,
examinará los Reglamentos de Mon-
tepíos y en todo evento les prestaré su
apoyo, incitará los Gobiernos a que
los protejan y a los diversos Monte-
pios cuyos reglamentos u ordenanzas
sean análogos, a que se unan o a lo
menos se favorezcan mutuamente has-
ta en la parte de sus intereses male-
Hales. La Fraternidad, por ultimo,
ilustrará y moralizará a sus lectores
y dará publicidad a toda* las ideas
grandes, generosas y filantrópicas
que tiendan a la perfección y mejora
de todas las clases de la sociedad y
hacia el objeto común de ilustrarse,
protegerse y amarse como hermanos.*

La propaganda de Monturiol té ex-
clussivament aquest tò ideològic, fi-
lantropie; fto és política. Moralitzar,
instruir, propagar les idees: és llu-
nyana de l'acció revolucionària. La
prova directa la dóna el mateix Puig
Pujades transcrivint una curiosa cor-
respondència amb l'Abdon Terrades a
propòsit de l'assaig comunista que
els Icarians projectaven fer a Nord-
America. En Terrades respon en polí-
tic republicà í d'acció. Ell creia en la
revolució, en la violència. Únicament
per la violència cabia impel·lir el cos

• social pels viaranys del progrés
«¿Como quieres que yo predique la

\ (1) Vid«d'h»»of.~-Kaíd. ,Bt*rtur)d.—Bér«-
Imu. L'Avenç, 19U, pag. 53.

mansedumbre y resignación que han
predicado los déspofasl—oscñu en
Terrades—i afegeix «yo siempre
haré que tea, claro (el poblé) su dere-
cho de insurrección y la necesidad
que tiene de apelar a ello o aprotn^
charse de todos lot descuidos de sits
opresores o de las circunstancias 'qite
le depart la suerte »

Malgrat aquesta fe revolucionària,
en Terrades judica va bo que es fés un
assaig de comunisme prou vast per a
que tingués viabilitat, i prometia per
a tal cas l'ajut de la seva propaganda.
<t...,pero yo—acaba—quiero reservar-
me para ser útil a mis paisanos el dia
que se ofrezca la oportunidad de esta-
llecer la democracia y por medio de
ésla verificar las reformas sociales
hacia el comunismo Ahora, si
se traíase de la utilidad de predicar
las doctrinas comunistas, creo que
has hecho muy bien enfundar la Fra-
ternidad prescindiendo de la cuestión
revolucionaria o pacifica, y que con-
sidero muy provechoso que cundan es-
tas ideas.»

L'esperança d'en Terrades es rea-
litza plenament. Les idees comunis-
tes es difqiiien, i més que en extensió
guanyaven entusiasmes per tal que
eren professades amb Tardent inge-
nuïtat dels neòfits. Pel gener de 1848,
un dels íntims d'en Mouturiol, Rovi-
ra, li escrivia des de Paris que forma-
va part de l'avantguarda dels Ica-
riaus, de la primera expedició amb
pueril entusiasme. «Los trabajos enco-
mendados a la primera, vanguardia
son enormes, pero también son innu-
merables los recursos y máquinas con
que cuenta, una de las tribus más nu-
merosos y vecinas a Icaria nos ha
prometido protección por medio de su
jefe que es un emigrado francés que
«Le Voyage en Icarie» ha convertido
al comunismo. Todos nos hallamos
bien equipados y armados de fusiles
de dos cañones, nuestro uniforme es
una túnica de terciopelo negro muy
elegante, bolas enteras y un sombre-
ro hongo blanco (U!). Los muebles de
la cocina, una daga y un cuerno de
caza, son obra del convento y las provi-
siones innumerables y variadas, Hoy
debemos reunimos para tratar de la
organización completa de nuestra par-
tida. Podéis contar con que el dinero
aumenta progresivamente y que para
septiembre la comunidad será más ri-
ca que la aristocracia inglesa reuni-
da.»

Pocs dies després d'escrita aquesta
lletra esclatava a Paris la revolució
de -febrer i es proclamava a França la
segona república. El dia 19 de Març,
en Monturiol publicava a «La Frater-
nidad» un comentari als esdeveni-
ments «Europa y la Revolución» que
provocava la suspensió del periòdic.
Monturiol, segons sabem pe? una lle-
trçt que dirigí a Cabet mateix, publica
un manifest, on ultra resumir el nú-
mero següent de «La Fraternidad»,
que no podia publicar, denunciava
l'arbitrarietat governamental. Es pro-
posava, segons pròpia confessió, ge-
neralitzar el descontent i donar una
una bandera a la revolució, cosa sem-
pre diflcil=aoia. A\—oferintme per
víctima i màrtir de la nostra doctri-
na icariana. Monturiol preveia un
moviment popular i volia donar-li el
màxim de contingut ideal. El movi-
ment esclatà a Sevilla i al Ferrol, do-
nant lloc a una enèrgica repressió per
part de Narvaez. Eu canvi a Barcelo-
na no tingué més trascendencia que
unes corredisses i pedrades per la
Rambla, però provocà tant mateix
repressions policíaques. «La Fraterni-
dad» no resistí el cop. La impremta
mateix fou repetidament visitada per
la policia i amb prou feines fou pos-:
sible traslladar alguns efectes i
materials. El mateix Monturiol es re-
fugià primer a Figueres i més tard,
fracassada la sublevado republicana
d'Ametller, a França.

Mentrestant la impremta publicava
uns fullets «La Mujer», «El Credo Co-
munista» (1), una nova edició del
«Viatge a Icaria», que ja havia sortit

(l) La portada del (ullet és la iejüent: «De
que manera soy—comunista—y~ml credo—comu-
nista-por Mr. Cabet-Traducdón de la 4." edi-
ción francesa». El fullet és la coneguda brochure
de Cabet, en la quai es planteja el problema de si
cap establir el comunisme per força, i si pot esta-
blir-se d'un cop. Contestant negativament i ana-
litzant les possibilitats del període de transido.
L'exposició del que hauria d'ésser aquest période
es podra Indicar pels ,seg&ént» epígraf ji Credo
comunista—ta Naturalesa-Ignorancia de l'hom«
"Perfeccioiabiütat-Sociabilitat-Bondat Natural
—Igualtat—Propietat—Vfds de l'actual sistema so-
clal-Sobirania, Constitució, imperi de ía llei-
Llibertat i matrimoni en nn sistema comunista—
Conservació de la familia-Educació-Domlii ter-
rltorlal~tndústria~El comunisme és necessari,
«til, 1 agradós-GoiMtme i Belles Atts-Estabü-
ment del comunisme per llei lliurement Totíia
prèvia unanimitat de l'opinió.

