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Solament el Socialisme /ara de ca-
da nació, reconciliada finalment amb
ella mateixa, una pà ree la de la Hu-
manitat.

• : JEAN JAURÈS.

15 cts. SETMANARI SOCIALISTA Redacció: fi, t i . - BARCELONA

Resposta
. Dels articles d'en Marceli Domingo dedicats a la crea-

ciofde VEsamerra Chalana, un va expressament dirigit a
nosaltres. Bem dit ja en altres ocasions la consideració
.afectuosa que l'articulista ens inspira. Podem* doncs,
amb mayor llibertat contestar les seves reflexions.

Som uns enamorats de la democràcia i de les lliber-
tats públiques. Per aefensaH.es farem els sacriticis ne-
cessaris. No podem viure sense elles i comprenem que
llitr supressió enverina la nostra vida- Tenim, però, un
criteri—purament ocasional—pel moment present. Volem
defensar-les sols. Volem que cada u demostri clara i-pa-
lesament si les estima, i com i fins on sap defensar-les.
' * Tenim moltíssimes raons. La principal de totes és que
tenim4un dret a la llibertat molt distint d'alguns que pot-
ser vindrien al costat nostre. El que no té consciència del
valor depa democràcia i de la llibertat abans ni després
d«£perdre-les, no pot compartir amb nosaltres aquesta
exigència de restitució. Ha de canviar els termes de la
demanda i portar-se el plet toi sol, com nosaltres matei-
xos,. ' . . ' " . :/ ' , . . ' . ; ' ; . '

Es massa heterogeni el nombre i el caràcter dels, que.
poden clamar per la llibertat i el dret, i encara més el dels
que poden actuar en una plataforfliacT esquerra. En tro-
bariem molts que són bàsicament els nostres enemics i
amb els quals no hi volem contacte. En trobaríem d'al-
tr£S que no ens entenen de res i ens tenen per uns des-
centrats. Nosaltres hi faríem nosa i toparíem amb tot-
hom.. Perquè? Senzillament: perquè l'Esquerra és una
cosa, i el Socialisme n'ès un altra. s

Reclamem per a nosaltres el singular privilegi d'una
distinció indiscutible. Ho sab l'il·lustre home públic que
es dirigeix especialment a nosaltres. El Socialisme és una
escola, una disciplina, un mètode. Apreciem l'importàn-
cia de les lluites parcials, de les accidentalitats, de les so-
lucions fragmentàries. Però perseguim un fi. Volem la to-
tal transformació del règim i no podem entretenir una
amistat precària amb aquells que no volen renunciar a
llur situació i són, per consegüent, els primers puntals de
la societat present, El que vulgui venir amb nosaltres,o
desitgi ginestre concurs ha d'acceptar sense reserves el
pSmcTpirdéla socialització. El demés pot ésser previ o
complementari, però això és fonamental. Als que no pen-
sin com nosaltres, no els hi farem cap retret. Però ells
tenen un camí a seguir, i nosaltres tenim el nostre. Sa-*
luti

En aquests moments tristos són molts que giren l'es-
guard a nosaltres, i ens interroguen en la esperança de
que podríem assenyalar un punt cardinal o la estrella del.
dia. Però nosaltres no podem aconsolar-los. Quan ens
veuen rígids, inflexibles, inmutables, baixen els ulls me-
lamcòlicament i pensen secretament que més prefereixen
la tirania i el despotisme que Falborar d'una humanitat
rejpvemda, terriblement justa. Que hi fareml L'alta ma-
jestat deTideaf que ens crida, no ens deixa- caure en cap
temptació de victòria1 prematura i fàcil. Sofrim molt, so-
frim sempre, més com que no ens fetillà el favor popu-
lar, ni trobariem repòs en la suspensió d'aqutsta lluita
infinita, no volem tampoc el refrigeri dl les efusions cir-
cumstancials que ens deixarien veure més xl'aprop la ne-
gror d'unes ànimes que han parlat alguna hora de lliber-
tat i democràcia per a devorar tota llur substància i llen-
çar els ossos a la plebs estulta í enviuda.

Coincidències? Les tenim amb tots els socialistes de
la terra. A Casa nostra tenim l'honor de no coincidir amb
ningú. Ja vindrà la nostra horal No confessa el mateix
senyor Domingo que l'únic que queda en peu a Espanya,
després del gran desastre, és eí Socialisme?

