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Ò R Q A N DE LA U N l Ó S O C I A L I S T A D E C A T A L U N Y A

L AFER B R U N E T - R A G A S O L - B L O C H
L'advocat Ragasol, membre d'Acció Catalana, és l'únic
polític català que ha volgut fer negocis amb Bloch

La setmana passada donàrem ja per
liquidat l'afer Bloch. Lazare Bloch
pogué venir a Barcelona amb inten-
cions perverses. Però se'n va tor-
nar com havia vingut. I els homes de
l'Esquerra Republicana de Catalunya,
als quals les dretes han volgut em-
brutar amb llur bilis de despitats,
n'han sortit immàculs.

Però, finit l'afer Bloch, resta en
peu l'afer «La Publicitat«.

«La Publicitat» és culpable ¿'eá-
càndol premeditat contra Catalunya.

El tèrbol Manuel Brunet i els je-
suïtes de «La Publicitat», professio-
nals de la insídia, per a fer-la jugar
covardament vorejant el codi penal,
han convertit un bri de palla en una
biga. Per amor a Catalunya, diuen.
Per odi a una Catalunya que s'ha
alliberat de llur mesquinesa moral i
ideològica, diem nosaltres. I sota la
inspiració suspecta de Ragasol, cu-
nyat del senyor Barbey, advocat d'un
client de Bloch, l'únic que Va voler
fer negoci amb Bloch, que fou el pri-
mer a conèixer í tenir a les1 mans el
famós tejct de Bloch.

Per un anhel morbós d'èxit perio-
dístic, de venjança política, i potser
crematística, han volgut, fer tronto-
llar el prestigi de la representació
parlamentària de Catalunya a l'hora
que la seva força moral i la seva co-
hesió eren,més necessàries per a l'as-
soliment de les nostres llibertats.

Tota la premsa anticatalana ha fet '
i fa costat a «La Publicitat», als je-
suïtes- de la «Lligueta» i amics de Ra-
gasol, secretari de la cH. U. S. A.»,
qui no pogué tancar un negoci d'un
milió de pessetes amb Bloch. Heus
ací el fruit de la seva obra verinosa.

Miri's com es vulgui, l'afer «La
Publicitat» no és sinó un atac a Ca-
talunya, no és sinó facilitar armes
perilloses a l'adversari tradicional.

Nosaltres, doncs, 'denunciem da-
vant l'opinió pública els catalanistes
cent per cent d'Acció Catalana, com
enemics de les nostres llibertats col-
lectives.

*
• * *Donem a contjnuació una síntesi i

la documentació del succeït en el curs
de la setmana. D'una i altra sorgeix
plenament demostrada/ la indignitat
dels jesuïtes de la «Lligueta», que ni
davant del company Campalans1 s'han
contingut.

Carta de Campatans
a Josep Barbey

«Ciutat, 2i de novembre de 1931.
• Distingit amic : Arribat de Ma-

drid & les dues de la tarda, no he
vist fins ara (són les cinc) La Publi-
citat d'aquest matí. La maniobra ini-
ciada diumenge .passat amb T «afer
Brunet» culmina avui en la vilesa
màxima amb l'article de redacció «La
causa de l'expulsió de M. Bloch».

»Seguidament us he cridat per te-
lèfon i al vostre domicili m'han dit
«que us suposaven a Sevilla. Però
m'és impossible d'esperar el vostre
retorn. Quan el canibalisme de les
lluites polítiques de Barcelona posa-
va en perill la meva vida, jo em sen-

(Segufiíc a la pàgina. 4, col. t)

L'escàndol indigne premeditat per
«La Publicitat», ha tingut una deri-
vació sensacional.

Simultàniament «La Publicitat» i
«L'Opinió» vareq tractar el nou i sen-
sacional aspecte en l'afer. «La Publi-
citat», donant una carta del senyor
Ragasol, secretari de la H. U. S. A", i
cunyat del senyor Barbey. «L'Opinió»
inserint un reportatge el company
Campalans.

La confessió
del senyor Ragasol

A «La Publicitat» el senyor Raga-
sol confessa que ell va lliurar la no-
ta de M. Bloch i es fa responsable del
que pugui passar-li al senyor Morali-
na Brunet. Es compromet «pública-
ment a respondre davant de qui si-
gui de l'autenticitat de l'esmentada
nota, í d'explicar, per tenir-ne conei-
xement personal, els propòsits de
M. Bloch i les gestions d'aquest finan-
cer durant la seva estada a, Barcelo-
na». Es reserva explicar «cofn va ar-
ribar a les meves mans la nota». Però,
assegura que «no vaig adquirir4a per
mediació de M. Bloch», Vol justificar
la seva intervenció policial en l'afer,
amb raons patriòtiques. I diu :

«Vaig creure, i ho creuré sempre, que
quan un català té esment de l'existència
d'un perill de caràcter públic, es veu obligat
& denunciar-ho, i si cal, acusar els homes
que per «inconsciencia o per ofuscació peri-
llosa» tenen contactes amb un conegut finan-
cer com M. Bloch, que no s'amagava de dir
que la nostra moneda ha de sofrir una baixa,
¡wrquè les reserves or del Banc d'Espanya
són inferiors a les que resulten del s*u ba-
lanç oficial.»

«La Publicitat» afegeix a la con-
fessió del senyor Ragasol un petit co-
mentari; I comenta : «Queda ben en-
tès, doncs, que ningú, ni de Barcelo-
no ni de fora Barcelona, ha tingut es-
ment de la participació del senyor
Ragasol».

Les sensacionals declara-
cions de Campalans

Els punts misteriosos de la confes-
sió del senyor Ragasol, va aclarir-los
el company Campalans. A més, Cam-
palans descobreix tot ço que el senyor
Ragasol amaga curosament.

Concretament : el senyor Ragasol
ha tingut contacte amb M. Bloch, ha
estat present en la redacció o còpia de
la nota de M. Bloch, ha tíngàt les
còpies tretes a les mans, ha volgut
fer negoci amb M. Bloch — ço que
sospitant en els altres exaltà d seu
finíssim patriotisme — i passà l'afer
a «La Publicitat» — ço que Campa-
lans no s'atreveix a dir, per por de
ferir la seva dignitat professional, in-
justament.

Concretant ; hi havia «algú» que a
Barcelona tenia «esment de la partici-
pació del senyor Ragasol».

Però, val niés que les reflexions i
deduccions fiuexin del text publicat a
«L'Opinió». Heus-el ací :

«Coneixent com coneixem l'absolut» equa-
nimitat dei nostre amic i els seus miraments,
excessius potser entre certa gent, quan hom
tracta de qüestions que poden afectar l'ho-
nor de les persones, hem procurat posar-nos
en contacte amb el senyor Campalans per tal
de demanar-h alguns aclariments. *

Vet ací ei que el senyor Campalans ens
ha" manifestat:

—La versió exacta de la meva conversa
amb el senyor Barbey, la qual vaig iniciar
oblidant-me de pregar-li m* la volgués con-
cedir, puix que no «m creia que el càrrec li
bagues pujat al cap, és la que dono en la
lletra que avia he tramès a la premsa de
Barcelona.

gocis i amb altres polítics catalans que ela
assenyalats en l'article del senyor Brunet.
Amb c»p d'aquests, però no pogué lligar el
famós financer, caps de cap mena. Amb
l'únic que inicià tractes de negoci fou amb
el senyor Bagasol, amb el qual estigué en
relació freqüent i seguida.

—En la Jneva primera lletra a! senyor Bar-
b%, amb e] qual sempre havia tingut trac-

cordiaJs, no vaig voler rectificar cap d«
es aÍjrmacíon« 'de «Lai Publicitat», puix que
com sempre he estat uns ànima càndida", no
podia imaginar que el text, tan ple de petu-
lància i perfidiogament tergiversat, fos dic-
tat pel dit senyor i, eonsid«rant-lo un home
d'honor, em plavia donar a l'amic una avi-
nentesa per tal que. f es un gest. noble, posant
espontàniament les coses al seu punt.

—Efectivament; tal com s'afirmava dis-
sabte passat en el nostre setmanari JUSTÍCIA
SOCIAL, sabem positivament que M. Bloch,
durant la seva estada ai la nostra ciutat-, es-
tigué en relació amb diversos homes de ne-

—No hi ha res de mal en això. Com tot-
hom sap, M. Bloch fou hoste de l'hotel
d'Orient, propietat del senyor Gaspar, i
l'advocat del qual és el senyor Ragasol.

— ?
—Hem sabut que una de les finalitats del

viatge de M. Bloch a Espanya, era la de
col·locar capitals francesos en empreses co-
mercials i industrials de casa nostra. Una
de les empreses que més li varen interessar,
en vista de l'esperit d'increment del turisme,
fou la societat «Hoteles Unidos, 8. A.», ¿9
la qual, precisarnent, és secretari el senyor
Bagasol, cunyat del senyor Barbey.

— ?
—Per aquest motiu el senyor Bagasol re-

dactà diverses minutes i documents per a la
formalització d'un contracte entre M. Bloch
i la dita Societat. Es tractava de l'adquisició
por un grup francès d'un milió de pessetes
d'accions de la «H. U., S. A.», sota condi-
ció que fóra obtinguda llur cotització a la
Borsa de Barcelona, i en condicions que no
fóra discret divulgar.

9

—No puc assegurar que la meva conversa
amb el senyor Barbey fos la causa de què
l'operació no es portés a l'esperat feliç ter-
me, però, amb posterioritat a la m&va con-
versa del Palace — i a IVelarma» que re-
coneix que hi havia en el meu to, el propi
cunyat del senyor Bagasol — la compra es

t&egíietx a Inpàg. 4, col. í)

DESPRÈS DEL COMPLOT
—Sembla mentid« «pie cada di* hafuern d« veure etpeeUclei con »quellt



Pftg. 2 Jurtícla Socî

LA SETMANA POLÍTICA
"Mise au point"

«La Publicitat» va transcriure tres coses de JUS-
TÍCIA SOCIAL : l'editorial, l'article «La prudència
dels homes públics» i la nota política «De debo, un
ministre d'Hisenda?» Va fer-ho amb les intencions
peculiars en ella : intrigants.

Hi va veure en les tres coses transcrites una con-
tradicció flagrant i una escissió partidària.

Ni contradicció, ni escissió.
Les tres notes eren meves. I em sembla que no

sóc esperit extravagant, ni menys versàtil. Vaig
tractar de caracteritzar elsi tres aspectes que l'afer
Bloch-«La Publicitat» tenia i té. I vaig dir de ca-
dascú la paraula justa.

M'uneix a Campalans una amistat fraternal, i
m'afalaga dir-ho, ara que els indignes emboscats
de la reacció malparlen d'ell. Una discrepància de
criteri., si existís, que no existeix, no tindria més
valor que la corrent entre homes d'idees sinceres i
propòsits nets.

Potser la gent de «La Publicitat» no ho capiran,
això. Però, la U. S. C. no és responsable da la im-
potència mental i moral de qui sigui.

Feta la «mise au point», anem al gra.
Al gra que «La Publicitat» vol ofegar sota l'allau

de paraules, de gestos esgarrifosos i de mòralina
«Gigoló». M. Bloch va reeixir o no va reeixir?

M. Bloch va venir per «affaires». Va fer-ne?
«La Publicitat», el primer dia, va reconèixer que

no i que M. Bloch se n'anà amb les mans buides.
Doncs1? •
¿ Com explica «La Publicitat» que d'un fet que

honora els homes d'esquerra, se n'hagi volgut treu-
re conseqüències deshonestes?

De les intencions de M. Bloch ningún no és res-
ponsable ací. De les realitats, d'haver-n'hi hagut,
sí. Els homes d'esquerra varen escoltar M. Bloch.
I l'acomiadaren.

Aquesta és la qüestió. «La Publicitat» la defuig,
però, tanmateix, ella cau i caurà damunt d'ella, i
deixa obert un interrogant :

¿«La Publicitat», cridant virtut, no ha respost
a interessos oposats1 als de M. Bloch?

I encara, un altre :
¿«La Publicitat» arribà a una «incompatibilitat»

amb M. Bloch?
Cal no creure ni sorprendre's de res. El lladre,

en fer-se escàpol, sempre borda: al lladre!...

Tartufisme
¿ Heu vist mai cosa més còmica que els esgarri-

falls d'un Sganarelle,. d'un Crispin o d'un Har-
pagon ?