D'aquest fullet 1 d« la traducció del «Viatge a
Icaria» be arribat a veure'n exemplars a la Bi-
blioteca Art«.

a «La Fraternidad», és a dir traduit
per Martí Cariés. A França en Montu-
riol tenia encara ocasió de parlar amb
alguns icariana del seu grup íjue em-
prenien el viatge, i col·laborava en
conspiracions i juntes republicanes
d'emigrats espanyols. '

Per l'abril d'aquell mateix any
(1849) els icariana sofriren el Hpner
aspre desengany. Entre els colonitza-
dors enlloc de l'harmonia esperada es
produireu revoltes i escissions. En
Rovira hi prengué part; i el més d'a-
bril de 1849 es suicida, desencantat
d'aquella utopia que un any abana li
inspirava a Paris la carta que va po-
ques ratlles més amunt. L'octubre
del mateix any Monturiol torna & és-
ser a Barcelona, on fuudà «El Pactre
de família», continuació de «La Ma-
dre», que havia d'ésser una publica-
ció de vulgarització, amb flualitat pe-
dagògica i ideologia reformista; ja
que el dit prospecte fa una crítica de
la constitució corrent de la familia,
en la qual veu la forma morta d'un
sentiment desaparescut, i una altra
crítica del lliberalisme, millor dit d'a-
quella segona etapa del lliberalísme
que coloren Malthus i Ricardo, i que
és anomenada la ciència trista, dismal
science. Malthus, singularment, la
bèstia negra del lliberalisme, és com-
batut en aquest prospecte que vol
destruir la proposició tràgica i ma-
lauradament no del tot inexacta que
Monturiol formula així: «Los males
de la humanidad no jtleueii remedio.»

Monturiol no tenia ja res de jove,
però servava no obstant entusiasmes
que no trobaven escalf en la agitadís-
sima política d'aquells anys: el seu
periòdic arrossegava una vida làngui-
da i un contratemps insignificant,
una multa de 500 rals per haver pu-
blicat la noticia de que «Le Siècle» i
«La Presse» s'havien adherit al partit
comunista francès, el feu naufragar.
Monturiol en protesta en un nou arti-
cle, lo qual li valgué una nova de-
nuncia, un procés i una multa més
forta.

Tres anys més tard sol·licità ell
mateix ésser admès com a icaria en
les colònies noves de Nauwoo. L'any
abans havia fundat una societat dita
del quarto,, que era la quota dels so-
cis, per a la impressió de fullets de
propaganda. La sol·licitud d'admissió
a Içaria és també molt ingènua. Mqn-
turiol demana ésser admès amb la
muller! les filles, portant en. dot 800
pessetes i el guardarroba familiar.
Diu que Montaldo, un altre dels Ica-
rians de Barcelona, abonarà la con-
ducta i moralitat de la seva dona. En
1854 vingué la resposta del mateix
Cabet, però Monturiol no feu el viatge
ni tingué ocasió de veure la colònia
revoltada contra el fundador, a aquest
expulsat, obligat a anar amb uns
quants ñdels a establir-se un xic jnés
enllà. Restà a Barcelona i anà deixant
les seves activitats polítiques per a
convertir-se en 1'inventos ̂ ue tothom
ha sentit anomenar. En Puig Pujades
citados manuscrits inèdits que són
la última activitat d'aquesta índole
del propagandista figuerenc: una me-
na d'exposició a la Diputació de Bar-
celona demanant pa i treball, eco, pel
que sembla, de la ideologia de la re-
volució de febrer, i una critica del
Pròleg que posa en Manyé i FJaqyter
a la «Historia del comunismo de Su-
dre».

Manuel Raventós.

El que per nosaltres marca la
vida d'un organisme és el yen
perfeccionament. Així, en tefàl-
lecció del nostre periòdic, do-
naríem com inexistents aquells
números que, en tín sentit o $1-
tre, no representessin un p^o-
grès respecte els anteriors. Se-
gurs estem que tots els que amb
amical comprensió hagin seguit
atentament la nostra obra, Satu-
ran remarcat ei nòstre incestmt
anhel de superació.

L'entrada en el segon any, del
nostre setmanari rediviu, yerà.
assenyalada per notables >mfíio~
res en tots els ordres, fa tóés
important, la què's derivarà de
l'enorandiment del cercle de
col·laboradors amb 'els nous
companys valuosos de t tots %ls
camps del socialisme i dti 'tre-
ball, què'l corrent incessimi de
la vida va portant *1 nostre cos-
tat. No hem d'anticipar res < que
després no póguessiÇi rwlttiar
a l'hora pensada. £& tturhtetçtte
ens segueixin en el msíte ro-
miatff copçarèn aixieti
Vfure-cofrUetâirviriilhrJ
-azafate
el que és obra de tots.
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! tes grans controversies, - Socialisme i Sindicalisme
que D w té m m ««K

Els mites de la terapèutica
L'ànima de l'home, eterna-

ment tftfantil i profundaïrfent
religiosa, s'ha enterait SemfSte,
assedegada de miracle, davant
dels mites abstrusos i dels dog-
BRS hermètics. En tots els of-
ares de la vida en trobem raani-
ffcst&èíons. Quan la ciència fa
una descoberta, en qualsevol
camp, no manca mai qui, segui'
dament, està disposat a treure'n
Tes íbhseqfiències més fantàsti-
ques, físiques o metafísiques.

Es descobreix l'ozon un dia i
a l'endemà ja tenim l'ozonoterà-
pia i centenars de pobres ma-
lalts imaginaris suojectats de
bon grat—per alguna cosa en
dirien «pacients»—a les compli-
cades tortures d'una terapèutica
sabia i infalible. Si es mostra
que.ei radium té algun efecte so-
bre Vécéfíbirvlà humana, aparei-
xerà dessegtrit algú que amb la
radioteràpia votarà guarir-ho
tofedes del restrenyiment a la
màifricdriia.

Coneguts els aventatges d'a-
côstar-nos a la vida natural, tro-
barem totseguit una munió d'ho-
mes a punt de practicar el natu-
risme com una veritable religió
i disposats a anar a trompades
sinó volen declarar amb ells que
les pastanagues són l'únic ali-
ment adequat per la nodrició
humana.

I mentrestant, tota la ciència
de tots els metges plegats segui-
rà mostrant-nos cada dia la se-
va absoluta impotència per alli-
berar-nos de les petites noses
d'un petit encostipat.—«Ha de
fer el seu curs!», serà a fi de
comptes la profunda'exclama-
ció consoladora del doctor.

Dels aventatges
de les «etiquetes»

El que cal és saber inventar
el mot, trobar la paraula nova;
tot lo altre ve després fatalment,
sense encáparrar-s'hi. Per exem-
ple, la simplista gent simple, els
qtte no són res ni poden ésser
res, tenen una gran seâSació
d'alliberament quan poden au-
to-batejar-sc amb una etiqueta.
Per aquest simple fet, pel d'ano-
riïènar-Se ells mateixos coopera-
tístes, anarquistes, catalanistes,

' sindicalistes, excursionistes, se-
paratistes, deportistes, socialis-
tes—com volgueu—tenen la pre-
tendo d'haver près consciència
d'ells mateixos, d'haver devin-
gut—pobres ïantasmesl—alguna
cosa real i tangible, en un mot,
d'haver assolit categoria i dig-
nitat humanes.

Si'«n rtoto, Un adf<ctiu, pot
estótfar tant miraculosa' força
creadora, capaç de convertir
aparentment en éssers pensants
trista gent sense pensament, fio
hem de meravellar-nos que ¿Is
pobres s'hi arrapin amb tanta
d'aferrissada violència, com el
nàuffeg en el tauló qtre Sura.
Una intuïció obscura els diu
que si se'ls desenganxés Vetí-
qvtéta qne duen clavada al cla-
tell amb saliva dejuna, haurien
de viure en l'horrible tragèdia
de r«home que ha perdut el seu
nom», en la follia del que no
sap qui és.