I doncs?
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Una obra de "El Poeta"

Eíi agafar la ploma pera
pregona ens colpeix. Mai no j
ara. Havem escrit el aom de

1 és que el seu nom ens
friments i la visió d'un home
Acher, proclamat pel poble «-]
símbol més pur dçl poble vot:

Acher és català, nascut en
senti que el seu esperit tenia uns

íjir aquest article una emoció
sentida! tan fortament com

trémolant-nos la ploma.
¡T bella vida d'ideals i de so-

.demnat a mort. Joan Baptista
, en aquests instants és el

de la nostra terra. Asiat,
,nys més grans que el que la

vida rural podia oferir-li. I als 4öÄa anys, quàn la miseria de la
_. p . . - . . * * • _ t i _ _.* _*L i_ „ ^̂ cuíiL. _ 2 j ̂  'i i; i ?seva familia i la mort de la seva]

fet conèixer l'agre copa de Y,
Acher [sentía profundament qu
grossa' aïició al dibuix li revelà
l'art.

A Barcelona primer, a París

í de germans seus li havien
•z, es llençà a rodar món;

nascut per l'ideal i una
calia empendre el camí de

•s, i darrerament, més que
«gué el que eren les verita-

lïuita constant, una constant
it-li tocar tots els oficis per

enlloc, un altre cop a Barçelotia^'
bies soîrences.

La vida del company ha estat
plasmació de les privacions.—O
a poguer viure, havent de palpar*Riotes les mortificacions per a
poguer formar l'artista, Joan Bap$iíji Acher visqué més que ningú
les injustícies socials que ens apJSnen. Ell vejé que cosa és la pe-
santa vida del treballador, vejé c$SB .passava dies sense gustar ïa
vianda, vejé com passava ignorafot dibuixant per les convenièn-
cies dels artistes reclosos dins la "fÀgil glòria de les capelletes..,..
1 efseu esperit d'home bo, naturgiAent, s'anà decantant més cada
dia cap al lliberalisme més radicaïT"- "

Las lectures que li dona a gusíér un amic de París, un dels
seus pocs amics cordials, li for j à'wt sentit poètic, potser una mica
romàntic, en el seu1 esperit sentimetrtal d'artista. Aquesta gran dol-
cesa, aquesta gran espiritualitat, S1teiposà al poble, i el poble l'a-
nomenà «aïl Poeta». I en el fotrsj Ãéher, dibuixant i idealista, no
és res més que un poeta: una bella poesia és la seva art plàstica i
la seva propaganda social, fortament sentida.

Com totnom que ha sofert molt i ha estimat molt als homes,
Acher té un alt concepte de l'amistat. I «El Poeta» només ha tingut
dos verilables 'amics; anarquistes amlïdós, aquests amics li han es-
tat arrabassats per la injusiicia humana. Com a tribut a un d'ells
—un escriptor que signava amb el sfeftdònim de «Shumblerium»—
l'Acher signa les seves obres amb les quatre primeres U êtres d'a-
quest nom: Shum.

Des d'âqueîîa edat dels dotze anys, que la grandesa de l'art co-
mençà a emportar-s'el, fins avui, deu anys mes tard, el dibuixant
s'ha imposat. «El Poeta» lluitador de la emancipació del treballa-
dor, es avui «Shum» pel poble.

L'art de Acher té una força corprenedora. El seu llapiç dibuixa
les línies amb una gran robtistesa. Una magnífica senzillesa, una
subtil estilització, una fortalesa d'expressivitat, un immens senti-
ment, un just sentit de la vida, són les característiques del seu di-
buix, d'impecable factura. Alkú l'ha titllat dHim'tador del Mestre
Bagaría;.no cal negar l'identioad d'escola, però l'Acher és un artis-
ta amb personalitat, i elque és essencial, tanmateix, és ésser artis-
ta. L'humor de «Shum», aquesta rara qualitat dels homes que han
pant molt, té un grandiós sentiment de la realitat, i els seus dibui-
xos, còmics a primera vista, duen amarat un fibló, agudament
àcid. En la obra humorística de «Shum», hom hi\ veu tota la seva
tràgica vida i tota la tràgica vida dels treballadors. La obra no
humorística de «Shum» aquella bella «Amnistia!, clamor dels pre-
sos», per exemple, peca un xic de cerebralista. «Shum» és un hu-
morista, seriosament humorista, tràgicament humorista.