La premsa reaccionària, d'ençà i d'enllà l'Ebre,
les mans al pit, toca la mateixa campana : els ho-
gonya!
mes d'esquerra dinant amb un financer, quina ver-

D'on els surt, la vergonya? Que en tinguin és
una hipòtesi un bon tros audaciosa. Però, cal accep-
tar-la, si, res més no, per anar descabdellant aques-
ta nota.

Si algú té dret a indignar-se davant un financer,
som nosaltres, els homes de mentalitat classista i
de moral heterodoxa.

Però, els reaccionaris, els que s'ofegarien fora de
les aigües tèrboles dels financismes autòcton i es-
tranger !...

Aquests, no.
Els financers són sang de llur sang, carn de

llur carn. És el seu Déu, un financer de financers,
un Bloch multiplicat per cent : Francesc de no
Assis Cambó. Són els seus esperits sants, la colla
dels «especialistes» en «finances» que atabalen la
pobra gent parlant-los de mines de suro a la Co-
xinxina.

La indignació d'ells davant un M. Bloch—ni més
bo ni més dolent, ni més útil ni més paràsit, que
Francesc de no Assis Cambó—, és, doncs, pur tar-
tufisme.

O s'avorreix en bloc el món de les finances, o
no. Acceptar i aprofitar-se d'aquest, és ja un de-
licte. Suposa complicitat amb delinqüents magní-
fics i si convé generosos.

¿No són aquests senyors els que admiren emba-
dalits les «jugades» mestres de qualsevol financer,
tot i sabent que les «jugades» enfonsen milions de
llars humils en la desesperació de l'atur forçós i
de la misèria? ¿No s'asseuen a la taula d'aquell
altre financer que amb un «cop genial» va fer bai-
xar ió punts la pesseta i guanyà uns quants mi-

lions de dòlars? ¿No pidoleu la protecció d'un ter-
cer financer subtil que d'Espanya se n'emportà a
França fortunes immenses com qui no fa res?

Morgan... oh! Rockefeller... oh! Rochschild...
oh! Cambó... oh! oh! oh!... Bloch... uix!

Per què ?
De Bloch als seus confrares no hi ha més que

una diferència : la sort.
Aquells n'han tingut més que aquest. I havent

comès, segurament, més facècies.
Però, això no modifica els valors morals, Amb

sort o sense sort, tots són uns : fruits verinosos
de la civilització capitalista, paràsits famolencs del
règim capitalista.

Bons clients dels Tartufa que de tant en tant
es vesteixen de mòralina.

Política, heroisme i ordre públic
Barcelona és la «colònia» dels atracadors. Com

abans ho eren de les ordes religioses, Cuba i Fi-
lipines. Comparació gens extravagant, puix flue
els atracadors també viuen en comunitats fora la
llei comuna.

La bona gent es pregunta : què fa la policia ?
I la policia, de tant en tant, es baralla a trets,

consent que en matin un dels seus.
I aleshores, les autoritats, governador civil al

davant, assisteixen a l'enterrament i pronuncien
un discurs emocionant d'homenatge a la memòria
de l'heroi de torn.

Estem ja cansats de policies heroics j d'atracar
dors immunes.

No hi ha d'haver ni policies heroics ni atraca-
ments.

Heus ací la qüestió.
Però, com resoldre-la?
El senyor Anguera de Sojo té un remei. Creu

que la culpa és del poble atracat. I que els atra-
caments no finiran mentre el poble no «col·labori»
amb la policia.'

El senyor Anguera de Sojo estaria molt més
encertat si digués que la policia collaborés amb
la policia, és a dir, si la policia ho. fos de veritat.

A Barcelona no hi %a vigilància. Sobra força
pública, però no hi ha vigilància. ¿ Encara no se
n'ha adonat el senyor governador civil?

Mentre els barcelonins més o menys noctàmbuls
guanyen llurs domicilis prenent infinites' precau-
cions en les cruïlles ciutadanes i, en la soledat fos-
ca dels carrers, als «cuarteles» i als «cuartelillos»
gandulegen centenars i centenars d'homes, forts que
perceben bons salaris per a fer justament el que
no fan : vetllar... al carrer.

És un defecte d'orientació que hem heredat de
la monarquia.

Sota la monarquia, policia i guàrdia civil i se-
creta no tenien per missió fonamental assegurar
la vida i la integritat corporal i crematística dels
vianants i .dels domicilis, sinó ajeure's damunt
l'esperit ciutadà. Forces de repressió contra els
honrats, no contra els lladregots. Perseguir els ban-
dits era una funció complementària. Si ho feien,
bé, i si no, també, mentre responguessin a l'hora
d'una repressió.

Per això gandulejaven en «cuarteles1» i «cuarte-
lillos», en permanent uniforme i annexos de cam-
panya.

Sota la República veiem encara el mateix. Po-
licia secreta que és «social», i no «criminal». Po-
licia d'assalt concentrada als «cuartelillos» i a
«Jefatura». Guàrdia civil aquarteraria dia i nit.

Cal, doncs, canviar d'orientació, si'«s vol ani-
hilar els atracadors : que policia i guàrdia civil
pensin més en els lladres i assassins, que en la
repressió d'esporàdics aldarulls ciutadans.

Lluitem amb armes acerades
El bisbe de Barcelona ha adreçat una pastoral

bellicosa als seus feligresos. Molt eloqüent i que
ja hauria merescut una resposta del governador
civil, si no fos que tenim un fill de santa.

No vol que els catòlics catalans enforteixin els
partits neutres que proposen «programes trencats1».

Vol que facin ells sols el quadro, sense pactes
ni transaccions amb ningú. Que s'organitzin en
partit polític propi. P.uix «el partit neutre no exis-
teix en la causa de Déu. No n'hi hagué al cel
de la prova : els àngels fidels amb Miquel, els
àngels rebels amb Satanàs. No n'hi hagué al Pa-
radís terrenal : «Posaré enemistats entre tu i la
dona, entre la teva descendència i la seva.» No hi
és a l'Evangeli : «El que no està amb mi està en
contra de mi.» No hi serà davant el tribunal de
Crist: els bons a la dreta, els dolents a l'esquer-
rra. Ah ! i, us jurem, fills estimats, que llavors
cap de la dreta no voldrà passarle a l'esquerra,
així com tots els de l'esquerra voldran passar-se a
la dreta».

Crit de guerra, d'odi.
I després, les instruccions per a ferir.
«Lluiteu davant per davant de l'adversari, amb

molta caritat, sí, però amb molta intransigència...
Lluiteu amb força energia, amb armes ben trem-
pades.» Armes que no han de cercar en «l'armeria
democràtica»... «No lluiteu amb canyes : lluiteu
amb armes acerades.»

És la incitació a la guerra civil.
Clar que el bisbe, per a disfressar el seu pen-

sament, diu que aquestes armes «acerades» tan
d'ésser els «arguments metafísics». Però, ja sa-
bem que ací, a la península, els arguments meta-
físics són les guerres carlines o la bala del requête
que occí el malaurat Borrell.

Crist va dir als seus deixebles : «si et peguen
en una galta, posa-hi l'altra». El bisbe de .Barce-
lona invoca Crist per a predicar la guerra santa
contra «l'armeria democràtica».

Sap que a l'hora del Tribunal de més enllà de
la Lluna, ningú de la dreta no es passarà a l'es-
querra i que tots els de l'esquerra voldrem anar a
la dreta. Per què tanta impaciència? ¿Per què
voler-nos trossejar ara, si, anys a venir, serem
seus?

Per a guarir el bisbe de Barcelona de la malura
anticristiana, hi ha un remei «cura de moro» : la
llei de defensa de la República.

Pregunta innocent
No ens dirigim als líders del Bloc Obrer i Cam-

perol (obrers: armeu-vos i aneu-hi!). Perdríem el
temps. Ens adrecem als «Jimmy Higgins'», als
innominats i sincers militants que serveixen d'es-
canibell, i els diem que preguntin, amb menys
innocència que nosaltres :

¿Per què «La Batalla», òrgan oficial, i «L'Ho-
ra», òrgan oficiós del B. O. C. (obrers : armeu-vos
i aneu-hi!), ignoren l'existència del governador ci-
vil de Barcelona, senyor Oriol Anguera de Sojo?

JOAN COMORERA

A «JUSTÍCIA SOCIAL» del 17 d'octubre darrer dèiem qui són ¿Is jesuïtes de «La
Publicitat», i els nostres arguments eren tan aclaparadors que s'estimaren més
no contestar, perquè no trobaren defensa. Però en aquell .mateix número hi fèiem
una denúncia tan greu, que priva a «La Publicitat» d'aixecar la veu per qüestions
que volen fer passar com d'honradesa. Si no ho sabien abans—:cosa difícil—, des
d'aquell dia els d'Acció Catalana i de «La Publicitat» saben que entre ELS SEUS
REDACTORS hi ha qui ha servit de TESTIMONI FALS contra dos obrers als
quals se'ls demanava la PENA DE MORT, i no l'han tret ni han fet res. ¿Quina

autoritat pot tenir aquesta gent?
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Temes financers

A PROPÒSIT DE LA LLEI BANCARIA
L'aspecte misteriós, complicat i re-

barbatiu que presenten generalment
les qüestions financières, fa que els
no iniciats renunciïn a comprendre-
les i les considerin amb escepticisme
i indiferència fatalista, oblidant vo-
luntàriament que són el nervi de tota
vida «econòmica».

Ara hom discuteix el projecte de
Llei d'Ordenació Bancària o Estatut
del Banc d'Espanya, qüestió que in-
teressa no solament als seus accionis-
tes—com podria suposar-se—sinó que
és tan decisiva i essencial per als fu-
turs destins del poble com la matei-
xa Constitució de l'Estat, per l'acció
directiva decisiva que el Banc d'Es-
panya exerceix sobre tota l'economia
i les finances nacionals. Si fos per-
mès de condensar aquest concepte ir-
respectuosament, parafrassejant una
gràfica frase popular diríem qae, si
l'Estat és la paella, el Banc d'Espa-
nya n'és el mànec.

IMI efecte, ja és sabut que sota el
règim econòmic (capitalista) actual,
el «crèdit» és el motor de la produc-
ció i de la distribució de la riquesa ;
és el que regeix i regula la indústria
i el comerç, que no treballen amb la
moneda, sinó principalment amb el
crèdit. La moneda que circula, des-
prés de complir la seva limitada fun-
ció de pagar salaris i saldar opera-
cions de menor quantia, torna fatal-
ment als bancs, els quals, amb els di-
pòsits de llurs clients i llur propi ca-
pital com a base, «obren crèdits» (fan
préstecs) a industrials i comerciants,
generalment descomptant-los lletres i
fent-los avenços en compte corrent.
Aquests crèdits concedits representen
n«rmali)i£nl de 7 a io vegades l'im-
port de les existències en caixa del
banc. (Aquesta proporció, variable
d'un banc a l'altre i segons que l'èpo-
ca sigui de crisi o de prosperitat, es-
tà fundada en la dada empírica de
l'experiència que mostra que l'im-
port dels reemborsaments demanats
pels clients normalment és sols del
10 al 15 per 100 de les sumes que hi
dipositen). De manera que si les de-
mandes de reemborsament en un mo-
ment donat excedeixen aquesta pro-
porció, com succeeix en un «pànic»,
el banc ha de demanar auxili al banc
central—que posseeix majors reser-
ves—el qual pot coucedir-lo o refu-
sar-lo, i en aquest cas el Banc d'Es-
panya té un poder discrecional de vi-
da i mort sobre els altres bancs.

Un banc central (el Banc d'Espa-
nya amb aquest caràcter) diferei.x d'un
banc particular principalment per la
seva clientela que, en lloc d'estar
constituïda per individus, són altres
bancs, als quals concedeix crèdits re-
descomptant-los—amb certes condi-
sions de termini i garantia—part de
la seva «cartera» o lletres que ells
han descomptat. La proporció de les
«reserves» del banc central cal que si-
gui més gran que la dels particulars
i generalment, els crèdits que atorga
representen una suma solament dues
O tres vegades més gran que les se-
ves existències en caixa.

El crèdit que cada banc particular
pot aconseguir està, doncs, supeditat
al que el Banc d'Espanya li concedei-
xi i, si no es sotmetés a aquesta re-
gla, un banc s'exposaria a trobar-se
desemparat en un moment crític, la
qual cosa el conduiria sense remei a
la suspensió de pagaments o a la fa-
llida. D'això hom dedueix que el
Banc d'Espanya regula i controla el
«volum total del crèdit» i per la «ta-
xa del descompte» fixa també la de

l'interès que els altres bancs puguin
acordar a llurs clients.