Amb Yetíqueta, pel contrari,
els teniu més trempats que
un gínjoll Quin repòs! Quina
beatitutí Ja no hi ha proble-
mes, ni misteris, ni ombres.
Ja no cal pensar, ni simu-
lar-ho. Ni voluntat cal tenir.
Quina delícia! La etiqueta ho
resol tot, ho simplifica tot, ho
justifica tot: pensa pel nostre
compte, té tots els poders i totes
les virtuts. Com la «Revista Pa-
flíé», ho veu tot, ho sap tot. Ho
preveu tot; és el «Zaragozano»
de la intel·ligència.

Solament els infeliços poden
assolir la felicitat.

Benaventurats els ortodoxes,
que d'ells serà la glòria del celi

La clan de l'èxit!
I com fan, els «teoritzadors»,

la propaganda de les marques
respectives? Ah, amics, quina
misèria espiritual! Tots gasten
el mateix llenguatge, els polítics,
els sociòlegs i els humils firai-
res de barraca ambulant: «La
nostra Federació és la única
que...» «No la confongueu amb
la del veil» «Els altres us enei»

bornenl» «Veniu aquí que tot és
fresc que enamora!»

I sempre que surti un Dr. Pen-
dejas qualsevol—millor si és de
Colombià o Guatemala—i sàpi-
ga fer el reclam suficient dels
seus tractaments, retrtei univer-
sal de totes les dolences, pot*
garantir-se-li, sense por, l'èxit
més esclatant: sempre hi haurà!
un nombre indefinit d'incautes
disposats a ensajar la panacea
oferta, i el què és més gros, ca-
paços de curar-s'hi! «El nombrei
d'estúpids és infinit», es diu
amb impolítica siceritat en VE-
desiastes (1,15).

El. llenguatge seré del que
parli humilment, honradament,
amb el cor a la mà, no interes-
sarà mai a les multituds.

Com més irracional i absurde
sigui el dogma, més fácil será el
prosselitisme i més cega la fe
del creient. Fou sobretot per
l'obscuretat del seu llenguatge
que Heràclit s'atragué la vene-
ració de les multituds. I no'ns
cal anar tant lluny: La causa més
profunda de l'admiració que ar-
reu del món han despertat les
doctrines de Einstein es troba en
la incapacitat de la majoria dels
humans per entendre'n ni un
trist borrai, com podem compro-
var cada dia.

Taüt que FttolBime vivra les
dìeìix seront vivants... 5

I cada religió, cada secta, ca-
da barraca de fira, posseeix la
seva veritat absolutament abso-
luta.

Qui sap, Mare de Deu!
I amb tot, el Savi Modest ens

deia l'altre dia que la mateixa
idea de veritat era una pura
creació dels homes, que tot és
contingent, que tot és conjectu-
ral, que tot és alhora veritat i
mentida. Que tots els remeis po-
den curar una mica i cap no cu-
ra del tot. I mentrestant tota la
pobre humanitat sofreix.

No fóra hora ja—ja sabem
però que n'hi ha per segles, si
mai arribem a aTHbar'hi—no*fó-
ra hora ja, repeteixo inútilment,
que abandonéssim, nosaltres ai
menys, aquesta funesta Idolatria
dels mots? Donem al Dr. Pende-
jas el que sigui del Dr. Pende-
jas i a TínteFligencia el que de
la intel·ligència sigui. No con-
fonguem facció directa amb el
«Sándalo Pizà», ni el Socialisme
amb la «Pomada Pancho».

Siguem, amics, heterodoxes
de totes les doctrines. Pensem
pel nostre compte, encara què,
com aquell que entra a l'aigua
fïMOa, ¿fts «ftguem 5¥tf«irft4:ar
amb precació, de mica en mica,
en la mar «briagadora de la raó.
Ehctía qtíe'pei· oïriïfe sVrïs es-
quincin les entranyes afectives.
Encara que la dolor ens arren-
qui llàgrimes de sang!

Formarem una gran rodona i
ens donarem les mans per tot
l'ample de la terra. I la h«tero-
doxia vivificadora será la nova
ortodoxia de la humanitat alli-
berada.

«Es donar a les propies con-
jectures un preu molt alt—deia
Montaigne, l'enorme—arribar a
fer-ne rostir un home de viu 'én
viu».

No'ns volgüém més, amarats
de fervor infstic, posar a Tast
mütuamtnt per postulats d'apli-
cació remota, eternament inde-
mostrables. Crist no va dir mai:
Rostiu-vos els uns als altres.
Pensem que, com elséncostipats,
tot té de fer el seu curs.'El temps
passa i la Joana ja no balla i el
poble segueix patint. És que ho
hi haurà escarment per nosal-
tres?

Pensem, amics, poc o 'mòlt—
que tothom hi'faéi el que pugui.
Pensem perillosament. Exaltem
totes les inquietuts de l'esperit.
I caminem! Això és lo que im-
porta.

Al cap i a la fi. qui sab. Mare
'ae'Deul—detu.aèmii d'aquell
—qui té raó.

Aíhb molt sentiment deia íHe-
va 'ànitha, lector amic, vull con*
fessar-te sincerament— si'in 'fás
ufotitesa de no íér-ho córrer
'que'jo,'jo,'nòrie'pensat fènir-he
mai.

Ritte« Cnmphlans.

Com un exemple de les grans
controvèrsies alodides en T'arti-
cle «Socialisme i SittdicaKsme»^
que inserim en aquest maleíxj
número;' assenyalem el Congrés)
<sodalist!a de Nancy de l%iyi
1907. j

Tres tesis eren en presencia:!
la de la unió dels sindicats i'del
partit socialista defensada per
üuesde; la tesi «sindicalista» >de
llur absoluta independència con-
centrant en el Sindicat tota l'ac-
tivitat proletària, mantinguda
per Lagardelle; i la tesi mante-
nint amora la independència!
dels Sindicats i del Partit i iifir-,,
mant llur igual valor -sodaSíáfa
defensada per Vàitet.

La-tesi afirmant a la vegada
la independencia i l'idèntic va-
lor socialista 4e t la C. Q. T. i
del partit, havia estat formula-
da al Congrés de Limoges de
1906, per faarés, eo nom de la
Federació del T-ara. Al Congriés
de Nancy de 1907 fou sosíiftgu-
de en la moció del Cher «W
aquesta forma: !

iEl Congrés, convençut que la clas-
se obrera no podrà desènrolïlar-se\
plffiííament si no és per la /orça com-¡
tinada de l'acció política i de l'acció
sindical, pel sindicalisme anant fint\
a la vaga general i per reaspropíaciïít
general ¿tel Capitalisme: ]

«Convençut que aquesta döble acció
sèni tant'més èflcáç com més plena:
títítonomia gailiíeixín l'organisme 'po->
lüic i l'organisme econòmic, per te-
nir el sindicalisme la maloixa flnali-
tal que 61 socialisme;

Considerant que aquesta concordan-
cia fonamental de l'acció política i
de l'acció econòmica del protttttriai
assegurarà necessàriament, sense con-
fusió, ni sutor'diñada, ni desconfian-
ça, una lliure cooperació entre els <lòs>
organismes;

Invita o tots els militants A TRE-
BALLAR DESINTERESSADAMENT
ESVAINT TOT MALENTÈS, ËNJJÏÏM
L'ORGANITZACIÓ CORPORATIVA
I L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA DE
LA CLASSE OBRERA.»