Joan Baptista Acher, l'artista, l'home lliberal, està condemnat a
cinquanta nou anys de presiri i a pena de morti

Aquest núrnaro ha passat per la censura.
Estem segurs, pobre amic Acher, que el nostre crit no's perdrà

debades. Si bé ens separa la pràctica de les doctrines, els nostres
cors daleixen per un maleix ideal alliberador i la nostra veu té el
mateix accent La força d'aquest ideal s'ha d'imposar. Els opri-
mits som més que els opresps, i la raó està amb nosaltres. Cl 1
ZZZZZI mu3!r ™ ITT _^,w'r'·.f-'1"~S:*j; ^t' ~ TT M Som la multi-
tud, i sentim amb massa força el nostre ideal redemptor, pera que
la nostra veu, per a que la veu del poble, no simposi davant del
vostre cas. ;

CRÓNICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Ja fa anys que Grecia atravessa un període de fonda pertor-

bació. En 1909, el coronel Jorbas va promoure un moviment que
va teñir per resultat la separació de l'exèrcit dels membres de la
Casa reial i l'aparició de Venizelos en el camp polític. En 1916,
Venizelos, Konduriotis i Danglis varen fer la revolució de Salóni-
ca el resultat de la qual fou ta abdicació del rei Constantí i el co-
Btenç de l'agre oposició entre venizelistes í retaliates, Ocorregué
desprès, en Tes eleccions de novembre de 1920, la derrota de Veni-
zelos ila reposició del selConstantí. En Setembre de 1922, des-
prés de la catàstrofe de ,1'Asia Menor, els coronels Gonatas i Plas-
tiras varen desembarcar a Laurius amb una gran massa d'exèrcit
Í varen exigir l'abdicació de Constantí i la dimissió del ministeri
Triandafillakos. El règim conegut amb el nom de la «revolució de
1922» ha durat fins que Venizelos s'ha fet novament càrrec del go-
vern de Grècia, en els primers dies d'aquest any.

Pe«V f ins durant el govern revolucionari, en octubre de 1923,
l'alçament del iÇOronel Metaxas va regar de sang les planes
4e Macedonia i de Beócia. Són, doncs, quatre revolucions vio-
lentes en catorze anys i, ben analitzades totes quatre, amb els pe-
ríodes intermitios d'agitació i de lluita incessant, és una sote-,re- t
volució que ha de liquidar-se i resumir-se amb l'implantació d'un
nou règim que no consenti intromissions indegudes de la dinastia
i no exposi el.país à ésser joguina dels interessos d'aquesta dinas- '
tia o de nacions més o menys protectores.

Entretant, Grècia ha passat dels horrors-de la guerra balcànica
(octubre de 1912 a agost de 1913) a la seva intervenció en la .gue-
rra gran (26 novembre 1916) sostenint fcsbrés la desgraciada ex-
pedició a l'Assia Menor que va acabar amb l'aniquilamenf del seu
exèrcit per les tropes de Kemal Paixà (setembre de 1922) i amb el
laboriós tractat de Lausana, relativament ventatjós per la des-
graciada nació. Convé no qblidar la desastrosa guerra sostinguda
amb Turquia en 1897 per l'anexió de Creta, i les fellonies d'Italia
amb l'ocupació de les illes del Denocaneso i posteriorment amb
l'ocupació de Corfú i subsegüents vexacions.

Demés cal tenir en compte les múltiples i diverses obligacions
que s'ha vist forçada a cumplir, derivades dels .diferents tractats
que ha firmat com a conseqüència d'aquests conflictes armats.
Bastarà a donar-ne idea una clàusula del tractat de Lausana, per
la qual Grècia ha d'expatriar la seva població musulmana que no
baixa de 350.000 persones repartides entre Macedònia, Creta, Te-
salia i i'Epir, la major part de les quals són nascudes en el lloc de
llur residència i, per consegüent, es resisteixen a anar a Turquia.
Altre, el problema dels seus refugiats procedents de l'Assia Menor
que no baixen de 100.000, la major part famolencs i indigents. I fi;
nalment els neguits constants que reporta un veïnatge turbulent i
incivil com els muntanyenc? i macedonis, les baodes búlgares í
l'habitual desllealtat de la política balcànica, d'Itàlia \ <Tultr** po-
tències interessades en l'actitut i el pervenir de la pobre Grècia,