El «volum del crèdit» equival a la
combinació de «quantitat de moneda
circulant» i la seva «velocitat de cir-
culació», factors determinants, com
,és sabut, de l'activitat econòmica i
dels preus en el mercat interior, els
quals a llur torn condicionen la quan-
titat del treball i el cost de la vida. De
manera que aquests depenen en dar-
rer anàlisi de la Direcció a què obeei-
xin les operacions del banc central.

En anàloga dependència es troben
l'activitat del comerç exterior (impor-
tació i exportació) el saldo del qual o
«ba1ança comercial» emana dels preus
en el mercat interior i, finalment, el
«canvi» o valor internacional de la
pesseta, que és l'índex d'un estat ge-
neral de comptes favorable o desfavo-
rable.

Per aquesta ràpida exposció hom
pot estimar la influència decisiva que
el Banc d'Espanya, en la seva fun-
ció essencial de banc central, exerceix
damunt de tot el sistema econòmic i
bancari nacional.

Per altra banda l'Estat concedeix
al Banc d'Espanya el monopoli de
l'emissió de paper moneda.

A canvi d'aquest privilegi, que pro-
porciona al Banc molt sòlids beneficis,
just és que l'Estat vulgui obtenir
certs avantatges i reservar-se l'exer-

cici de certs drets com el d'inspecció
i fiscalització. Aquests són precisa-
ment els punts essencials de la llei
d'Ordenació Bancària en discussió.

Dues tesis s'enfronten :
La dels accionistes del Banc, que

tracten d'obtenir completa llibertat
d'acció per a dirigir llurs opera-
cions amb l'exclusiu fi de fer un bon
negoci.

La del Govern, que té—o hauria
de tenir—com a fi primordial l'em-
par i la promoció del bé públic.

Noteu que no es tracta en aquest
cas d'una discussió acadèmica entre
l'interès general i el particular. És
quelcom de més concret : L'Estat
lliura o consent, en realitat, al Banc
d'Espanya la part més important de
la direcció de l'economia i de les fi-
nances del poble. (L'altra part, que
es reserva el Poder Públic, és la de-
terminació de les despeses i ingres-
sos—impostos nacionals). Aquesta de-
legació de poder, per més honorables
i competents que siguin els accionis-
tes i directors del Banc, seria absurd
consentir-la sense reservar-se almenys
un control i una inspecció eficients.
Seria tan absurd com, confiar l'orga-
nització, els armaments i el comana-
ment de la policia i de l'exèrcit a una
entitat particular. I aquest símil és
més exacte del que a primera vista
sembla. .

No és aquest el lloc per a desenrot-
llar els elements d'una discussió que
per la seva extensió i tecnicitat esta-

rien fora de lloc ; però sí que convé
assenyalar que per íntegres i capaços
que fossin els defensors de l'interès
públic, la discussió d'aquesta llei es-
tarà dominada pel fet que, si s'ex-
clouen els oligarques de la finança
—la solidaritat dels quals no necessi-
ta ésser demostrada—no és possible
trobar a Espanya un grup de perso-
nes amb prou capacitat financiera i
tècnica per a organitzar un Banc Cen-
tral i d'Emissió. És a dir que, actual-
ment, en últim resultat, la Llei d'Or-
denació Bancària ha de fer-se forçosa-
ment acceptable per als dirigents del
Banc d'Espanya i, encara que sàpiga
greu al senyor Indaleci Prieto i a tots,
segurament passaran encara molts
anys en els quals Espanya serà del
Banc i no el Ban-c d'Espanva.

De tot axò trèiem com a conclusió
la necessitat urgent d'organitzar i in-
tensificar els estudis econòmics i fi-
nanciers, coneixements d'importància
vital, que fins ara constitueixen el pri-
vilegi d'una ínfima minoria que amb
ells posseeix el ressort de la vida «eco-
nòmica» del poble.

Difícil i fins impossible serà modi-
ficar—per evolució o per revolució—
el règim capitalsta, sense produir ca-
tàstrofes, mentre no es coneguin a
fons el mecanisme économico-finan-
cier actual i el que l'ha de substituir.

JOANUS

Com s'ha d'orientar el Socialisme
i

Molta gent opina avui que la crisi
econòmica mundial que travessem no
és una de les crisis periòdiques a què,
segons l'experiència ha demostrat, es
troba subjecte el règim capitalista, si-
nó que és la crisi final (més o menys
llarga) d'aquest règim.

I d'aquesta opinió són la majoria
dels teoritzants socialistes.

Però, per bé que ningú no pot asse-
gurar que això és veritat, tothom, en
canvi, està convençut que és una cri-
si gravíssima. Per tant, si el capitalis-
me la salva, haurem de convenir en
què, una de dues : o el captialisme té
més vitalitat i és més perfecte del que
ens pensem, o el socialisme no era
més que vana fraseologia.

*
* *Això si el capitalisme es salva. Nos-

altres creiem que no serà així. Veiem
la revolució estrendre's d'un cap a l'al-
tre del món ; veiem els milions de
germans nostres que sofreixen, de tots
els pobles i de totes les races, i veiem
la minoria reduidíssima que viu cò-
modament mentre domina per mitjà
de la força i de l'engany. Però els so-
ferts van adquirint ús de raó i volen
alçar-se, i els directors de la societat
present van perdent el control que te-
nien sobre els seus moviments. La re-
volució ve. I temo que ve massa de
pressa.

Aquesta temor meva no és causada
per falta de desig, no ; és promoguda
perquè pressento que la revolució cor-
re més que nosaltres. Tins por que els
socialistes seguim un camí errat, i que
en l'hora crítica no servirem com hau-
ríem de servir.

Sembla com si tota l'obra del socia-
lisme hagués de consistir en un apos-
tolat : fer adeptes. És parer meu que,
sense haver d'abandonar completament

aquesta tasca, ella no és ni de molt
la més important que ens pertoca. Els
adeptes es fan sols, la vida ens els
duu. Amb tot i el molt que en tots
els països s'han desacreditat els par-
tits socialistes, a còpia de governar
dintre del règim capitalista (cosa que,
al meu entendre, sols en casos excep-
cionals haurien d'acceptar), malgrat
això, la immensa majoria del món ci-
vilitzat és socialista. És socialista per
adhesió als principis bàsics del socia-
lisme i per que repudia les injustícies
que són inherents al capitalisme ; no
perquè conegui els programes dels par-
tits socialistes ni per tant la forma
que aquests usarien per a fer viables
llurs principis.

Tampoc no és la nostra feina cabdal
la de minar la societat actual, perquè
aquesta per si sola es podreix i es cor-
ca, i, certament, el dia que li volguem
donar l'empenta caurà. Hi ha una re-
mota possibilitat que la societat ca-
pitalista salvi la crisi present : és de-
guda al fet que els socialistes per ara

no l'empenyem ; al revés, tants partits
socialistes com fins ara han governat
no han fet més que ajudar-la a sos-
tenir-se, amb el màxim interès.

Per què obren així els socialistes?
Per dues raons. L'una, perquè molts
socialistes són partidaris d'un proce-
diment evolutiu ; l'altra, perquè la
majoria dels partits socialistes es pre-
ocupen molt de fer adeptes per als prin-
cipis bàsics de la seva doctrina, i s'o-
bliden de crear un veritable Partit, en
el qual es compti amb homes disposats
a tots els sacrificis i en el qual també
s'estudiïn, fins a l'últim detall, tots
els moments del procés d'implantació
del socialisme i totes les infinites di-
ficultats pràctiques que en el seu
transcurs han de presentar-se. S'obli-
den de crear soldats i tècnics.

I les dues raons que acabo d'asse-
nyalar constitueixen, al meu entendre,
l'error del socialisme, i a combatre'l
he dedicat aquest article.

DANIEL JUFRESA

Secció de la U. S. C de Canet de Mar
Un dia d'aquesta setmana ha estat

repartida a la nostra població un full
atacant violentament la C. N. T.
Aquest imprès, profusament repartit,
pel sol fet d'ésser anònim, no me-
reix donar-li bel·ligerància ; però da-
vant el í'et d'ésser al·ludida en aquest
escrit la Unió Socialista de Catalu-
nya i la circumstància d'ésser el pri-
mer cop a la nostra vila que intervé la
nostra organització en les lluites ciu-
tadanes, la secció de la LT. S. de C.
de Canet es creu en el deure de con-
testar el que segueix :

Primer. Que serà la primera i
última vegada que recollirà cap al·lu-

sió d'aquesta mena, car la U. S. de
Catalunya, com tota col·lectivitat que
s'estima, sempre i a tothora dóna la
cara, tant per a defensar els seuá
principis com per a fiscalitzar i com-
batre— si cal — altres agrupacions.

I segon. Que els autors de l'anò-
nim han de saber que la U. S. de C.
no és cap força sindical, sinó una or-
ganització netament política oberta a
tothom en defensa de tots els treba-
lladors.

Dels articles firmats són
responsables llurs autors.
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L'AFER BRUNET- R A G A S O L - B L O G H
L'advocat Bagasol, membre d'Acció Catalana, és Tunic
polític català que ha volgut fer negocis amb filoch

(C'CitiUnwttcift<telapàgina 1, col, l)

tia fort i vivia tranquil·lament. Ara
no puc viure. La infinita baixesa d'a-
quest ambient que es vol crear m'o-
fega.

»I bé ; coneixeu la noblesa amb què
He combatut a pit obert el vostre
ideari polític. Però sabeu també, com
ho saben moíts dels vostres companys,
la noblesa amb què he sabut res*-
pectar els vostres • noms i com he ete-
tat lleial — per damunt de la pica-
baralla dels partidismes — a les me-
ves amistats. Per tot això em crec
amb dret per a reclamar de vós una
rectificació franca, categòrica i im-
mediata de l'injuriós sentit amb què
és reportada a les planes de La Pu-
blicitat la nostra conversa del «Pala-
ce», desenrotllada amb vós i l'amic
Cuito, en termes del tot diferents.

»Us tinc plenainient, absolutament
(a desgrat del's contactes que amb
La Publicitat pugueu tenir), per un
home d'honor i sé que us fareu càr-
rec del meu trasbals. Penseu que les
hores em seran feixugues de passar.

»De moment m'he hagut de limi-
tar, com a tràmit previ de la quere-
lla .per injúria contra el director de
La Publicitat, a signar poders per
a la demanda de conciliació. Ja com-
prendreu que la meva ' dignitat no
em, permet de rebaixar-me fins a de-
manar explicacions directes a l'autor
de la injúria ; no em faig amb brè-
tols.

Amb tot l'afecte us estreny la mà
el vostre amic devot,

R. CAMP ALANS.»

Contestació del Sr. Barbey
El senyor Barbey, sots-secretari

d'Economia i cunyat del senyor Ra-
gasol, va contestar a Campalans, en-
cenent una llum a Déu i una altra al
Diable. «Made in Acció Catalana».
Heus ací el text :

«Madrid, 23 de novembre de 108].
Senyor Bafael Campalans.

Benvolgut amic : Absent de Madrid a-
quests dies, na -vaig tenir esment de la vos-
tra lletra fins diumenge, a les set de la tar-
da, a Sevilla, per referències d'un periodis-
ta local, el qual em va most-rax un retall del
periòdic A B C on eren reproduïts un in-
terviu que em feren els meus amics de La
Publicitat i un fragment de lletra oberta
que m'heu adreçat. Per no conèixer la lle-
tra sencera em vaig abstenir d'allí estant de
contestar-la; en canvi em calgué manifestar
al periodista que l'interviu reflectia exacta-
ment la conversa que l'amic senyor Cuito i
jo havíem tingut a precs vostres al hatt del
Palace el dimecres dia 11 del mes corrent.

En arribai: » Madrid, el senyor Cuito, al
qual he fet llegir també l'interviu, em con-
firma que la versió que he donat de la con-
versa coincideix exactament amb el record
que ell en té.

El que no entenc és que aquesta conversa
tingui res de deshonorable ni per vos ni per
ningú ui tampoc que UB hagi pogut produir
l'amargor que el text de la vostra lletra
oberta) tradueix.

En el curs de la conversa em vàreu ma-
nifestar la vostra alarma per les afirmacions
del senyor Bloch i em diguéreu que si eren
certes podien afectar, greument l'economia
del nostre país; jo vaig procurar esvair a-
questa temença, demostrar-vos que no bo
eren pas, i fer-vos veure que obeïen a una
maniobra de l'esmentat financer per tal de
desorientar l'opinió i esverar els que per
ignorància les creguessin; d'aquesta manera
fomentava la baixa i creava alhora l'ambient
propici perquè es produis.