167 delegats es pronuhcÍafeïi
a favor ^aquesta proposició,
contra 141 vots obtinguts per la
proposició rival ^prèálíííid* »per
la Federació -d« la Dordonya.
En Lagardelle, vegent el rems
de la seva tesi, es posà'*! costat
d'en Vaillant.

Per Fallicohament que tots eh
podem treure, sobretot en els ac-
r«»tefetocWrï«rtïsHOe 'däJiWeEÖ'iMe-
fofiiníeflt, i-pel seu valor histò-
ric, reproduira a continuació els
fragments mésaig&ificaUas 4els
discursos amb que les dites tesis
foren defensades.

Avui la "C. Q. del T.,, de Fran-
ça,per haver saWfrbmpfe'Op'or-
tüïram'ent amb ds^ncongits cri-
teris dogmàtics tot mantenint in-
tacta tia fittelitot als, prôníciftfs i
l'esperit revolucionari, pot mos-
trar al proletariat universal l'e-
xemple d'una potent organit-
zació obrera. Al seu Congrés
XVIII, celebrat a Lilla pel Ifies
de febrer de' l'any passat spiala
presidencia del ooiwpany Du-
moulin, i on el camarada Jou-
haux feu enèrgicament el procép
del capitalisme causant de tots
els mals que atueixen l'Europa
d'avui, hi tingueren representa-
ció més de 800 Sindicats.

d'aquest primer Congrés obrer, cele-
brat recentment a Paris, i a la mode-
ració del qual havia sorprès i alegrat
a la premsa busgesa, posava en guar-
da ala treballadors, dient-los: «Esteu
alertes: el moviment corporatiu que
es dibuixa només pot couduir que a
la incorporació & la societat capitalis-
ta i a la mort de tot ideal revolucio-
nari.» Fou aleshores que, inspirat per
aquest estat de coses, vos, vàreu opo-
sar, arnb una força incomparable, la
lluita de classes a la llutta corporati-
va.

Mentre així els arrancàveu a la il-
lusió corporativa, den linciavi:u ala mi-
litants obrers com era utòpica i vana
la recerca isolada, per a cada grup
professional, dels seus interessos par-
ticulars de corporació, amb dany 4els
interessos generals de la classo, i els
mostraven com el punt de vista cor-
poratiu els amagava el punt de vista
de classso, així com l'arbre amaga el
bosc. Mercès a vos, varen compondre
que el proletariat no ha de participar
al funcionament de la societat moder-
na, firis 1 quan obtinga, dintre d'ella,
aventatges materials; que el proleta-
riat no s'ha de dividir, en contra d'ell
mateix, en fraccions ínfiuitessimals i
hostils, en l'esforç d'assolir revindi-
cations especials por a. cada una d'e-
lles; sinó que, estretament unit en un
pensament comú, resumint en certa
manera la seva diversitat interior en
una enitat més alta, cal que es dressí
contraía burgesia, amb un sol im-
puls, classe contra classe, desafiaut-la
amb el seu ideal.

Corporatism» i SindfóallBme

Confonen corporatisme i sindica-
lisme. He dit que, en vosaltres, aques-
ta confusió tenia un origen històric.
M'explicaré. En concedir només als
sindicats un paper subaltern i infe-
rior, raoneu sempre com si encara
només tinguéssim al davant aquest
moviment professional d'inspiració
purament corporativa limitat a la de-
fensa del salari i a la reducció do la
jornada de treball, que heu trobat al
vostre davant quan, després de 1876-
77, heu reprès, & França, la propagan-
da socialista interrompuda-des deia
Commune. Certament, recau a Guos-
de l'honor d'haver llençat el crit d'a-
lerta, davant d'aquestes organitza-
cions enfangades en el que nomenà-
veu un «carrerany corporatiu» i gai-
rebé no em cal recordar què la protes-
ta, mentre expressava la veritat del
moment, era la protesta unànim de
tota ela socialistes, de tots els revolu-
cionaris ¿'aleshores. De Londres, ha-
via eixit, en 1&76, una crida al prole-
tariat militant, 'firmada per Vaillant 1
els seus amics, la qual, a l'eademà

I/antlparlamentartsme
Per un moviment contrari al que

havia conduit més o menys la subor-
dinació dels Sindicats als diversos .
Partits Socialistes, es va desenrotllar
una ardent oposició anarquista anti-
parlamentaria que, a sou tom, anà a
sol·licitar la classe obrera. Davant do
la parlamentarització o de les tempta-
tives de parlamentarització del prole-
tariat, era fatal que es creés un fort
corrent d'antiparlamentarisme, el
qual havia d'importar, també, la seva
política pròpia, als Sindicats. De ma-
nera que els Sindicats, ja dislocáis
per les rivalitats de les fraccions so-
cialistes, les quals volien, totes elles,
Infondre'ls la veritat revolucionària i
que l'una rera l'altra els deien: «Vo-
teu per ml», es lliuraren a una propa-
ganda contraria, el met d'ordre de la
qual era «No voteu».

Dut així del parlamentarisme a l'a-
narquisme antiparlamentari, el movi-
ment sindical estigué desorientat fins
a 1900-1901. En aquest inomeet, a con-
seqüència de circumstàncies políti-
ques prou conegudes, la classe obre-
ra, que durant llarg temps, a França
havia tingut esperances en l'Estat de-
mocràtic, ha pogut fer-se cabal, per
experiència, del que valia, fins amb
ministres socialistes, el seu funciona-
ment regular í normal. Aleshores es
va produir, en la consciència obrera,
una desil·lusió brusca; els treballa-
dors es varen dir: l'Estat popular que
s'ens prometia és idèntic, si no en les
seves modalitats, al menys en les se-

,ves conseqüències, a l'Estat reaccio-
nari o conservador al qual s'en s ha fet
combatre com a únic responsable de
tots els nostres mals. Era Estat i se-
gueix essent Estat; per superior que
'sigui a les formes anteriors, la forma
democràtica no en canvia pas el fons;
l'Estat roman sempre,-sota la diversi-
tat de les apariéncies, la mateixa for-
ça coercitiva al servei de l'ordre bur-
gès. I més encara; és més perillós
com més pèrfid és, i és més pèrfid per
tal com es fa passar per ésser el go-
vern del poble, essent les seves llibe-
ralitats filantròpiques només que pre-
sents enverinats. Es aquesta lluita
contra la forma democràtica de l'o-
•pressió capitalista, contra l'Estat dels
Millerand i dels Waldeck-Rousseau,
contra els partits populars que els sos-
tenien, la que ha Jllençat definitiva-
ment la classe obrera, ja allunyada
dels partits politics per les raons aquí
esmentades, a les seves intencions
sindicals com jaquint-la en el seu
camp natural. Heus aquí com aquest
proletariat, dividit des de feia temps
per les rivalitats anarquistes i desil-
lusionat per la pujada al poder dels
«amics del poble», s'ha replegat en si

• mateix 1 s'ha preguntat si no era ja
arribada l'hora de curar-se ell mateix
dels seus negocis.
L'evolnoló del'anarqnlime.