Amb tots aquests antecedents, cap nova que vingui de Grècia
per extravagant i extraordinària que sigui, haurà de sorpendre'ns.
Trenta anys d'agitació interior i de conflictes exteriors, justifiquen
qualsevol acte de deliri. Per això nosaltres, tot i reprovant-la, ens
expliquem la brutal execució dels tres expresidents Gounaris,
Stratos í Protopapakakis, el general Headjenestis i els ex-minis-
tres Baltazzis i Theotokis (desembre de 1922). Es natural que des-
prés de tants sobresalts, engunies i tragèdies, el poble grec cometi
actes de follia i d'histerisme, I és natural que les passions es tro-
bin desencadenades i que el prestigi de Veaizelos i les seves altes
aptituts de governant hagin fracassat en el caos mental i sentir
mental que presenta avui la nació grega.

Venizelos ha dimitit. Venizelos és vell i nafrat i la Grècia d ara
no és la seva Grècia de 1910, quan ell organizava la Lliga baleà- ,
nica. Venizelos ha d'intervenir en la direcció de la política del seu ,
país, però no pot portar una vida activa. Altra cosa fora fracas-
sar en absolut i escursar-se lamentablement la vida. Les lluites de
partit i bandería seran vives a Grècia per molts anys, I la grafi au-
toritat moral de Venizelos no pot esborrar les horribles ferides i
greuges personals i col·lectius que s'han inferit uns i altres.

El successor de Venizelbs es Kafandaris i, els seus ministres, lle-
vat de Roussos i Michalakopoulos, són els mateixos de l'anterior
gabinet. El seu Plan governamental, és seguir la política de Veni-
zelos—per a lo qual compta amb una enorme majoria en l'Assem-
blea nacional—i convocar el plebiscit popular per a darrers de
març o primers d'abril, pel qual es decidirà si Grècia ha de tenir
república o monarquia, resoldre si ha de continuar l'antiga dinas-
tia o hi ha d'haver altre rei que l'exilât Jordi II. El govern vol pre-
parar el plebiscit amb estricta imparcialitat i segons normes cons-
titucionals. Vol evitar apassionaments i violències per a conèixer
la veritable voluntat nacional. Per això Venizelos va imposar 1 am-
nistia pels sublevais de la fracassada temptativa reialista dirigida
per Metaxas i la reaparició de la prempsa monàrquica temps ha
suprimida. Va declarar que ell votaria per la República, però sap
que els partidaris de la monarquia són motts encara i vol saber
exactament si són els més. •

En aquestes condicions, si la República triomfa, la seva accep-
tació per part de les potències «protectores» (França i Gran Breta-
nya) no oferirà grans dificultats i Grècia tindrà uh govern consis-
tent i estable que pot preparar el seu pervenir i retornar el sosse-
go i la normalitat a aquell desgraciai país. L'imposició violenta de
la República, tal com volen els,fanàtics republicans í part de 1 e-
xèrcit, complicaria més la situació i toparia amb una fonda oposi-
ció dintre i fora de Grècia. Ens aventurem a pronosticar que
triomfarà la República per mitjans lícits i decorosos i Grecia tro-
barà el repòs que necessita i podrà laborar eficaçment per millo-
raries condicions econòmiques i culturals de la seva complexe
població la qual ofereix en aquests aspectes un panorama deplo-
rable.

M. Serra i Moret,

Confiem que els nostres lectors es f aran càrrec del
esforç que realitza JUSTÍCIA SOCIAL substituint a
darrera nora els articles suprimits per M cira,

fliniï nou orinal aprooat pel censor,
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L'esforç obrer per l'ennobliment de la vida

[llasta i? í
Arreu d'Europa Ics concep-

cions ideològiques nascudes a
mitjans de la passada centúria
sofreixen una revisió total per a
extreure les valors positives del
seu contingut. Aquesta revisió,

3ue en podem dir la crítica viva
el Socialisme, dintre els seus

distints aspectes—Sindicalisme,
Comunisme i Anarquisme—as-
senyala el trànzit que s'està pro-
duint des d'un estat burgès a un
principi d'estat Socialista.