Vaig veure en vós una actitud noble i no
em sabria estar de proclamar-ho, però tam-
bé'Vaig ctétite que efa un deure meu posar
a coneixement del ministre d'Economia l'es-
tada i . l«s- maniobres de Bloch a Barcelona

( Cmitinvàtià de lafUgina, 1, col. f!

va aigualir quan ja estaven a punt de tan-
car els tractes.

— ?
—Em consta que el senyor Bagasol va

veure la nota de M, Bloch (per a mi abso-
lutament desconeguda), puix que fou redac-
tada a l'Hotel d'Orient i se'n tragueren
«deu» còpies a maquina que el senyor Ba-
gasol tingué a íes mans,

—......?
—Sense la prova material, em guardaria

prou bé d'assegurar que hagi estat el se-
nyor Bagasol el que l'hagi feta a mans de
«La Publicitat», puix que no crec de cap
de les maneres el dit senyor capaç de di-
vulgar allò que per ell tenien d'ésser se-
crets professionals.

— ?
—Tinc totes aquestes dades, i algunes

més, per testimonis directes i d'absoluta
solvència, disposats a demostrar llurs afirma-
cions alia on convingui. Es la reacció ciu-
tadana davant dels insidiosos atacs de «La
Publicitat», fets amb la covardia del que
llança la pedra i amaga la mà, puix que
ben aviat veurem quina sera la seva actitud
davant djsls tribunals de justícia.»

Segona confessió del se*
nyor Ragasol

En «La Publicitat» de dijous d'a-
questa setmana, el senyor Ragasol,
advocat de l'Orient, secretari de la

H. U. S. A. i cunyat del senyor Bar-
bey, publicà la segona confessió. Era
una «rèplica» a les sensacionals decla-
racions de Campalans, però confir-
man t-les.

Abans se n'havia oblidat, però ara
el senyor Ragasol declara que, efecti-
vament, va tenir tractes de negocis
amb M. Bloch.

Ja n'hi ha prou !

* *
*

El senyor Ragasol, advocat de l'H.
U. S. A. i cunyat del senyor Barbey,
promet parlar molt i clar davant del
jutge.

No li mancarà ocasió.
Ni feina !

tal com me les referíreu i jo les vaig in-
terpretar per tal que plantegés el cas «n
Consell de ministres i aquest procedís coin
calia amb un pertorbador.

No he tingut cap altra intervenció en &•
'quest afer; és olar que tampoc m'he pogut
negar a donar perquè fossin fetes públiques
les referències exactes que jo tenia i que
no tenen res a veure amb les suposicions
malèvoles de JUSTÍCIA SOCIAL.

Bo i dolent-me molt que hàgiu adoptet
amb els meus amics de «La Publicitat» una
actitud i unes paraules tan desproporciona-
des i tan poc adients amb la intenció i el
contingut de la nota publicada per aquell pe-
riodic el dissabte passat, que jo entenc no
poden perjudicar-vos de cap manera,' resto
amb tot l'afecte a la vostra disposició per
qualsevol aclariment que us calgui.

Vostre amic, Josep Barbey (firmat).» ' ;,

Segona lletra de Campa-
lans a Barbey

Evidentment la contestació del se-
nyor Barbey, .sots-secretari d'Econo-
mia i cunyat del senyor Ragasol, ad-
vocat de l'H. U. S. A., no podia sa-
tisfer a Campalans. La rèplica del
nostre benvolgut company ha estat
contundent. És la que segueix :

«Ciutat, 24 de novembre de 1931.
Distingit amic :

Acabo de llegir la vostra lletra d'ahir. He
tingut ocasió, des de que us vaig escriure,
de pensar i de conèixer tantes coses, que la
resposta que ara em feu—i que dissabte pas-
sat hauria refusat per absurda.—avui no em
sorprèn gens. •

Em plau la vostra digna actitud en reco-
nèixer que el report que donà «La Publici-
tat» de la nostra conversa del «Palace», fou
dictat per vós en un interviu. Bespectant
els motius humaoíssims que us fan assignar
a vós mateix un tan bell paper—tots sabem
com la modèstia és privilegi dels 'necis—,
em tinc de permetre rectificar alguns aspec-
tes del vostre desinteressat report que, mal-
grat que a .vós ue puguin semblar secunda-
ri's, són. per a mi essencials.

Vaig anar al «Palace» esperant trobar en
Nicolau, en Raventós, a vós o en Cuito, puix
que creia plenament que l'amistat, Tafeóte
i el respecte que per vosaltres quatre tenia,
era correspost, per damunt de les cledes
partidistes, amb igual sinceritat.

Ben poc temps feia que havia pogut do-
nar a l'amic Nicolau una doble prova del
meu tarannà : Primer, refusant contundent-
ment, per telegrama, una malèvola nota de
«La Publicitat», llançada sense fonament de
cap mena, amb la sola intenció d'enterbolir
una amistat de trenta anys. Segon, contant-
li a ell (a ell exclusivament) per tal que pren-
gués les mesures oportunes, un cas que, llan-

çat a la malícia de les gents, hauria pogut
ésser motiu de públiques disputes, puix que
creia aleshores, com crec ara, que es trac-
tava d'una inconscient lleugeresa i jo no po-
dia oblidar el noble actiu de l'autor al ser-
vei d'uns ideals.

Els punts que m'interessa fixar, són als
següents :

Primer. La nostra conversa, sense cap ai-
re de misteri ni de solemnitat, tingué lloo
a peu dret, al «Hall» del «Palace».

Segon. Jo us vaig exposar tot allò que
sabia, sense ésser sotmès per vós a cap in-
terrogatori i expressant-vos clarament el meu
viu disgust per haver tingutf de posar-me en
contacte amb M. Bloch, atesa la forma com
em fou recomanat per l'alcalde de Tolosa
(l'amic de Leon Blum i de Vincent Auriol,
aquest darrer a Madrid per a assessorament
del ministre d'Hisenda).

Tercer. Que mai no vaig dir-vos que no
entenia res en finances (per bé que reconec
la modèstia dels meus coneixements), sinó
que jo havia remarcat a M. Bloch que no
em dedicava a qüestions financeres i que,
com a pfílític, em sentia atret espacialment
per les qüestions culturals.

Quart. Que allò que jo us vaig dir que
ignorava en absolut, eren els graus de fona-
ment que poguessin tenir les afirmacions que
feia M. Bloch sobre la situació real del Banc
d'Espanya (en mans, deia el!, d'una buro-
cràcia monàrquica), cosa que potser a tots
ens convenia de precisar, atesa la baixa per-
sistent de la nostra divisa.

Cinquè. Que vaig ésser jo qui va pregar-
vos que parléssiu a l'amic Nicolau, per tal
que ell, parlant si convenia amb el niinistre
d'Hisenda, pogués judicar l'oportunitat d'es-
coltar o no M. Bloch i de reunir-nos tots ple-
gats per a aclarir les eoses, sense que vós
donéssiu cap refús sobre allò que era encara
condicional.

Sisè. Que no és cert que vós em donéssiu
cap consell ui que jo us regraciés per cap
advertència, puix que si advertència hi ha-
gué, fou exclusivament la que a vós vaig
fer-vos.

Setè. Que si no creieu que la presència
de l'amic Cuito pugui ésser invocada en
aquest cas, 'per la temença de possibles par-
cialitats, temença que jo no tinc, el vice-
president de la Casa de Catalunya, senyor
Rafael Martí i M. Courtes (de la taula del
qual vaig aixecar-me per a parlar-vos), po-
dran repetir allí» que vaig contar-los de la
conversar que acabava dei tenir amb vós i en
Cuito, i podran explicar l'opinió que jo tenift
de M. Bloch, i

Vuitè. Que encara que la vostra noble in-
genuïtat no us deixi veure la intenció deia
vostres companys de «La Publicitat» en le?
notes d'aquests dies on s'ha fet sortir el
meu non—com l'ha vista tothom, fins ho-
mes del partit vostre que han vingut a tes-
timoniar-me llur doloriment i llur afecte—

el sentit autèntic quedà definit pel propi se-
nyor Brunet a l'Ateneu de Barcelona, di-
vendres passat, quan, en un grup on era
present algun bon amic meu, va declarar,
àrab la fruïció del cas, i entre altres coses
més pintoresques : —Demà tombem en Cam-
palaris 1

Vet nel la versió exacta, lletra i música,
de la nostra conversa, que fent ús del vostre
amable oferiment d'aclarir allò que em con-
vingui, us prego vuigueu reconèixer.

Ben afectuosament us estreny la mà, el
vostre amic, B. Campalans (signat).>

Malèvoles declaracions
del senyor Barbey

Uns periodistes de Sevilla varen
parlar amb el senyor Barbey, sots-se-
cretaii d'Economia i cunyat de l'ad-
vocat senyor Ragasol. Les declara-
cions del senyor Barbey, reproduïdes
a «La Publicitat» del dia 25, són ma-
lèvoles i del mateix to Jesuitic que ha
caracteritzat la campanya Bloch. Com
que dites declaracions es varen publi-
car a «El Sol» de Madrid, el company
Campalans trameté el següent tele-
grama :

«Director «Kl Sol».
Madrid.

Vivamente sorprendido versión señor Bar-
bey dan esta noche información*« telegráfi-
cas, ruego las desmienta categóricamente. In-
teresa señalar que único político catalán qiM
ha iniciado negocios con Bloch, es abogado
Bagasol, cuñado señor Barbey y pertenecien-
te mismo partido político. Llegaré mediodía
aeroplano. Cordiales saludi». Campalans, di-
putado por Barcelona.»

Una altra carta del senyor
Barbey
Madrid, 25 novembre 1931.

Sr. B. Campalans.
Benvolgut amic : Si en lloo de posar-me

la primera carta, que més que un desmen-
timent era un atac a «La Publicitat», ha-
guéssiu contestat l'interviu en el to en què
ho féu en la del dia 24, hauríeu estalviat; la
carta intermèdia.

Kn primer lloc, em cal dir-voa que em
ü

(Segueix o, la pag, S)

Per injúria Í calumnio
El company Campalans ha presentat
querella per injúria i calúmnia con-

tra «La Publicitat»
Els Moralina Brunet de «La Publi-
citat» es veuran obligats a parlar
clar. I. estan perduts, puix el seu ele-

ment és la boira de la insídia



Jtuticla Soda) Pa**

g ̂ ¡SH[M%. 1
/ JLb-̂ EIg

J A U R É S I L A G ü E A R A
El dimarts d'aquesta setmana, els

diputats a la Generalitat d'Acció Ca-
talana, varen visitar el President Ma-
cià per a prqposar-li la convocatòria
de l'Assemblea catalana..

1 «La Publicitat» celebra que «cor-
respongui als diputats d'Acció Cata-
lana la iniciativa de proposar la con-
vocatòria de l'Assemblea».

Sentim advertir a «La Publicitat»
que düluns de la setmana passadai
van fer aquesta gestió els diputats de
la Unió Socialista de Catalunya.

Amb la diferència que aquests' no
es cregueren obligats a fer-ho públic
i a so de tabals.

Ens plauria saber quin paper juga
a Acció Catalana el senyor Nicolau
d'Olwer, Ministre d'Economia Na-
cional.

Nicolau d'Olwer és president del
partit al qual pertany.

Un individu de la «LHgueta», un
tal Jover, parlà en un míting revisio-
nista i atacà el Ministre Nicolau d'Ol-
wer. Domènec de Bellmunt, secreta-
ri del Ministre, demanà l'expulsió del
tal Jover o, altrament, ell es conside-
rava fora del partit. Acció Catalana
llançà un manifest — que semblava
escrit d'aquella gran patum que es
diu Bofill i Mates — desautoritzant
Domènec de Bellmunt i passant per
alt el cas Jover. I el senyor Nicolau
d'Olwer, què?

Nicolau d'Ohver defensa la Consti-
tució. El seu partit s'ha declarat re-
visionista.

Nicolau d'Olwer, amb Martí Este-
ve, digué que l'aafer Brunet-La Pu-
blicitat», no respon al seu criteri ni
al del partit, i es posà al costat de
Lluís Companys ; desautorització tà-
cita de I'«afer La Publicitat». I «La
Publicitat» continua ensenyant les se-
ves inaudites vergonyes.

¿ És que Nicolau d'Ol'wer és real-
ment president d'Acció Catalana?