Aquest slndicalismd naixent, que
havia estat entrevist i formulat, en
part, per la «Federació de les Borses
del Treball» i el seu secretari Pellou-
tter, trobava im quadro d'prganitz»-
etó a punt, en aquesta «Confederació
Geueral del Treball» que havia estat
ereetda en 1805 i la importància de la

qual havia ja estat pressentida; on a-
quell moment, per socialistes revolu-
cionaris tais com el ciutadà Vaillant.
Reuard o Màrius André, no sé quin
dels dos, feien alusíó aquest matí a lo
que va passar aleshores, una cosa cu-
riosa: per reacció contra el que no-
menaré, des del punt de vista socia-
lista, el perill democràtic, per oposi-
ció a les tentatives de governamenta-
litzaeió de la classe obrera, tots els
obrers revolucionaris i de tots els ma-
tisos, s'agruparen instintivament í
constitueixen un bloc. Socialistes,
anarquistes, llibertaris, s'uniren con-
tra el perill comú, i d'aquesta unió en
va neixe aquest nou moviment que es,
diu sindicalisme. Car, a l'ensems que'
s'agrupaven, els obrers, es transfor-
maven. I mentre uns socialistes,, com!
Griffuelhes, com Luquet, l altres,
condemnaven les propios creences po-
lítiques que no corrcsponian a les rea-
litats del moment, uns anarquistes,
com Pouget, com Delesalle i altres,
modificaven sensiblement llur acció i
participaven més activament a la or-
ganització metòdica de la classe obre-
ra. Si; aquests anarquistes, que hom
ens mostra sempre com propagandis-
tes de l'antic antiparlamentarisme es-
tèril, han estat també pregonament
infinits pels fets. I és a conseqüència
d'aquesta evolució general, per la fu-
sió progressiva do tots els elements
en la mateixa acció comú, per la eli-
minació de totes les sobrevivències
del passat, que s'ha creat, en el sí del
moviment obrer una política de clas-
so, ni socialista parlamentària, ni
anarquista antiparlamentaria, sinó
sindicalista; una política pròpia del
proletariat, el qual, amo ja dels seus
destins, ha sabut dir, en fi: «Jo sol i
ja n'hi ha prou».

L» moda de l·i páranle«

I passo immediatament a la segona
moció, la de la Dordogne la qual s'a-

'uauta en peu, com Lagardelle ha
volgut reconèixer.

La teoria que resumeix; respon a
una llarga pràctica universal de la
qual és nascuda. Aquesta faísó d'eii-
vissatjar i de menar l'acció dol prole-
tariat en marxa vers la seva reevolu-
ció té alguna cosa per ella que, enca-
ra que no pesi gaire dins la balança
d'En Lagardelle, no deixa de consti-
tuir per mi i per molts dels nostres
camarades, un argument d'una força
extrema: COINCIDEIX AMB LA MA-
NERA DE VEURE I LA MANERA DE
FER DEL SOCIALISME I DEL SIN-
DICALISME EN EL MÓN SENCER.
Es possible-bo repeteixo—que aquesta
consideració sigui d'un ordre absolu-
tament secundari per En Lagardelle,
lliuro de pensar que l'estar d'acord
amb En Lagardello val inés que l'es- •
tar d'acord amb els proletaris dels
Dos Móns—; és una apreciació per-
sonal dins la qual no tinc pas d'en-
trar.

I, atès que la nostra concepció s'a-
guanta, (de l'acció sindical i l'acció
política, així com de llurs relacions
necessàries) jo voldria respondre ales
objeccions que li han estat adreçades.
S'ha dit que podia ésser veritable fa
«n cert nombre d'anys, però, que
avui en dia era envellida, «passada de
meda»... Assistim, de tant en tant, a
propòsit del socialisme, del seu mèto-
de i de la seva tàctica, a descobertes
d'aquesta mena. S'ens exposa docto-
ralment que, bo en altre temps; a-
quest socialisme que ha posat en peu
el món obrer, ja no correspon a la si-
tuació present; que s'ha envellit, i que
deu fer lloc al socialisme «a la mane-
ra nova». I quan analitzem aquest so-
cialisme soi-dùant nou, amb el 'pre-
tés arsenal superior que aportaría a
la classe obrera i al partit, que ós el
que trobem? Paraules o res; ho de-
mostraré tot seguit. En Lagardelle
afirma que {dins el moviment obrer
sindical, que ell ha anomenat sindi-
calisme, i que jo continuaré anome-
nant sindical, hi havien tots els ele-
ments de l'alliberament obrer i que
els elements d'aquest alliberament
eren solament allí; que solament allí
hi havia, al mateix temps que l'arma
necessària, l'arma suficient per ferir
de mort la societat actual

SoqlalUme 1 SindloalUme
Hem dit altre temps, com diem avui,

jo pretine que és veritat avui com ho
era aleshores, què el proletariat deu
organitzar-se professionalment, per
per oficis; que U cal agr«par-se en
sindicats; que és aquesta una condi-
ció, no solament per millorar la seva
situació actual?síaó per a tra,ußfors>ar

la societat. No hem canviat mat «quest
punt de vista, ni fins quan jo critica-
va amb la major violència les ifrwte-
Unioiií» d'Anglaterra. En Lógardelle
parlava de la meva" actitud respecte
dels sindicats francesos eii elséu ori-
gen. Jo no feia pas, en aquell mo-
ment, el seu procés als sindicats fran-
cesos: si En Lagardelle no fos tant
jove—i jo el felicito, per altïa-btóda
de no compartir la mevft massa ll«¥ga
experiència,—es recordaria que 'si
Vaillant i els seus amics demmeiavéto
en 1876, el Congrés corporatiu fclád-
cal de la sala d'Arras com uña especie
d'incorporació del proletariat <fWí«eÍa
a la societat burgesa, jo, al còtttraW,
Veia i saludava en aquest primer "Con-
grés, el punt de partida o PenArtS de
una organització de classes' ;' Ñtí'ne
pas volgut separar-inè dels sltìdica-
listes d'aleshores, encarà que és'tro-
bessin en el barbosselg, i encaña i}ufe,
presoners de la cooperació burgesa,
arribessin firis a proscriure la ;vàglft.
M'he refusat obstinadament á consti-
tuir un moviment socialista fora'del
moviment obrer qualsevol que fos, i,
en els Congresos successius del pro-
letariat sindical francès, hi hetn"*n-
terviugut com a col·laboradors, .des
de Lyó, on s'afirmaven ua grapat
dels nostres, fins a Marsella, a ¿Ha-

,vraf etc., on, alcostat Í6||s|ĵ |im|«s
•«ndtC8ils,;,%uraven els fijiljlí g4f>s
d'estudis socials i d'acció política...

Però, si al començament els dos
moviments, corporativi o s}n,dical i
socialista i polític, han pogut i dogut
confondre's, ós que els elemente que
entràveu en les dvies organitzacions
eren tan febles, tan poc nombrosos
que no hi havia lloc pel que s'ha, ano-
menat «la divisió del treball».,B|visió
que havia de produir-se pel curs i a
mesura del desenrotllament dels dos
moviments. Es així—per parlar no-
rnés que de l'organització socialista a
la qual jo pertanyia—que al costat
del partit obrer francès, P. O. F., s'ha
vist formar i funcionar des de 1886 la
«Federació nacional dels Sindlòats i
Grrups Corporatius Obrers de França».
Efecte de la divisió del trovali que
s'imposava, sense que per això, per
que el treball es divideixi, deixi de
haver-hlllpc a la coordinació. Quan
el treball'Industrial executat per pe-
tit taller d'abans, en el qual totes les
operacions eren fetes en un mateix
lloc, a voltes pel mateix obrer, ha de-
gut, a causa de la seva extensió, re-
partir-se entre una serio de tallers
diversos, amb un personal distint, és
que per això s'ha romput tot lligam,
tota entesa i tota combinació entro
els elements dividits de la pïoffuccló
així engrandida? Es el contrari,' ca-
marada Lagardelle, el que s'ha pro-
duit. Una nova concentració naixia
d'aquesta divisió del treball. I allò
que nosaltres demanem és que la
divisió del treball aplicada a l'ofrga-
nització í a l'acció de la cl&Sse treba-
lladora, dongui lloc igualment'-a; nua
concentració obrem. •'••••

El Sindicat ei baita a •! mateix?