Davant, doncs, de la transfor-
mació que es realitza dintre l'ac-
tual societat, quina acció pen-
sem portar a cap els obrers de
Catalunya?

Si recollim els batecs del nos-
tre esperit, com el propi esperit
de tots els treballadors del nos-
tre poble, hem de confessar que
ens ha de fer moure la necessi-
tat d'una actuació de major
contingut pràctic que la que fins
avui hem realitzat. Les ideolo-
gies que tendeixen vers un mi-
llorament o vers la total instau-
ració d'un món igualitari en els
drets i en els deures dels ciuta-
dans, es veuen obligades a des-
enrotllar-se, no teòricament, si-
nó pràcticament, en immediat
contacte amb l'actual societat.

Per tant, no és qüestió d'estu-
diar la situació i necessitats dels
homes del 1860. El que cal és
atendre les necessitats de la si-
tuació del 1924,

No hem d'oblidar, és clar, els
ensenyaments de Marx, ni de
Kropotkine, però es més natural
i sobre tot més pràctic, resoldre
els problemes d avui amb con-
cepcions i iniciatives pròpies de
l'hora. Per l'experiència del
temps i dels fets, sabem que no
n'hi ha prou amb tenir la raó;
cal també saber-ho demostrar i,
mantes vegades, tenir la força,
per a fer-la prevaldré. Per aquest
motiu, creiem fermament en la
necessitat de la creació d'un
Ateneu Popular d'Estudis So-
cials, integrat per obrers i intel-
lectuals, que, preocupant-se de
tot el que es refereix a la vida
dels pobles i dels ciutadans, es-
tudii els seus problemes i pro-
posi solucions immediates. Els

temes d'estudi no hauran pas de
mancar. Aquí tenim, reclamant
l'atenció de tothom, els proble-
mes de l'habitació, de manca
de feina, de la vida cara, dels
transports i comunicacions, i
cent d'altres que ens planteja
la vida de la producció, distri-
bució i canvi.

També els te»baHaa0rs devem
dir te nostra paraula en el que es
refereix a la forma de govern
per la bona ordenació dels po-
bles, mostrant els camins més
pràctics—atenent-nos a les exi-
gències de la realitat—per a in-
terpretar el sentir i la convenièn-
cia de tots els ciutadans. Demés,
hi han múltiples qüestions d'es-
tudi alliçonador, el coneixement
de les quals cal divulgar entre
el poble, com són ara distints
aspectes de la situació d'Euro-
pa, l'obra de Lenin i l'estat co-
munista rus, el cas d'Italia, i la
figura del seu cap dirigent, Mus-
solini, la darrera evolució del
govern anglès, etc. Tot això ens
obliga a abandonar les disqui-
sicions dogmàtiques, per a viu-
re de cara a la realitat que ens
volta.

El nostre temps deu ésser
constructiu. El simple culte dels
principis amb virginitat ideolò-
gica, ens conduiria solament a
una acció eixorca, infecunda,
com s'ha vist arreu, on s'ha pre-
tingut fer-ne la qüestió preferent,
i algunes vegades única.

Per a portar a cap aquesta
tasca, per la sembrada d'aquesta
llevor, ens manquen a nosaltres,
els obrers manuals, molts co-
neixements i condicions, però a
vosaltres, obrers intel·lectuals,
us manca també el coneixement
de les realitats nostres.

Acullireu amb fe la nostra cri-r
da, per a llençar-nos tots junts
a la plasmació de millors formes
de vida pel nostre poble? Apor-
tareu els fruits del vostre intel-
lecte alliberant-vos dels prejudi-
cis, que tant com a nosaltres, us
entrebanquen per l'acció?

De vosaltres, doncs, esperem
la paraula i l'obra.