¿ Tal vegada no és decideix dimitir
la presidència, deixant' sols els Aba-
dal, Brunet, Capdevila, Jové, Massot,
Regasol, Barbey, Bofill i Mates el li-
beral, etc., per no precipitar la des-
feta inevitable de la famosa «LHgue-
ta», plena de verí?

«La Publicitat» continua la seva
tàctica de tergiversar textos. Gene-
ralment tots els tèrbols tenen intel·li-
gència per a amagar el seu ardit. Ells,
ni això. Perquè tergiversar textos en
una qüestió de ressonància és1 mostrar
als ulls de tothom els procediments
de mala fe ; la gent cerca i llegeix
tots els periòdics que tracten l'as-
sumpte.

Parlant de JUSTÍCIA SOCIAL de la
setmana passada diu que l'editorial
està en contradicció amb una nota
signada pel company Comprerà i amb
un solt de «La setmana política». Tot-
hom ha vist que no hi ha tal contra-
dicció. Altrament parla com si el solt
de «La setmana política» fos de dife-
rent persona que la nota de Como-
rera, i la nota i el solt porten la sig-
natura Joan Comorera.

Tot això «La Publicitat» ho fa per
fingir que l'editorialista, que dóna a
entendre que és el company Campa-
lans, està en contradicció amb el par-
tit. I si existís aquesta contradicció,
només seria entre l'editorialista i
Joan Comorera. Però el públic ha
vist que ni això.

Deia fa pocs dies una significada
persona de l'Esquerra Republicana
de Catalunya :

—«La Publicitat» ha volgut atacar

El 29 'de juliol de 1914, a Brus-
seUes, Joan Jaurès parlava contro
la guerra. Les paraules del Mestre
tenien tota la força i tota l'autori-
tat. Semblava impossible que la
gufrra pogué» arrossegar els po-
bles.

1, en canvi, doj dies després
Jean Jaurès era assassinat per pre-
dicar la pau, i -de seguida esclata-
va la guerra mundial.

La guerra forma part del règim
capitalista, i llavors el capitalisme
tenia encara més força que ara.

Cada cop que en un lloo o en
nitre perilla la, pau, cada, vegada
que hi ha el temor que els homes
deixin d'ésser homes, recordem le»
paraules de Jaurès. Ara que els
¡apofiesos aixequen la bandera de
l'imperialisme més abjecte i ame-
nacen Xina, ara que la Societat de
Nacions — òrgan capitalista —- es-
tà demostrant la seva corprenedo-
ra debilitat, volem reproduir uns
fragments del darrer discurs $0
Jean Jaurès.

Nosaltres no som aquí per a aban-
donar-nos a aquestes emocions, sinó
per a ajuntar les nostres forces de raó
i de sentiment per a bandejar la guer-
ra. Hom diria que les diplomàcies han
jurat enfollir els pobles. Ahir, prop
de les quatre, als passadissos de la
Cambra, arribà el rumor que la guer-
ra anava a esclatar. El rumor era
fals i se'ns tanquil·litzà una mica. I
heus ací que ben aviat, mentre nos-
altres conferenciàvem a l'Oficina So-
cialista Internacional, arribà una nova
dient que l'Àustria havia promès no
anexionar-se Serbia (rialles), i que,
mitjançant aquesta promesa, Rússia
podia esperar ! Es negocia. Sembla
que s'acontentaran amb prendre una

mica de sang de Serbia (rialles). Te-
nim, doncs, una mica de respir per
a assegurar la pau.

Però, ¿ a quina prova es sotmet a
Europa? Quan vint segles de cristia-
nisme, han passat sobre els pobles,
quan fa cent anys que han triomfat
els principis dels Drets de l'Home,
¿ com és possible que milions d'homes
puguin, sense saber el per què, sense
que ho sàpiguen llurs directors, ma-
tar-se entre ells ?

Així també, ciutadans, alhora, en
la sessió de l'Oficina Socialista In-
ternacional, hem tingut la joia de re-
bre la relació detallada de les mani-
festacions socialistes, per les quals
cent mil homes berlinesos, malgrat els
estudiants «chauvins» de les nafres
profètiques, a despit de la policia,
han afirmat llur voluntat de pau.

Allà, a desgrat del pes que gravita
damunt seu i que dóna més mèrit
als esforços llurs, han donat prova
de coratge acumulant sobre les testes
llurs, cada any, mesos i anys de pre-
só, i permeteu-me de saludar la dona
valent, Rosa Luxemburg (aclama-
cions), que amb la flama del seu pen-
sament traspassa 'el cor del proleta-
riat alemany. Però mai, els socialis«-
tès alemanys no hauran fet un servei
més gran a la causa d'humanitat com
durant el dia d'ahir. I quin servei no
ens han fet, ahir, a nosaltres, socia-
listes francesos !

Sabeu quina cosa és el proletariat?
Són masses d'homes que, col·lectiva-
ment, tenen amor a la pau i horror
a la guerra.

Els patriotes, els nacionalistes, són
ds homes que, col·lectivament, tenen
amor a la guerra i al carnatge. (Acla-
macions successives).

Però quan damunt dels caps llurs
senten l'amenaça dels conflictes, de
les guerres que segaran existències
burgeses i obreres, llavors es recor-
den que tenen amics i intenten, apla-
car la tempesta. (Rialles i aplaudi-
ments.)

Per als amos absoluts, però, el ter-
reny és minat. Si dins l'arrossega-
ment mecànic i dins l'embriaguesa
dels primers combats1, reïxen a ar-
rossegar les masses, a mesura que el
tifus acabarà l'obra de les bales, a
mesura que la misèria i la mort tusr-
taran la porta, els homes ja serens
es giraran vers els directors alemanys,
francesos, russos, italians, demanaran
quines raons poden donar de tots
aquests cadàvers. I aleshores la Re-
volució desencadenada, els d:rà : A-
neu's-en i demaneu perdó a Déu i als
homes. (Aclamacions,) JEAN JAURÈS

ACTE CULTURAL DE PROPA-
t i A N D A C O O P E R A T I S T A

El dia 7 d'aquest mes tingué lloc
a la Cooperativa de la Casa del Po-
ble de Torelló, una conferència sobre
«L'evolució de les Cooperatives dins
la República Espanyola», en la que
hi prengueren part els nostres com-
panys J. Duran i Guardia i Joan Ro-
vira.

Amb un bon ple, obrí l'acte el se-
nyor Valls com a president de la Sec-
ció de Cultura de la Cooperativa de
Torelló, qui féu la presentació dels
oradors, precedint-la d'un bell parla-
ment, explicant la necessitat que sen-
tia aquesta Societat d'inaugurar una
tanda de conferències culturals, a fi

l'Esquerra perquè Acció Catalana po-
gués pujar a l'escambell. I no s'ado-
na, pobreta!, que tot va contra d'ella
mateixa. Si realment pogués fer mal
a l'Esquerra per a sortir-ne benefi-
ciat un altre partit, aquest seria la
Lliga Regionalista. Per ara, només
s'ha mostrat enemiga de Catalunya ,
sempre és bo que la gent es defineixi.
La seva mort és pròxima.

vSenyor Governador de Barcelona :
Suposem que, tal com vàreu dir al

company Comorera i donàreu a en-
tendre, l'endemà, davant del mateix
company i dels camarades Joan For-
ment i J. Roure i Torent, ja deu es-
tar expedientat el delegat de policia
que suspengué el famós taíting del
Cinema Marina de la Barceloneta. Us
creiem home de paraula.

d'inculcar al poble el veritable con-
cepte del cooperativisme contra la
falsa concepció que del mateix, ença/-
ra avui predomina entre l'estament
obrer i bona part de la Societat. Fou
molt aplaudit.

Seguidamiení, prengué la paraula el
nostre company Joan Rovira. Digué
que el cooperativisme, com a una de
les modalitats de la llibertat dels po-
bles, sols podia prendre ampla vola-
da dintre el règim democràtic de la
República. Explicà el concepte del
veritable estalvi, remarcant la funes-
ta pràctica de l'estalvi individual,
egoísta i contrari a l'esperit d'asso-
ciació, en contra de l'estalvi coUectiu,
punt bàsic del veritable cooperativis-
me. Féu una crida a la intervenció
de la dona en els afers socials, una
volta posada en vigílies d'atànyer la
plenitud dels seus drets ; un bell es-
pill d'això—digué—en són les orga-
nitzacions cooperatives de Moscou, on
la implantació dels serveis comple-
mentaris de restaurants econòmics,
cases d'alberg per a infants, etc., per-
met a la dona sostreure's a la vida
rutinària de la la casa i de la cuina.

Estigué molt bé en explicar coin
cal entendre la verdadera emancipació
social ; no com una aspiració a les
riqueses fabuloses de la burgesia, si-
nó a l'assoliment d'una vida hones-
ta, culta i modesta dintre el treball.
Acabats els aplaudiments amb què
fou acollida la disertació del company
Rovira, féu us de la paraula el com-
pany Duran i Guàrdia, Secretari de
la mateixa Federació de Cooperatives
de Catalunya.

Amb un discurs model de claretat
i concisió, explicà el concepte'de lli-
bertat com a manifestació de la vida
ordenada 'de l'home,'fugint del lliber-
tinatge que no s'admet de lleis ni de
reglaments. Conceptuà els moments
actuals com de crisi definitiva del ca-
pitalisme, el qual no pot resoldre la
anarquia dominant de la producció,
deguda a la sobra de braços i a la
manca de mercats. Això—diu—con-
trasta amb el començ d'una època
d'activitat industrial i comercial filla
de la saludable llei social d'esmerçar
el capital, el talent i les energies dels
homes, no amb mires al guany lucra-
tiu, sinó a la satisfacció de les ne-
cessitats comunes, cosa factible amb
la implantació de l'intervencionisme
i el concurs recíproc entre els ele-
ments productor i consumidor.

Excità als oients a tenir fe i en-
tusiasme en el cooperativisme per a
situar-nos a l'altura de les magnes
organitzacions d'Anglaterra, França
i Bèlgica, a càrrec de les quals corren
els serveis de pensions .per a la velle-
sa, per a la invalidesa, edificació de
fàbriques i tallers, funcionament
d'escoles etc., bella manera — digué
•—d'arribar per mitjà del coop%rativis-
me a la verdadera emancipació social
de l'obrer per una via sensata i dig-
na. --'; ' "

Grans aplaudimens foren l'epíleg
del magnífic discurs del company Du-i
ran i Guàrdia. Després d'unes breus
paraules de comiat i regraciament per
el senyor Valls, es donà per acabat
aquest acte cultural.

La Lligueta té dos òrgans de
premsa. Un d'humorístic i un

altre que fa riure
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C O O P E R A T I S M E
L E S C O O P E R A T I V E S E S C O L A R S

L'objecte precís d'aquest resujn es refe-
reix a 1«« associacions d'alumnes en l'ense-
nyament primari i secundari que, unes ve-
gades d'una manera completament autòno-
ma i el més sovint sota el control discret
de llurs professors, administren col·lectiva-
ment una empresa econòmic« per tal de sa-
tisfer certes necessitats que senten en co-
mú o certes necessitats de la mateixa esco-
la, o àdhuo en certs casos, determinades ne-
cessitats de llur localitat o de llur contrada.
Aquestes cooperatives s'han desenrotllat prin-
cipalment, encarà que no d'una manera ex-
clusiva, en el continent europeu.

EETENSIÖ GEOGRÀFICA I DIMENSIÓ
DEL MOVIMENT

Sota una o altra d'aquestes formes, es
coneixen cooperatives escolars, en més o
menys quantitat, en 19 països, almenys : Bèl-
gica, Bulgària, Canadà, Estats Units, Fran-
ca (i també l'Africà occidental francesa i el

(Camero), Gran Bretanya, Hongria, Itàlia,
índies Britàniques, Letónia, Lituània, Mè-
xic, Polònia, Rumania, Txecoeslovàquia,
U. R. S. S., i Unió Sudafricana.

En alguns d'aquests països el moviment
cooperatiu escolar ha assolit un desenrotlla-
ment remarcable : es compten 60.000 coope-
ratives d'aquesta mena a 1« U. R. S. S.,
6.381 a França, prop de 5.000 als Estats
Unit«, un miler a Polònia, 600 a la Unió
Sudafricana, 270 a les índies britàniques,
200 a Letónia, un centenar a la Gran Bre-
tanya, etc. Des d'ara es pot calcular que
llur nombre total oscilla entre 60 i 65.000.