Però jo espero sempre que els nos-
tres «innovadors», que van repetint
que el Sindicat es basta a si mateix,
que de l'acció sindical pot 1 doti' sor-
gir la revolució social, jo espero sem-
pre que vulguin expiicar-nos do qui-
na manera, amb les soles artiïes de
que ells disposin i que els HI soft im-
posades per la seva pròpia natura-els
Sindicats arribaran mal a""1íímTfrot-
mar la, propietat, condició .essayai
del món iiou.

1 que rio om parlin pas com una_ob-
jecció deia,vaga general, perquè es-
taré obligat a recordar als nostres siu-

, di^alistes—així com ella éí ÄÄfün

—que si s'ha volgut oposar-lo al Tot
electoral, és sobretot CONTRA TOTA
SOLUCIÓ INSURRECCIONAL QUE
LA VAGA GENERAL HA ESTAT IN-
VENTADA!

Pelloutier escrivia que «el poble no
»havia adquirit mai cap avcutatge da
»les revoluclous sagnants de les quals
»s'han beneficiat solament els agita-
«d.çríf do la burgesia; que en, pfqsèn-
»cift.altrament de la potènci^.m^ir
»posada al servei del capital, m)R jín-
»surreciò a ma armada no oferiria, a
»les classes dirigents altra«c,a,3»"ftMO
»una nova ocasió d'ofegar los íalvíu-
»dicacions socials amb la sang (Jjals
»treballadors». ¡ ' • , . , . >

Són aquesta els termes matei^of <lo
la, resolució presentada per ell—L$o-
tàò> al Congrès de Tours d« IWforl
acabava així «que entre ela mtyaiis
T-focißes i legals concedits i«coi»s-
»cientment al partit obre? pef; fer
»triomfar les seves legUlroe§*spjp-
»eioas, o'hi ba un que deu precipita»'
»Ift traníformació econòmica tasBffju-
*rar,|ftnse reacció possible, P. èïiíi^cl
»ftuartfstat; que aquest »íi|̂ 4«l->
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>tuapeiuió substancial i simultáneo.
»de la força productiu, és a dir, la va-
»ga general, que, fins limitada a un
«període relativament restringit, con-
«dulrla Infaliblement al partit obrer
>al triomf de les reivindicacions for-
»muladea en el seu programa.»

Així, cap revolució violenta! —pre-
nntada tempre per nosaltres com wna
meittital.—Es a la vegada perillosa i
inútil, amb la lugalitat n'hi ha prou! I
el vot electoral, és massa llarg afegia
Pel'outíer. I jo responia a Pelloutier
que al en efecte, el vot electoral era
un medi molt massa llarg, del qual no
M podia contentar la meva impacièn-
cia, el refús general del treball era un
medi molt més Ilare encara, per tal
que, eleatoralment, bastaria una ma
Joría obrera conscient per amparar-se
del poder polític i fer-lo servir per la
expropiació de la classe capitalista,
mentre que per la vaga general, tal
com ell la volin, calia la generalitat
dels treballadors, ja que la majoria, al
sortir de les fàbriques, deuria trobar
contra d'ella, amb la minoria que con-
tinuaria treballant, els pagesos exas-
perat! de no poder fer correr o vendre
ell seus productes, j untant les seves
forques i els seus fusells de caça als
mausers de l'exèrcit anomenat naclo-

al.
(Continuarà.)

DE LA MUSA POPULAR

I
El monstre de la Guerra

ha amenassat la Terra,
La Terra s'ha extremtt
llençant planyívol crit
d'angoixa i de paura.
SI monstre que fretura
per heure el ric botí,
talment l'astut felí
està guaitant sa presa.
Són cap, quina baixesa!
El monstre de la Guerra
ha amenaçat la Terra-

li
Esclau del camp, que lluites
de sol a sol tot l'any,
1 fos brollar de terra
rics fruits amb noble afany:
ja pots llençar ton eina
de pau 1 de treball!
Prou te'n daran una altra
que arreu durà l'estrall.
Bn premi als teus esforços
veuràs ton camp malmès,
la teva llar perduda
potser per sembré més.
Que el monstre de la*Guerra
ha amenassat la Terra...

Ill
Obrer de testa blanca
que tens un fill cepat,
alegre i ple de vida;
que amb pena l'has pujat
i d'ell n'has fet nn home
treballador i actiu,
perquè de la llar teva
conservi el grat caliu,
tremola, que s'apropes n
jornades de dolor.
Np sents, de mort siiii-tra,
quin crit esglaiador?
Es l'alè de la Guerra
que ha amenassat la Terra...

IV
O dona venerable
que al rostre hi dus marcat
el goig d'ésser-ne mare.
Donzella que has gustat
la mel d'unes paraules
que han fet glatir ton cor.

Ploreu, piorou les dues;
ploreu que el vostre amor
l'arrenqueu do sa casa.
Qui sab la seva sort
quan sigui en terra extranya
011 sempre hi bat la mort...

V
El monstre de la Guerra
ha fet vibrar la Terra
amb son udol malvat.
La Terra s'ha esglaiat
tement el seu furor.
I en lloc de redreçar-se,
en lloc de defensar-se
de l'urpa del Terror,
al monstre s'ha entregut
la pobra Humanitat.

El monstre de la Guerra
ha fet sagnar la Terra...

Carles Carques Martí.

Als suscripto de fora
I corresponsals

El manteniment d'un
periòdic com el nostre
comporta u n sacrifici
constant. L ' anormalitat
actual fa més dura encara
la vida de JUSTÍCIA SO-
CIAL

Preguem a tots, viva-
ment, vulguin ajudar a
ï èxit de la nostra obra re-
mesant-nos Timport de les
suscripcions que s ' ens
deuen, i establlint les li-
quidacions amb la màxi-
ma puntualitat.

Noves i documents
GRECIA.—La situació politica.

El govern provisional ha cridat a Ve-
nizelos oferint-li el poder sense condi-
citìns. Després de tan repetides instàn-
cies, Venizelos ha accedit a tornar al
seu pais i a encarregar-se de constituir
un govern que representi els sentiments
de la majoria del seu poble. Sembla
què's proposa cridar* desseguit al rei
Jordi II actualment exilât a Rumania,
ço que es molt verossimil, car Venize-
los creu que fora una equivocació ins-
taurar la república en un pals, com
Grècia, tan inconsistent en la manifes-
tació de les seves concepcions politi-
ques.