Roc Guinart

Comet croD-í'la
4Mten>ctofte$ u

Vària
La casa editora «Alpes», de Milà, ha

• omençat la publicació d'una interes-
mtíssirna «Biblioteca do Cultura Po-

. dea», dirigida per Franco Ciarlanti-
11; . Kl volum primer conté una obra
'k! l'actual president del Coliceli de
Ministros anglès, J. Ramsay Macdo-
!>ald, traduïda per Nino Levi, i iutitu-
.•ida «Directtive politiche per il Par-
1 ito del Lavora». El segon volumes
un estudi de G. Ualdesi intitulat:
«Dalle antiche corporazioni al moder-
no sindicalismo"). A aquests segui-
rán altres volums sobro temes de pal-
pitant interés. -

JEMAND.

A UN ESTEL
Ignores viure i vius encès,
tot nu i banyant-te en el no-rès.

Ets un esguart de llum í foc
que eternament no mira enlloc.

Immòbil, fas els teus camins
i el teu destí no te destins,

—L'homo és tenebra i pensament,
i alhora fulla i buf de vent.

Rossend Líalas

(Del llibre d'imminent publicació '-Poemes Úrics-

—i$oc infinitament'p&bre.
—Millor.
—Estic malalt.
—Pitjor.
—No crec en res.
-Millor.
—Mfyeipva fes.
—Pitjor.
—No tinc família.
-Millor.
—No tinc l'amor de ningú.
—Pitjor.
—Aprenc, fàcil, les coses.
-Millor.
—I no les comprenc quan, de

bona fe, les dic.
-Pitjor.
—No envejo res per ami.
-Millor.
—Jo no sé, lleialment, que e's

bo pels altres.
—Pitjor.
—Sofreixo força.
-Millor.
—/ no sé què fer.
—Pitjor.
—Pitjor-Millorí Millor-pitjorl

Què dec de fer? Tot és en mi un
fet malura i un pensament sal-
vador.

—Davant de tanta ignoscèn-
eia, vera vocació de victima, no-
més et diré una cosa.

—¿Qnina?
—Si no pots triomfar, sàpi-

gues al menys morir. No entre-
banquis als alti es amb senti-
mentalismes.

BRAND.

ECOS 1 COHEmiS
Caritat cristiana

Des la premsa local de la pawqAft
setmana: '

«La guardia urbana abana d'a.biîo*!
vespre va recullir de la via públic* a
Gor vasi Alarcón Alonso i el seu fill
Manuel, estesos a terra. En ésser (Wp*
düits al dispensari, el metge diagnos-
tica que patien f aw».

De la prempsa del mateix dia:
«La sisena conferencia que el N(n»

rend doctor Ramon Baurells, prefere,'
donarà avui al Casal dels Llu'ísns....
versarà sobre: Riyuesa i poírteg. lit
rigueses en el mon pagà. Procreila,
non de Jeiucrisí. — valor de la pöbfli-
sa. Evangeli del pobre.—SI pa imi
pobres. Equilibri entre eU potntt i-
rics per la cantat cristiana.»

No dubtem q uè els Ltaïsos de 1118-
meiitat Casal, confortablement vestífa
1 en paus amb llurs estómacs pel cçn-
fort de la taula domèstica, degueren
escoltar amb aprovació efnsiVa i aftb
conformació heróica les santes p»r*u-,
les de lloança a la pobresa, d'aclafi-
jiieut a la difereuaia fatal entra' el ,pa <
dels pobres i el pa dels rics, i de re-
signació a l'equilibri establert eritre
rics 1 pobres (equilibri tant malentès
en la societat pagana d'altres èpoques
1 tant noblement comprés l practicat
en la cristiana actual).

Però ingènuament ens pregttntlStà:
—81 aquell noi de vestit modelt i«
d'vils uüepogos de fam í«culht «çc-
hauste de terra, bagues pogut aasistir
per atzar a la conferencia, nauria 68-
coltat amb ei mateix beneplàcit i con-
formació que els niños-frün le* santes1

paraules dedicades especialment -al
seu estament?