ACTIVITATS, OBJECTE I SISTEMA DE
FUNCIONAMENT DE LES COOPE-

' RATIVES ESCOLARS

Reproduint em miniatura la forma de co-
operatives de compra, o d'estalvi i crèdit, o
de vendu, o de producció, o de conreu, o de
cria d'animals, i exercint sovint diverses
d'aquestes f uncions'a la vegada, les coope-
ratives escolars manifesten activitats que va-
rien segons els països, les necessitats que
cal satisfer i els recursos que es poden uti-
litzar : compra en cornil de llibres i de ma-
terial escolar, a vegades també d'objectes
de neteja personal o de matèries primeres
per a treballs manuals; organització de res-
taurants cooperatius; foment de l'estalvi i
préstecs; fabricació d'objeotes diversos de
fusta o metall, o bé ceràmica, brodats, tei-
xits, gèneres de punt; producció agricola o
hortícola, i venda de productes; repoblació
forestal; constitució de biblioteques, orga-
nització de conferències, de festes, de sec-
cions corals, teatrals; educació física i es-
ports; embelliment i cura de l'escola; crea-
ció de museus escolars i constitució de ma-
terial didàctic, etc. En la majoria de casos,
una mateixa societat realitza diverses d'a-
questes activitats.

L'objecte econòmic de les cooperatives es-
colars, és, o bé el mateix alumne (o la seva
família) per tal de procurar-li recursos o alieu-

El present i el futur de la
Cooperació de Consum

a Barcelona
Sobre aquest tema„ el proper diven-

dres, dia 4 de desembre, a dos quarts
de deu de la vetlla, tindrà lloc a l'A-
teneu Popular del Poble Nou (carrer
de Marian Aguiló, 27), una conferèn-
cia pública organitzada per la Secció
d'Estudis Econòmics, Polítics i So-
cials d'aquest Ateneu, que anirà a
càrrec del company L/luís Ardiaca.

Acabada la seva dissertació, el con-
ferenciant admetrà controvèrsia dels
assistents.

geri r-li les càrregues financières del període
escolar; o bé l'escola per a la seva conser-
vació o per al seu equipament material i
pedagògic; o a voltes, la localitat o la con-
trada : no manquen exemples de cooperati-
ves escolars que han aixecat un onci en de-
eadència per a la introducció de mètodes de
producció de millor rendiment i per la de-
guda valoritzaoió de recursos negligit« o mal-
versat« en llur localitat o en llur contrada.

El que totes aquestes societats tenen de
comú, qu« les distingeix de les altres socie-
tat« d'infants i d'on provo llur interès peda-
gògic particular, és llur constitució i llur
funcionament. Aquestes societats són gaire-
bé totes veritables petites unitats econòmi-
ques, la gastió de les quals està assegurada
pels mateixos alumnes, agrupats en una as-
sociació completament organitzada, amb els
seus propis estatuts, els seus òrgans de di-
recció i de deliberació. De totes maneres,
molt sovint els mestres i les mestresses es
reserven funcions de consell o de control que
exerceixen de la manera més delicada.

LLUR IMPORTÀNCIA EN L'EDUCACIÓ
DE LA JOVENTUT

Al costat dels avantatges econòmics que
aquestes societats procuren i que, general-
ment, afavoreixen d'una manera directa o
indirecta la difusió de la instrucció, les co-
operatives escolars apareixen com a precio-
sos auxiliars de l'escola.

D'elles s'ha pogut dir que constitueixen
«la realització popular de les noves escoles».
La contribució que porten- en aquest camp
té dos aspectes.

Per una banda, en certs països, la coope-
ració escolar contribueix a equipar l'escola

de mitjans materials necessaris per a l'apli-
cació de mètodes actius i constructius.

Per una altra banda, segons l'opinió d'edu-
cadors que n'han fet l'experiència, la coope-
rativa escolar en el seu funcionament és un
instrument, un mètode i un ambient de for-
mació intel·lectual i moral. No sols consti-
tueix un «centre d'interès» a l'entorn del
qual vénen a agrupar-se, a desenrotllar-se,
a adaptar-se els coneixements adquirits a la
classe, sinó que encara ofereix un mitjà di-
recte, basant-se sobre exercicis reals, d'ad-
quirir coneixements i àdhuc també d'altres
(elements de ciència econòmica, per exem-
ple) que generalment no figuren en els pro-
grames d'ensenyament primari.

L'acció de la cooperativa és encara més
estimable perquè exigeix de l'infant la re-
velació de la seva personalitat total i fa evi-
denciar i posar en pràctica facultats que els
exercicis escolars no poden revelar; no sols
facultats intel·lectuals com el judici, la refle-
xió concreta, la imaginació i l'esperit d'or-
dre que constitueixen el talent d'organitza-
ció, sinó facultats afectives com en certs
casos el sentit artístic i sempre el sentiment
de solidaritat, i encara qualitats de caràc-
ter, iniciativa, decisió, domini de si maiteix,
respecte propi i dels altres, aprenentatge de
la llibertat, desvetllament de la responsabi-
litat. La confrontació de les • intel·ligències
en l'associació desenrotlla la facultat de pen-
sar. L'esforç en comú en l'empresa ajuda
els cooperadors a descobrir el veritable sig-
nificat de la disciplina i la força d'una re-
gla moral.

En resum, les cooperatives escolars apa-
reixen com uria preparació a la vida social,
magníficament adaptada, car elles són un
exercici de la vida social a la mida exacta
de l'infant.;

La sola unitat econòmica que garantitza la
realització dels principis cooperatius, és el
consumidor. Car el consumidor, base del nos-
tre Moviment, és—sense que calgui, per això,
elevar-lo a la categoria d'ídol-la raó d'ésser

i la causa final de tota l'economia
(Declaració de T Aliança Cooperativa Internacional)

La Cooperació a Gran Brelanya
'L'OPOSICIÓ COOPERATIVA A L'ALÇA

DELS PREUS
Una conferència especial de representants

de cooperatives escoceses, convocada urgent-
ment per la secció escocesa de la Unió
Cooperativa Britànica, per tal de discutir la
situació econòmica general del pals i l'ame-
naça d'una alça de preus, ha tingut lloc a
Glasgow, el passat mes d'octubre. Durant
els debats es féu remarcar que l'alça dels
preus a l'engròs deguda al reajustament de
preus operat pels importadors estrangers per
a, cobrir la depreciació de la lliura esterlina,
produiria inevitablement una alça dels preus
a la menuda. En certs casos, aquests dar-
rers preus han estat augmentats sense que
hi hagués en els preus a l'engròs una va-
riació prou sensible perquè ho justifiqués.
Així, el preu de la farina ha augmentat de
4 a 5 xllings per sac, mentre que el mo-
viment cooperatiu aquest augment no ha
passat de 2 xílings.

La Conferència votà una resolució per la
qual les cooperatives escoceses es compro-
meten «a controlar, en interès dels consu-
midors, els preus a la menuda de tota
mena d'articles».

LA COOPERATIVA DE CONSUM DE
LONDRES

La memòria d'aquesta cooperativa («Lon-
don Co-operative Society») d«l primer se-
mestre d'aquest any, acusa una xifra de
vendes de 4.749.577 lliures esterlines (209
milions de pessetes;, amb un augment de
62.150 lliures sobre la xifra de vendes cor-
responent al -mateix període dei 1980. Aquest
resultat sorprenent, tenint en compte la
baixa dels preus, és degut al desenrotlla-
ment vigorós dels departaments de lleteria,
de carbó i de llegums, les vendes d'els
quals ha augmentat prou per a compensar
i superar la baixa registrada en els depar-
taments de queviures i de robes i confec-
cions. El capital en accions de la cooperativa
ha augmentat en 322.000 lliures, i actual-
ment passa dels tres milions i mig de lliures.
Durant els sis primers mesos d'aquest any,
s'han obert més de 80 noves sucursals i els
excedents bruts del semestre s'eleven a
505.603 lliures. El total de l'actiu de la so-
cietat passa de 7.500.000 lliures, i el nom-
bre actual de socis és de 429.421.

Creació d'una Cooperativa
de Construcció

Després d'un curt període de tre-
balls preliminars, dilluns passat tin-
gué lloc al nostre estatge social una
reunió de simpatitzants per tal de»
constituir definitivament una coopera-
tiva obrera de construcció. En aques*-
ta reunió s'aprovaren els estatuts re-
dactats per la Comissió organitzado-
ra, i quedà formada ja la secció de
paletes i manobres'.

La Comissió provisional de propa-
ganda i organització quedà integra-
da pels companys Santiago Alfonso,
Miquel Planes, Josep Coses, Francesc
Parés, Melcior Sellés i Enric Fernán-
dez. Aquesta Comissió activarà elsi
treballs que li han estat encomanats
i oportunament convocarà una assem-
blea per tal de discutir i aprovar el
reglament intern i procedir a l'elecció
del Consell directiu.

Provisionalment, l'estatge social de
la cooperativa ha quedat fixat al car-
rer del Carme, núm. 3, pral., on de
dos quarts de sis a les vuit del ves-
pre seran atesos tots els obrers pale-
tes que s'interessin per aquesta obra:

Molt aviat seran convocats obrers
d'altres oficis del ram de construcció,
per tal de constituir les corresponents
seccions.

BIBLtOGRAtìA
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Revue de la. Coopération International. —
El número d'octubre d'aquesta revista ¿on-
te :

El moviment cooperatiu i la crisi econòmi-
ca. — Per Anton Diet], Secretari de la Unió
de Cooperatives Econòmiques Alemanyes, de
Praga, el qual examina la naturalesa de la
crisi econòmica i els seus electes sobre un
cert nombre de moviments cooperatius na-
tionals. Parlant de les mesures que les or-
ganitzacions cooperatives han d'adoptar per
salvaguardar llur estabilitat i protegir els in-
teressos de llurs membres, l'autor suggereix
la compensació de la baixa de la xifra de
vendes pel reclutament de nous socis, per
una fidelitat més gran dels socis compradors
i per una extensió de la diversitat déla arti-
cles posats a la venda. Així mateix, caldria
reduir al minimum els efectes que resulten
de les reduccions de preus, guardant molts
poques mercaderies en dipòsit, i caldria, així
mateix, assegurar l'estabilitat de les coopera-1

tives per l'estricta sotmissió al principi de la
venda al comptat.

El blat i el consumidor. I. El preu del
pa. — Per Doreen Warriner, B. A., Ph. D.,
qui examina els dos factors que han impe-
dit que el consumidor es beneficiés de la
baixa dels preus del blat, i particularment la
manca de reajustament entre els preus a
l'engròs i de detall i els mètodes governa-
mentals que mantenen els preus del blat per
mitjà de tarifes duaneres, de monopolis
d'importació i de l'obligació de consumir blat
indigena. L'autor repudia l'afirmació que
l'acció governamental pugui resoldre el pro-
blema europeu del blat. «La fallida de l'ac-
ció governamental vol que els consumidors,
igual que els productors, examinin per quins
mitjans es podria establir un sistema inter-
nacional de control».

Fonaments de la Cooperació. — Per T. W.
Mercer. Fi de l'article sobre els principis de
Rochdale, aparegut en el número de setem-
bre.

La producció, cooperativa d& calçat. -1- Un
informe sobre la recent conferència interna-
tuonai de tècnics cooperatius, a Paris.

El .Familisteri de Guisa i de B'uasettee. —
Per A. Daudé-Baucel. Un esquema del des-
enrotllament d'aquesta cèlebre associació de
treball.
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El Socialisme a Catalunya
El tema que intento desenrotllar

avui té un interès fonamental per a
la nostra terra. S'ha dit repetidament
que era impossible el desenrotllament
del socialisme a casa nostra, perquè
Catalunya és un poble eminentment
individualista i per tant liberal, i el
socialisme és justament l'oposat del li-
beralisme. Cal combatre aquest equí-
voc que s'ha convertit ja en un lloc
comú demostrant que no sols no és
incompatible el liberalisme amb les
idees socialistes, sinó que en el fons
aquestes no són més que l'última con-
seqüència lògica dels principis d'a-
quell. Afirmar el contrari és no tenir
cap idea de la funció històrica del so-
cialisme ni del que significa per al li-
beralisme la paraula llibertat.

En parlar d'aquestes qüestions jo
sempre recordo amb estupefacció que,
essent a París, en plena dictadura,
vaig llegir unes declaracions del rei
d'Espanya en les quals afirmava que
Espanya era el país on hi havia més
llibertat perquè era l'únic país del
món on és possible tocar la guitarra
a les quatre de la matinada.