En efecte, deixant de banda aquell
famós plebiscit que va retornar al di-
funt rei Constanti al tron de Grècia,
basta examinar el resultat de les elec-
cions del dia 16 de desembre i compa-
rar-lo amb el de les eleccions de no-
vembre de 1920. En aquella data, els
369 diputats triomfants es descompo-
nien en la forma següent: gounaristes
(o metaxistes) 182; stratistes^ 31¡ llibe-
rals (venizelistes) 89; independents, 52
i musulmans 15. Les darreres eleccions
donen 250 llocs als lliberals, 120 als re-
publicans i 6 als agraris. Venizelos va
ésser elegit per la circunscripció d'Ate-
nes-Pireu, obtenint 64.625 sufragis dels
69.300 que foren emesos.

Malgrat aquesta manifestació de la
voluntat del poble, el lloc que accepta
Venizelos és excessivament exposat.
Els republicans han anunciat llur opo-
sició mes declarada. Venizelos s'ha
acreditat d'esser un politic d'alta cate-
goria però amb la base de un poble vo-
luble i histèric no s'hi pot sustentar cap
esperança.

POLÒNIA.—El nou govern i «li
•ovlat«.

Grabski, el nou cap del ministeri de
Polònia, s'ha presentat amb el nou go-
vern al Parlament (Seym) i ha obtingut
un vot de confiança. En el nou govern
hi figuren el doctor Bertoni a la cartera
d'afers extrangers, Soltan a 4a d'Inte-
rior, el general Souskowsky a la de
Guerra i Darowsky a la del Treball.

El nou ministeri es proposa conse-
guir la nivellació del pressupost abans
d'etnpendre una reforma radical del
sistema monetar}, Degut, potser, a l'in-
fluencia de Darowsky, ex-embaixador
de Polònia a Moscú, el nou govern
reconeix de jure als Soviets i estableix
tota mena de relacions, declarant que
pren nota de que segons la constitució
de 6 de juny darrer creant la Unió de
les Repúbliques Socialistes Soviètiques

de Rússia, aquesta respectarà i execu-
tarà els tractats individualment concer-
tats per aquestes repúbliques abans de
constituir-se la Unió.

ESTATS UNITS. - »»mplaritat«
capitaliste«.

La vidua de Montgomery Ward (cap-
devanter del giro postal) ha entregat a
Mr. Scott, president de la Universitat
North Western de Chicago, la suma de
tres milions de dollars que destina a. un
centre de investigació mèdica en aquella
Universitat dedicat a la memòria del seu
difunt marit.

La Universitat de Yale ha rebut per a
la erecció de una nova biblioteca, qua-
tre milions de dollars, part del donatiu
de quinze milions legat a la dita Uni-
versitat per el difunt John W. Sterling.

Veus-aquí els exemples que haurien
de seguir els capitalistes de tot el mon.

AUSTRIA.=ün altre exemple,
Mentre el candi 1er, Dr. Seipel, dona-

va a la Societat de Filosofia de Viena
una conferència explicant la impossibi-
litat del govern de subvenir al sosteni-
ment de la Universitat de Viena, va
adelantar-se Herr S. Bosel i va oferir
aportar la suma necessària per a soste-
nir les despeses de la Universitat. Es
tracta no res menys que de donar uns
quinze milions de pessetes anyals, quan-
titat exorbitant, encare què'l que l'ha
oferta es calcula que és l'home mesríc._
d'Àustria.

Aquest exemple ha fructificat i són ja
en bon nombre els capitalistes austríacs
que han ofert al canciller Seipel d'aju-
dar al sosteniment de centres de cultu-
ra, tant, que la crisi que sufría l'ense-
nyament secundari en aquell pais, pot!
donar-se ja per conjurada completa-
ment.

TURQUÍA. - Disposicions inte-
reBfcantB.

Les autoritats han ordenat que fossin
suprimides les cortines col·locades en ;
l'interior dels tramvies de Constantino-
ble i que servien per a separar els'
seients de les dones musulmanes dels
del restant passatje. L'ordre es funda en
què aquelles cortines són vehículs de
microbis i causa de moltes malalties.

D'aqui endevant, les dones musulmà'
nés que viatjen soles hauran d'ocupar
els dos primers bancs del tramvia però
sense cap separació de l'altre passatje.
Les que viatgin amb llur marit podran
ocupar qualsevol seient sense que pu-
guin ésser molestades per la policia en
tant no contravinguin les lleis civils i
religioses del pals.

ANGLATERRA.=La darrera vic-
tòria.

La Universitat de Wales ha rematat
la victòria esplendorosa del dia 6, ele-
gint també un representant socialista.
Ja no és solzament el poble obrer el que
don* els seus sufragis al Socialisme,
sinó els intel·lectuals que, de molts anys
ençà, estan en majoria al costat de les
idees redemptores. Cal només recordar
que els més grans escriptors anglesos
Wells, Galsworthy i Bernard Shaw són
antics afiliats al Labour Party.

Amb aquest són 193 els diputats so-
cialistes que tenen seient en la nova
Cambra dels Comuns la qual inaugura-
rà el període de sessions el dia 8 de Ge-
ner. 191 d'aquests diputats són afiliats
al Labour Party i 1 són socialistes in-
dependents.

Socialisme i patriotism«.
Mr. J. H. Thomas, el veterà socialista,

ha manifestat, referint-se a la situació
creada pel recent triomf dels laboristes:

«Observo amb estupefacció les ame-
naces de treure el diner de les banques
i enviar-lo a l'estranger. Són molts els
interessats en produir un pànic finan-
cier per a desacreditar la politica labo-
rista. Això no passa d'ésser una ridicu-
la criaturada. La riquesa d'una nació
està representada pels seus ferrocarrils,
les seves mines, les seves fàbriques, etc.,
etc. Es que s'en volen endur tot això
sobtadament i amb un cop de gènit? Es
que hi ha cap lloc a la terra a ont el
diner pugui estar més segur que aqui?

«Probablement aqueixa gent no s'han
enterat de què en els llargs anys d'or-
ganització i consolidació de les trade
unions i cooperatives molts dels nos-
tres homes han adquirit una superior
capacitació per al manejament i direc-
ció de la producció i dels negocis a base
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de resultats reals i beneficis positius.
Sembla talment que, nosaltres siguem
una allau de desesperats sense cervell i
sense cap consideració per als interes-
sos del nostre pais i l'esdevenidor dels
nostres fills. Precisament la guerra va
demostrar el contrari. En aquelles ho-
res critiques per a la nadó va quedar
suficientment demostrat que el patrio-
tisme i el sacrifici no eren patrimoni
d'una classe ni d'un partit sinó la ex-
pressió d'un sentiment molt fondo que
engloba a tota la comunitat.

»Es'que ¿s tan llunyana aquella lliçó
per a que ja hagi sigut oblidada?»

MÈXIC.—Praoà» re-roluoionarl.

Les darreres noves de Mèxic semblen
confirmar el fracàs de la revolució ori-
ginada per les dissensions ocorregudes
en el ministeri entre el ministre de Fi-
nances, de la Huerta, i el del Treball,
Calles. Aquest va acusar a de la Huer-
ta d'haver distret per a fins electorals
una part dels deu milions de pesos que
hi havia dipositats en una banca de No-
va York per a obligacions del deute.
Això va ésser causa de la separació de
de la Huerta del ministeri, car el presi-
dent Obregón va demostrar alguna par-
cialitat a favor del ministre Calles.