La sinceritat podrà no ésser
una tàctica, però si una virtut,
en honor de la qual havem d'a-
firmar que a Catalunya el socia-
lisme no, ha arrelat encara. Con-
cretem unaítnietHBltia la gent,
malauradament no poca, que
encara creu que «el liberalismo
es pecado», segons resa un ca-
tacisme famós, molt en voga, hi
ha els que veuen el socialisme
només, com a un platònic desig
de millorament en un pervindre
incert, o com un-corrent d'idees
foraster al nostre tarannà, tal-
ment, com una mena de plaga o
cabòria de la que s'ha lliurat la
»ostra terra; hi ha també, els
iffue simplement simpatitzen per
comoditat o temor amb un so-
cialisme purament cerebral o
sentimental i defugen tota actua-
ció concreta; hi ha, finalment, els
que en són de debò—i són més
dels que semblen, ja explícita-
ment ja d'una manera potencial-
i creuen en el socialisme, com en
una norma de conducta i una tas-
ca de cada dia, i no, com en un
dogma tancat i fet tot d'una pe-
ca. Catalunya compta doncs,
amb un nucli d'escullits capde-
vanters socialistes, però li man-
quen les masses.

En,gairebé tots els països del
món on es treballa, el socialis-
me, com a tendència, amb totes
les seves matitzacions i grada-
cions, és una necessitat per a
l'elaboració i millora del pro-
¡grés moral de la nació. A Cata-
lunya, cal només demanar a la
,gent neutra, o millor dit, amor-
fa, l'opinió que els mereixen les
tendències socialistes mundials,
per comprendre abastament, la
lamentable desorientació i estat,
del que s'ha convingut en ano-
menar forces vives, i que millor
valdria qualificar de forces d'i-
nércia.

No sabem explicar-nos, per-
què ningú fins al present, no ha
formulat d'una manera categò-
rica i documentada, la lamenta-
dísima atomització de l'indústria
catalana, una de les causes, sinó
la principal, del caire d'irrepa-
ble impotència de que sembla
atacada Catalunza aparentment,
a l'afrontar els seus problemes
més vitals.

Es cosa sabuda, que no hi ha
spcialisme on l'indústria no té
un desenrotllament normal. Ca-
talunya, pais de molta població
treballadora, te -un gran poder
.industrial, però és per acumula-
ció de moltes indusiries, relati-
vament petites unes, i veritable-
ment petites la major part. Pu-
blicarem tal volta un altre dia,
un estudi més detallat, emperò,
cal només examinar les dades de
la taula anexa per a corapre-
dre'ho.

INDUSTRIES

Filats i teixits de
cotó . . . .

Tallers metal·lúr-
gies . . . .

Establiments de
curtlció . . .

Fàbriques de pa-
ner. . . . .
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Per si no f osi prou, calfer no-
tar que aquets promitjos d'o-
brers per empresa, ja de per sí
molt petits ho són encara molt
més, exceptuant només una o
dues de les principals empreses
i resulta llavors, que, per la resta
que constitueix precisament el
conjunt de la nostra indústria,
baixen aqueMs promitjos a xi-
fres d'una aclaparadora insigni-
ficancia.

Són molts petits industrials i
comerciants junts, amb aquell
esperit mesquí «d'un xavo de
safra», i no la vista gran—i sinó
generosa, de més amples horit-
zons al menys—deis represen-
tants de la gran indústria. A-
quest règim de botigueta i fabri-
queta que pateix Catalunya, ofe-
g* moltes coses, «n fa fer mol-
tes d'esquifides i oprimeix en
San manera l'esperit 6nacioaal.

•eiem que és per aquest mo-
tiu, que els conflictes socials,
per exemple, HO préñenla vola-
da i grans proporcions dels pro-
blemes econòmics fonamentals,
sinó la de lluites personals, on
totes les baixes passions i ran-
cúnies troben un redós. El petit
patró d'aqui, afectat per les cau-
ses universals que tendeixen a
reduir el-benefici f er unitat pro-
duida, i aclaparat per les despe-
ses generals excessives del seu
negoci, lluita desesperadament
contra els drets dels seus subor-
dinats consagrats ja arreu del
món. I així, la forma d'aqucts
atacs ha fet dels conflictes so-
cials d'aqui, aquesta lluita sor-
da i clandestina, plagada de sal-
vatges i estèrils violències, que
ha viscut Barcelona per ob»a i
gràcia de qui ens callem.

No hi ha masses socialistes a
Catalunya, perquè és en camps
més vastos, que els de la con-
questa dels petits guanys mate-
rialsy sense que volguem dir que
els deaprecii, on creix afanes
el socialisme, i Uns i tot, el mar-
ge per aquets, guanys ha d'ésser
forçosament limitat, donada la
rin'gradesa i inestabilitat actual
deia nostra indústria.