Hi el liberalisme vol dir això, si el
liberalisme ha de consistir en un rè-
gim en què tothom faci el que vulgui,
en efecte, el socialisme és exactament
tot el contrari del liberalisme. Però
liberalisme no és això. Liberal és un
poble en el qual la «reial gana» és
suprimida, en el qual ningú fa el que
vol, ni ei més humil dels ciutadans
ni el més alt dels jerarques.

Si no fos així, l'Espanya del rei Al-
fons hauria estat, en efecte, un dels
pobles més liberals d'Europa. Però
noti's bé que d'aquesta llibertat n'hi
havia encara més al Rif i més que al
Rif a les tribus del centre d'Àfrica i
més que entre els homes, entre els ani-
mals. Aquesta mena de llibertat és
perfecta per exemple entre els gos-
sos. Els gossos fan, en efecte, tot allò
que volen. Però fan allò que volen
meu tres poden, és a dir, mentre no
troben l'obstacle d'una força física
que els ho impedeixi. La llibertat om-
nímoda del ca està sempre limitada
per la mossegada dels altres cans.

Si tothom fa el que vol, del lliure
joc de forces incontrolades surt el
conflicte de tots contrai tots i el resul-
tat mecànic i inevitable d'aquesta llui-
ta és el domini del més fort. El més
fort perçut i mana : és el tirà. Així
la llibertat és la tirania i la màxima
independència porta a la màxima sub-
missió.

El liberalisme no és això. El libe-
ralisme és tot el contrari d'això. El
liberalisme neix a Europa amb el
descobriment de l'home, quan en un
moment donat, per una virada enèr-
gica del curs de la història, es col·lo-
ca la consciència humana pel damunt
de tota dignitat. L'home i la seva
consciència es situen al centre de la
cultura. Es l'humanisme. Però l'hu-
manisme representa la consagració de-
finitiva d'allò que hi ha en l'home
d'especificament humà, el regne de
l'home pel damunt de la bèstia—prò-
pia o aliena—, el domini de les coses
per la raó.

Poble liberal no és aquell on tot-
hom fa el que vol. Liberal és un po-
ble en el qual tothom té dret al com-
pliment del seu deure, és a dir, al
desenrotllament lliure de la seva per-
sonalitat humana, de la seva conscièn-
cia racional, sense impediment de cap
mena ni cap mena d'obstacle. Ésser
liberal és subjectar-se estrictament a
les lleis de la raó lliurement procla-
mades sense restricció ni coacció. •

Ara bé : si liberalisme és això, no
sols el socialisme no s'oposa al libe-

Conferència de Joaquim Xirau, donada al Círcol
Republicà Federal de Sabadell

ralisme sinó que és la conseqüència
lògica i inevitable d'aquell. Lògica-
ment i històricament el socialisme és
la darrera conseqüència de la procla-
mació dels drets de l'home i del ciu-
tadà.

Proclamada la consciència humana
com la més alta dignitat amb la pro-
clamació dels drets de l'home i del
ciutadà, tot l'esforç de la política libe-
ral ha estat per a aconseguir l'efec-
tivitat d'aqueñ reconeixement. El se-,
gle xix representa a Europa la llui-
ta heroica per a sotmetre a la cons-
ciència humana tots eïs poders histò-
rics incontrolats. Cal aconseguir el
respecte mitjançant la submissió de
totes les forces capritxoses i arbitrà-
ries. Tots els privilegis queden supe-
ditats a la legislació civil, representa-
tiva de la raó. Aquesta submissió pro-
clamada per la Revolució francesa
costa tot un segle de lluites sagnants.

Però, una vegada aconseguit això,
una vegada reconegut per tots els
drets inviolables de la consciència
humana i posada aquesta pel damunt
de tota possibilitat de coacció exter-
na, l'home es troba, en què si bé té
el dret d'ésser lliure, de fet no pot
ésser lliure. Suprimides totes les
coaccions històriques es troba encara
amb una força incontrolada que se li
imposa amb tota la contundencia de
les forces naturals. Aquesta força fí-
sica, externa, és la riquesa acumula-
da en forma de capital.

És una força invisible, subtil, però
contundent, que sotmet els homes i
els posa al servei de les coses. No són
els homes els que dominen i dirigei-
xen les riqueses, sinó les riqueses les
que dominen i sotmeten.els homes.

Tota la dignitat humana ha de re-
sidir precisament en la total inversió
d'aquests termes. No és possible
prendre la personalitat humana com
un medi. Cal, per tant, alliberar-lo de
la tirania de les coses i entre les coses-
d'aquesta força enorme i incontrola-
da que és la riquesa. Com és possi-
ble assolir-ho ? ¿ Com aconseguir que
l'home, lliure de dret ho pugui ésser'
també de fet ? El socialisme no és al-
tra cosa que una doctrina i una tàcti-
ca dirigides a la consecució d'aquest
total deslliurament.

Socialisme i liberalisme no són,
doncs, dues doctrines contradictòries
sinó complementàries. El segon no és
altra cosa que la conseqüència del pri-
mer. Posada la llibertat humana com
un fi cal posar tots els mitjans per a
aconseguir-lo ; i el socialisme és un
instrument posat al servei d'aquest fi.
Així el que predomini l'un o l'altre
és un problema de circumstàncies.
Els pobles que han realitzat plena-
ment el programa liberal mitjançant el
reconeixement total dels drets de l'ho-
me1 i del ciutadà, cal que siguin socia-
listes, i en efecte ho són, no perquè
el liberalisme hagi fracassat en ells,
sinó perquè ha: tingut un èxit tan ex-
traordinari que ja gairebé no fa fal-
ta com a partit organitzat. En aquest
moment el problema típicament so-
cialista es planteja en tota la seva in-
tensitat com una nova etapa de la llui-
ta per la llibertat.

Fa algun temps, parlant a Barcelo-
na d'un assumpte força semblant al
d'avui, deia jo, com a conseqüència
del que acabem de dir, que al nostre
poble on tot dret i tota llibertat eren
desconeguts, tot socialista havia d'és-
ser liberal. Ara les coses han canviat
radicalment. Els drets de l'home han
estat proclamats i defensats solemne-

ment a Catalunya i arreu d'Espanya.
Els poders històrics incontrolats van
essent sotmesos d'una manera cada
dia més efectiva i més enèrgica. La
noblesa, l'exèrcit, l'església... han
estat reduïts al domini únic de la le-
gislació civil. Una vegada plenament
aconseguit això, el programa estricta-
ment liberal haurà estat plenament
fealitzat. El ciutadà hispànic ja té
dret a, ésser lliure Ara s'acosta el
moment de fer efectiu aquest dret. En.
aquest moment, tot liberal — tot libe-
ral que ho sigui de veres — haurà
d'ésser socialista.

Plantejat així el problema, clara-
ment es veu que socialisme i libera-
lisme no tan sols no són coses oposa-
des sinó que en el fons són la .matei-
xa cosa. No hi ha cap obstacle, per
tant, perquè a Catalunya — poble es-
sencialment liberal — no hi floreixi
el socialisme. I ai de nosaltres que
no fos així. Solament si ho assolim es-
tarem, a l'altura del moment històric
i contribuirem amb les nostres forces
a l'evolució de la nostra cultura oc-
cidental, i per tant, al progrés i a
l'alliberació de la humanitat.

Cal apoderar-se de les riqueses. És
el problema d'Europa i d'Amèrica, és
a dir, de la civilització del present.
Però això no és cosa fàcil. Per a apo-
derar-se de les riqueses cal una for-
ça, i no una força qualsevol, sinó la
més difícil d'aconseguir : una força
espiritual, una disciplina de l'esperit,
una estructuració de la intel·ligència.
Un objecte material qualsevol és fàcil
d'obtenir, i si trobem resistència no
cal sinó obtenir més força i percu-
tir. Per a assolir-ho, els punys o les
pistoles poden ésser instruments efi-
caços i adequats. Però la riquesa no

és una cosa qualsevol. És una estruò-
tura fina i subtil, un organisme deli-
cat que difícilment es troba entre les
mans i que s'escapa a tota considera-
ció grollera. Per a tocar-lo cal un ins-
trument selecte i precís que el ma-
negi sense trencar-lb. Cal una selec-
ció acurada d'homes capaços d'apode-
rar-se de les riqueses i de posar-les
al servei de la humanitat.

Cal no confondre la necessitat d'a-
poderar-se de les riqueses per a po-
sar-les al servei de tots els homes,
amb la grolleria d'intentar prendre-
les per la violència i fer-les malbé. No
cal destruir la riquesa sinó fomentar-
la. El socialisme vol apoderar-se de
la riquesa, no de la misèria. I per a
prendre possessió de les riqueses cal,
imprescindiblement, molta intel·ligèn-
cia i molta disciplina. Només un gran
partit socialista pot aconseguir una
massa enorme rigorosament discipli-
nada i intel·ligentment dirigida i con-
trolada. Sense això no aconseguiríem
les riqueses sinó que aniríem directa-
ment a llur destrucció. I la destruc-
ció de les riqueses ens portaria fatal-
ment a l'esclavitud i al salvatgisme.

Direu potser, que aquesta tasca és
llarga. Evidentment. Jo us diré, per
això, que tota tasca perfecta és llar-
ga. ¿ És que n'hi ha una altra de inés
curta? Ràpidament cal contestar que
no. Si intentéssim ràpidament apode-
rar-nos de les riqueses no faríem més
que tenir-les un moment a les mans i
veure-les desaparèixer en mig de la
tragèdia de tots. El camí més ràpid
és el menys ràpid ; és el més ràpid
perquè és el més segur i el més sò-
lid.

Per acabar, dues paraules de sín-
tesi. La funció i el deure del socia-
lisme a casa nostra, és aconseguir ai-
xò : la llibertat Com a fi i com a mit-
jà, disciplina i intel·ligència.

DE GIRONA
La setmana passada la secció de

Girona de la U. S. C. celebrà reunió
general extraordinària, tractant-se,
entre altres assumptes, de la reforma
del reglament per unificar-lp amb les
altres seccions d'arreu de Catalu-
nya. Fou aprovat.

Es procedí a l'elecció de nou consell
directiu, sortint elegits els companys
Lluís Bota, com a secretari-pre-
sident ; Modest Palahí, vice-secreta-
ri ; Andreu Crosa, tresorer, i vocals,
Mateu P. Barceló i Ferran Boada.
Els companys sortints continuaran
com adjunts al consell directiu, però,
per la tasca que damunt d'ells recau
pels1 actes en què han pres part i els
que vindran, s'ha acceptat que no
continuessin portant tot el pes de la
secció.

*
* *

Diumenge passat, dia 22, convi-
dats pel el Centre Republic* Fede-
ral de Bordils, anaren els companys
Lluís Morillo i Manuel Roset Sala
a donar-hi una conferència, desenrot-
llant el tema «El futur desenvolupa-
ment de l'agricultura», essent tots
dos-moll aplaudits. Dit Centre dema-
nà que es torni a visitar-los per
insistir sobre els problemes que tant
afecten els camperols i obrers en ge-
neral.

* *
Per al dia 4 de desembre a la nit

i en el Centre Fraternal de Palafru-
gell, es celebrarà un acte d'afirmació
socialista, en el que hi prendran part
els companys de la secció de Girona
de la U. S. C., en Lluís Morillo, En-
ric Alegrí i Manuel Roset Sala.

MODEST Ros

J O V E N T U T
DE LA U. S. G.

Dimecres, 2 de desembre, tindrà
lloc al local social, Carme, 3, pral.,
a les deu del vespre, l'assemblea ge-
neral.

LA JUNTA

Nosaltres, els periodistes, podem
fer un gran servei a la humanitat
combatent amb tota la nostra influèn-
cia les il·lusions nacionalistes que,
no solament amenacen el món amb
una nova guerra, sin'ó que ofeguen
diàriament la raça humana amb llurs
tarifes duaneres exagerades i la
nova estratègia bancària patriòtica.
El món està tan unit per la seva
prosperitat com per les seves neces-
sitats. Als periodistes correspon man-
tenir aquesta veritat.

H. G. WELLS
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L'aíer Brunet-
Ragasol -Blech

(Continuació de la pàgina. 4}

ratifico plenament amb el manifestat en el
text de l'interviu i amb el contingut de la
lletra que us vaig adreçar el dilluns prop-
passat.