Calles i de la Huerta eren candidats
a la presidència dp la República quals
eleccions havien de verificar-se ara. La
revolució va produir-se a favor de l'ex-
ministre de Finances que representava
als elements conservadors contraris a
les expropiacions de terres i favorables
als terratinents espanyols.

Com diem al principi d'aquesta nota
la revolució pot donar-se per vençuda
i aniquilada.

BARCELONA.-

Aquest número ho pos-
iti per lo censuro,

No ens és possible a nos-
altres publicar el document
de la Agrupació Socialista
inserit en els diaris. Els
nostres lectors voldran ex-
cusarnos.

P. D., Ciutat.~Pe\ excè d'original, literari ne ia
brot quan podrà publicar-« l'article ama-
blement tramei. Vol pauar per la Redac-
ció?

P. Q., Cíutat.~lA., td.

NOTES:—Preguem a tols els que ens escriguin
vulguin donar-nos nom i adreça. No cor-
respondran els escrits anònims. L'origi-
nal literari acceptat haurà d'eiperar un
Uarg tom pel excés d'original. La nostra
Redacció "is oberta al públic els dissabtes
a la tarda 1 els dijous a la nit.
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Religió
Hauràs sentit a dir des dels

dies de la teva infantesa que un
home sense religió és un ésser
sense moral: que aquesta terra
nostra; Catalunya, es filla del
Cristianisme i per a subsistir ha
de mantenir-se cristiana; que
particularment i col·lectivament
eV destí de l'home i de la socie-
tat és l'accés i el mereixement
d'un altra vida supraterrena.

Tant si vens despullat, com
vestit d'or i porpra, a dintre teu
s'hi amaga el dipòsit, la herèn-
cia feta de terror, d'egoisme de
codicia i de pobresa mental de
les generacions que ens han
precedit. Per centúries i milenis,
els homes incapaços de pene-

trar l'enigma de les lleis univer-
sals, han anat engruixint la
crosta de supersticions, aberra-
cions i sofismes que empresona
l'esperit. La ciència treballa ar-
didament eo rompre aquesta
crosta i l'esperit forceja per a
lliurar-se d'ella. Tu mateix, Amic,
havies sostingut combats sin-
gulars i temeraris. Quan les
veus exteriors et cridaven, crei-
xia la teva frisança i feies
un esforç desmesurat. Després,
quan et semblava percebre la
llum de l'espai infinit, un llamp
del cel t'enlluernava i, esglaiat,
estabornit, tornaves a la closca
a somniar zn la protecció di-
vina.

Nosaltres hem conegut Bu-
dha, Confuci, Jesús i tots els
llurs satèlits i profetes, i reco-
neixem que tenim amb tots ells
un parentiu llunyà. Només que
no ens espanten el vent, ni el
foc, ni les onades de la mar, ni
la maldat dels homes. Nosaltres
veiem sortir el t sol, sentim les
veus de la tempesta, coneixem
els astres de l'espai i ens tro-
vem segurs, acompanyats, feli-
ços. Encara no hem trobat res
que ens originés un dubte o ens
fes néixer la temptació de recu-

lar cap al racer de la santa ig-
norància.

Nosaltres no ho sabem tot.
Bon troç s'en faltai Però sabem
més que Budha, que Confuci,
que Jesús, i llurs satèlits i pro-
fetes. Tu també saps més que
ells, Company. Saps més que
ells, perquè entre ells i tu hi ha
hagut una gran florida d'homes
que t'han deixat un món de ve-,
ritats altes i profundes que ells,
malhaurats! no coneixien.

Nosaltres ho volem saber tot.
Per això hem lograt saber qui
eren ells i el nexe que ens uneix
amb ells. Si callessin els que fan
remor entorn d'aquests noms
venerables, sentiríem com una
veu majestàtica en les pregone-
res del temps i de l'espai que va
dient als homes: «Avant, avant
pel camí de l'ideal, avant per la.
via del Esperit».

Les religions són creades per
a redimir a l'home del pecat.
Has d'entendre què cosa és el
pecat. El pecat és l'abjecció,
l'aberració, la superstició. El pe-
cat és la submissió a la injusti-
cia, a la vilesa, a la força bruta.
El pecat és, senzillament, l'ab-
sència o la mesquinesa d'espe-
rit. Per a redimir-te, has d'aban-

donar tota temença o cobardia.
Una inflexible llealtat amb el
principi que sosté la dignitat
humana et privarà de tota bai-
xesa i per consegüent de tot pe-
cat. I estaràs d'acord amb l'es-
sència de totes les religions i
seràs l'arbre que rendeix el seu
fruit òptim sense extorsió, natu-
ralment.

Les religions són pels homes.
Les iglèsies són pels humils,
pels conformats, pels insufi-
cients. La veu del profeta ha si-
gut la condensació d'un mo-
ment deia consciència universal.
La seva iglesia és l'embolcall,
la crosta, que creen els homes
ínfims per a recloure la llum
triomfant. La iglesia és la reac-
ció de la baixa naturalesa con-
tra la vigoria espiritual de la re-
ligió. La religió pot ésser una i
eterna i pot ésser múltiple, di-
versa, infinita. La iglesia serà
en tot temps i en tot lloc una
organització complementària del
regim imperant. Si en el passat
la iglesia era el poder, i tot po-
der dimanava d'ella, avui rele-
gada, enviuda, s'aconsola amb
el paper secundari de preservar
la moral convencional i avalar
les lleis absurdes i el domini del

dèspota. Per això blasma i con-
dempna tota humana rebeldia i
la millor paraula que pot dir-te
és: — Conforma't, respecta els
privilegis i postposa tota vindi-
cació per a l'altra vida.

Es cosa petita i vulgar la
d'entendre el principi bàsic del
sistema. El bon capitalista l'en-
ten perfectament i es sempre un
accionista de la iglesia que aga-
vella i explota la religió del seu
país. I Tu, Amic meu, que has
d'ésser? río podràs negar que
Catalunya va néixer cristiana,
que les seves arrels històriques
es confonen en les llunyanies
del temps amb les del Cristia-
nisme pàrassit de l'Imperi, fer-
ment de reaccions locals, gene-
rador del poder abusiu i d'auto-
ritat irresponsable que plana
sobre vidés Í hisendes com una
maledicció del cell No podràs
ignorar la seva infiltració en el
nostre cos social, la seva vincu-
lació en els costums, sentiments
i fantasia del poble nostre. Que
has de fer?

Mal aniria que aquest fet po-
gués varier la vostra direccció.
Mal aniria que un deure de lleal-
tat mal entès privés a l'oruga de
devenir papellona. Bl normal

desencadenament de la vida no
ens obliga pas a renegar del
passat ni tampoc a deturar-nos
en el camí de la evolució. No ho
comprens?
Pel camí per on passava el nos-

tre pare Sant Francesc caminem
avui nosaltres alegres i radiants
de poder resar en la llengua del
segle XX la tendra oració pan-
teística que ell ens ensenyava.
Beurem l'aigua en aquell mateix
pou de vida. I això ens lliura de
tota recança i de tot sensible es-
queixaraent. No podem consen-
tir que el nostre esperit resti
adormit en les llavors ignotes i
que la nostra terra quedi preso-
nera en els foscos jardins me-
dievals. Es amb ella tota entera
Ïue ens llencem a la pira que ha

e transubstanciar-nos per a
poder integrar dignament la so-
cietat de l'avenir.
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