Pel que fa referència als aclariments que
em demaneu, be de manifestar-vos que no
em cat tornar a precisar si fou al «halb del
Palace i si la forma fou misteriosa, perquè
ja queda explicat el detall en l'interviu.
Ara bé : tinc molt d'interès a fer constar
que, efectivament, fou a peu dret, com vós
dieu; que no us vaig fer cap interrogatori,
sinó que em vaig limitar á preguntar-vcm
determinades coses que són precisament les
que s'esmenten en l'interviu de «La Publi-
citat». No puc estar-me d'insistir en la de-
claració feta per vós que enteníeu molt poc
de finances—ens ho vàreu repetir dues o
tres vegades—, i si més no, ho demostraria
el fet que us fes impressió l'afirmació de
M. Bloch que el Bane d'Espanya no tingués
la quantitat d'or que llueix en el seu ba-
lanç ; i el que ara dieu que el Banc està en
poder de la burocràcia monàrquica, cosa que
aleshores- jo no vaig sentir i potser sigui ve-
ritat. No cal que us repeteixi el que tothom
coneix : que el regenta, ultra un Consell,
un governador designat pel Govern, el qual
és de creure que no toleraria un falsejament
del balanç. No recordo tampoc que haguéssiu
demanatì que posés el cas a coneixement del
senyor Nicolau; només recordo el prec que
fóreu a Cuito i a mi per tal d'aclarir la
qüestió de dinar amb Bloch si aquest se-
nyor anava a Madrid la setmana vinent,
cosa que amb el senyor Cuito vàrem, refusar
i vós us en vàreu fer càrrec. Jo em vaig
permetre d'aconsellar-vos que el tracte amb
aquest senyor era perillós, i vós vàreu es-
tar-hi d'acord ; ara veig que es confirma
que el que ós perillós ós donar consells. Vós
ens vàreu agrair a Cuito i .a mi els aclari-
ments que havíem pogut donar-vos, perquè
us tranquil·litzaven de les afirmacions pessi-
mistes de M. Bloch, que varen tenir la vir-
tut, segons ens manifestàreu, de no deixar-
vos dormir. He d'afegir, finalment, que no
he al·legat la presència del senyor Cuito
com a testimoni presencial, sinó com a in-
tervinent directe en Ja conversa en la qual
va tenir gairebé la mateixa part que jo.

Del que hagi pogut dir el senyor Brunet
a l'Ateneu no en puc respondre; no crec,
però, que aquests menuts reportatges tin-
guin res a veure amb el fet substancial
d'aquesta polèmica, ben a desgrat meu sos-
tinguda, car ja sabeu que sóc home al qual
no plau d'exhibir-se.

Dono ací per acabades les epístoles, sa-
bent-me molt greu, però, que una entrevista
amb vós que jo no vaig pas sol·licitar hagi
pogut servir per bastir una intervenció me-
va en aquest afer, tan allunyada de la rea-
litat, car de la campanya periodística per
«La Publicitat» iniciada en vaig tenir es-
ment diumenge en llegir l'esmentat periò-
dic.

Vostre affm. servidor—J. Barbey.

Xota final de Campala«s
El senyor Barbey, en la seva sego-

na carta, en lloc de rectificar les pale-
ses inexactituds de la primera, n'hi
afegeix de noves. Fóra pueril, davant
aquesta actitud, perdre el temps de-
manant-li per escrit cap rectificació.
En tinc prou amb les manifestacions
que privadament féu el meu amic se-
nyor Cuito (davant els senyors Lluhí,
Martí i Courtes) i, fer respectar els
motius digníssims del seu silenci pú-
blic. Altrament, l'opinió general ha
fallat ja aquesta qüestió. Pel que fa
als amics que ¡em critiquen per la
candidesa amb què, segons ells, vaig
iniciar la meva actuació en l'afer Ra-
gasol-Brunet, per tal com amb l'anun-
ci que vaig fer dijo.us passat als pe-
riodistes, d'allò que el dissabte havia
de publicar-se a JUSTÍCIA SOCIAL, vaig
possibilitar la coartada de «La Publi-

citat», els dic que no em penedeixo
de res. En el meu concepte-de la po-
lítica (i peir això no vaig conculcar cap
càrrec públic abans de la República),
no hi ha lloc per les habilitats, les
trapaceries i les martingales a l'ús.
M'agrada jugar fort, però tanmateix
dintre del fair play.

Pel demés, no hi ha cap sacrifici
completament eixorc, i cada anècdota
porta la seva lliçó : i si, ahir sabia,
com ho sap tothom a Barcelona, qui
era el senyor Brunet, avui sé qui és
el senyor Barbey.

U/*K ¡Nil

Russell distingeix, com veiérem la
setmana passada, entre ciència i sa-
viesa, i aplica a la saviesa, això és,
al seny, un sentit de justícia que la
ciència, pel desinterès propi de la se-
va missió, no pot tenir.

La ciència pot contribuir a la feli-
citat humana, però no la condiciona.
La condiciona, pel contrari, la saviesa
o el seny, això és, l'equitat. No és,
per tant, el sentit científic del món
—vull dir el seu coneixement—allò
que interessa a la societat. És el sen-
tit ètic, el sentit moral.

Sense un sentit moral, lògic o no,
real o aparent, cap societat no .s'a-
guanta. Desconfiem, per tant, de tots
aquells conductors de munions, de
tots aquells fiscalitzadors o de tots
aquells pretesos profetes que interve-
nen en la cosa pública sense dur-hi un
sentit moral. En el més lleu dels ca-
sos, són uns impostors.

ULISSES

Retallem de «La Libertad», de Madrid
«Nos inquieta pensar que un dia
pueda verse confiada definitivamente
la administración regional de Cata-
luña a la impunidad de los que par-

lamentaron con Bloch»
«La Publicitat» pot estar satisfeta

del seu èxit periodísticl

Organització de la
U. S. C.

SECCIÓ.DEL DISTRICTE III
(SANT GERVASI)

En ple cor del Districte III, s'han
obert ja, per a tothom, les portes que
han de donar cabuda a ideals regene-
radors, extirpadors d'altres corrom-
puts i xacrosos.

La Secció III de la Unió Socialista
de Catalunya compta en el present,
amb un grup ja nombrós d'entusias-
tes que, més ric en qualitat que en
quantitat, li presten el seu ajut in-
condicional, per assolir que les nos-
tres idees ocupin en la societat el lloc
preeminent que li pertany.

Ens plau d'/inserir a continuació
els noms dels companys que han que-
dat designats com a Junta Directiva.

Secretari general, Frederic Cardo-
na ; Secretari relacions exteriors,
Emili Echeverría ; Tresorer, Josep
Casanovas ; Comptador, Josep Galce-
ran ; Bibliotecari (és vocal), Antoni
Carneado ; Vocals, Alexandre Esbrí
i Francesc Gudayol.

A tots els simpatitzants els fem
ofrena per mitjà del present commr-
cat del nou, estatge social1, carrer No-
guera, número 12, baixos (entre Bal-
ines i Sant Gervasi).

Pule Socialista
de Catalunya

27 novembre
Conferència de Emili Qranler-Bar-

rer», en el local de ia U. S. C.. Secció
del Districte IX. a lea 10 de la vetlla.
Tema: «Partiti burgesos I Partits obrers».

Avui disiabte, U novembre
Conferencia de J. Doran i Guardia,

a Pineda, a les 10 del vespre. Tema: «La
Cooperado I l'Estatut».

20 novembre
Conferència cultural de Marii Bonet,

a les 4 de la tarde, a Alella, organitzada
per la Secció local de la U. S. C.

1 desembre
Conferència de B. Oranier-Barrera

al Casal Català Republicà de Cornellà, a
les 9 de la nit. Tema: «U lluita de
classes»'

3 desembre
Conferència de Francesc Muntanya,

a les 10 de la vetlla, a l'estatge social de
la U. S. C.. Secció del Districte H, Paral-
lel. 101. Tema: «Posició de la U. S. C.
davant el problema de la prostitució».

ÏÏ^^I!^£làJL3ÏÏElíleM
La U. S. C. a les deu de la nit
inaugura la seva secció del

Districte VIII

ACUDIU al carrer Montseny. 55, pral.

HI PARLARAN:

Rafael Ramis
Cosme Rofes
Ambrosi Carrion
Felip Barjau
Rafael Campalans

Dilluns, dia 7. —S'obrir* en el mateix
local el dispensari mèdic gratuït a càrrec
dels Doctors Rofes, Muntanya, Cam-
prodon, Mnsterós I Mir*.

O desembre
Gran míting a Alella, a les 4 de la

tarda, organitzat per la secció local de la
U. S. C. Oradors: Joan Comorera,
Marii Bonet, Joan Forment 1 Felip
Barjau.

HUMORISME
F rance.se T rabal : '¿Quo vadis, Sanche a Im.

Il·lustracions de V. Castanys. — Edicions
«Lii Rambla». Bareelona, 1931.

L'humor, aquest alat gènere educador i
eficaç, ha trobat dos bons conreadors en la
literatura • catalana moderna : Carles Sindreu
i POV.U;, que fa poc ha publicat un llibre tan
remarcable com «La clàxon i el camí», i el
sabadelienc Francesc Traimi.

«Quo vadis, Sanche?.?», és una novel·la d'u-
na gràcia i una forca satírica transportado-
res. L'humor del seu títol és superat, de
molt, per la narració.

Francesc Trabal parteix de la teoria que
«tots hem nascut per a un esport o altre i
que el que cal és saber trobar el que convé
a les nostres aptituds». El protagonista de
l'obra, segons l'autor, confirma aquesta teo-
ria. Trabal ens presenta un infeliç, un home
buit—un Sánchez qualsevol—; l'heroi sent
l'amor a l'esport i va adalerat darrera l'un
i l'altre, sense poder reeixir en cap, corrent
aventura darrera aventura. Però, finalment,
Sánchez venç, esdevé un heroi esportiu : ha
trobat el seu esport, el «trompitxol». I Sán-

chez fa talà meravelles amb la." seva. baldufa,
que avui encara batta par l'empenta que li
donà, ju fa molt» anys, en el campionat de
Colònia.

La faixa amb hi qual es presenta l'obra
a les llibreries i quioscs, conté dos judicis
crítics : .«El llibre que il·lumina de biaix
aquest món tenebrós de l'esport», Carles
Sindreu i Ponç; «Es un llibre de dos hu-
moristes que volen venjar-se da l'esport, ho-
norant-lo», J. Sunyol i Garriga.. El «Quo
vadis, Sanche?.?» té, en efecte, el grau mè-
rit de satiritzar despietadament l'esport tot
admirant-lo. Francesc Trabal es llança da-
munt dels que veuen en l'esport una bana-
litat i damunt d'aquells que van cap a, l'es-
port banalment; d'aquí la història de Sán-
chez i aquella manera de tractar efs clubs
esportius.

Obra un xic descordada alguns instants,
¿s d.'un humor perfecte. La novel·la vessa
gràcia i intenció. Té capítols magnífics; re-
cordem l'escena a l'Institut d'Orientació
Profesional, el nou règim penitenciari a la
Model de Barcelona—on descobreix la seva
mestria en el joc del trompitxol—el cam-
pionat a Colònia, i aquell darrer capítol
amb la dignificació de l'heroi i l'aparició
del seu fiu guàrdia de Seguretat «per a
alliçonar els catalanistes exaltats quan vo-
len fer-ne de les seves». Tot el «Quo vadis,
Sánchez?» és just dins la caricatura cruel;
els dots d'observador troben un bon lluï-
ment en aquells cafès 'i cabarets d'El Ha-
vre, que donen lloc a unes escenes agre-
dolços magnífiques.

J. R. i T.

Conferències
de Serra i Höret

Avui, dissabte, el nostre company
Manuel' Serra Moret intervindrà en
la segona sessió del curs sobre Socia-
lisme que celebra l'Institut Català de
Sociologia a l'Ateneu Barcelonès. El
nostre company parlarà del socialis-
me als països anglo-saxons.

Per la mateixa sessió — que comen-
çarà a fes set del vespre — està anun-
ciada la intervenció dels senyors Se-
garra, de la Universitat de Barcelona,
qui parlarà de «Revisionisme», i
Lluís Araquistain, qui parlarà del So-
cialisme a Espanya.

"*
* *

Invitat pel Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la In-
dústria, el nostre company donarà
allí, el dia 30 d'aquest mes, a les deu
de la vetlla, una conferència sobre
«El Control Obrer».

T A L L E R S

HEUS
Confinicelo de l'apa-
rell de Radio "ZEUS"
de 9, 5 I O vàlvules
completament «elec-
tiu* * Reparació
d'altre* aparell* de
Ràdio 1 gramòfon* de

tote* mene*

'ZEUS" Sepúlveda, 174
Telèfon 30889

NAGSA : Caianova, 213-214 : Barcelona