Que en la fatal absència del
socialisme en la nostra politica,
han sjgut possibles, per causes
que no volem arafescatir, ma-
quiavélíques i inéficiénts acti-
tuds, és un fettjue'no pot esea-

par a caire $«ttt, però hi ha
també, fets més «oncrets, que
són simptomàtics - del marasme
en que viu l'indiwtria catalana i
el seu ambient.

L'era industrial, pertaay sens
dubte, p«ls seus (¿ágens». a l'em-
pirisme i així veîtiwwm les pri-
meres grans invencions varen
ésser sovint filles d'aplicacions
accidentals de 1' ingeniositat
pràctica, als problemes de la
producció i el canvi, poc a poc
però, s'ha posat en evidència,
lat superioritat de la gran indús-
tria sobre le» antigues f ormes de
la producció i als mètodes lents
i dispersos d'abans,han succedit
procediments més sabiament
coordinats i organitzacions més
racionais. Latinvendó llavors, ha
deixat de ésser un atzar» aneedó-
lic, per'esdevenir gairebé una
funció normal que satisfà regu-
larment a necessitats, tot just
aquestes constatades.

I, mentre per tot, la secular
labor de l'empirisme i l'instint—
bases de la primitiva indústria—
deixen el pas franc a mires més
sistemàtiques i vers l'aptfhld per
les organitzacions de conjunt,
l'indústria catalana, atomitzada
com està, continua estancada,
per regla general, en un estat de
rutinarisme primari. Promocions
senteres d'enginyers i tècnics
de diferentes Escoles, o s'ocu-
pen en tasques inadequades i
msdiocres, o engruixeixen les
files del proletariat intelectual
sense feina, en un pais on qua-
si tdt està per fer, com a Cata-
hmya, que cap 'aportació ' ha fet
modernament per Immllont dels
elements de producció, i ha me-
rescut d'un dels seus més .il·lus-
tres poBtics, les terribles parau-
les que segueixen: «Repaseu
Thistoriade les ciències i aixi
mateix la dels-grans i petits des-
cubriraents industrials i jamai
donarem amb un nom que ens
pertanyi. Si la Península ibèrica
s'hagués esfondrat en l'Oceà
com l'Atlàntida, o en l'immensi-
tat beréber com l'Àfrica romana,
ni científica, ni política ni eco-
nòmicament, la humanitat s'hau-
ria donat compt« de la catàstro-
fe. El món hauria progressat
igualment. Hauria passat inad-
vertida la nostra absència».

Pensem-hi, i si la Catalunya
d'ara deu l'inici d'una esmena
a n'aquest estat de coses, a l'es«
forç deis Destres avantpawat,
fem ara nosaltres la nostra tas-
ca, que les qualitats d'atenció
concreta, activitat i energia dels
catalans de demà, trobin plan-
tejats en un pla més digne el
mostres problèmes naturals i
eterns.

P. Quito«
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('lito IK flint tí-
ten'« IHM M
lu «lai mil SM (í
: : anta

Fulletons' de JUSTICIA SOCIAL
23 Febrer 1924

ORGANITZACIÓ SINDICAL

Les [omiss ions de Ultma
dels S i n d i c a t s

Deixant ja com a complet el
desenrotllament del primer as-
pecte de l'activitat de la Comis-
sió de Cultura, entrem a estu-
diar el segon, o sigui el de con-
querir l'opinió í m¿¿itenir-la fa-
vorable als Sindicats.

Una de les coses que primer
pot fer la Comissió de Cultura i
com ella totes les Comissions de
Sindicats, és posar-se pública-
ment en comunicació amb les
entitats culturals de solvència o
especialitzades amb l'estudi, com
són la Societat Geogràfica, l'As-
tronòmica d'Espanya i Amèrica,
l'Orfeó Catdlà, Ateneu Enciclo-
pèdic, Junta Municipal de Mu-
seus, Institut d'Orientació Pro-
fessional, Comissió Municipal
de Cultura, Consell de Pedago-
gia, i moltes altres que farien
massa extensa aquesta enume-
ració.

Al dirigir-se a aquestes enti-
tats o organismes es pot fer se-
gons siguin ells o la nostra ca-
pacitat, en sentit d'intercanvi o
de que mirem amb interès tots
els seus treballs, i així establir
una relació d'organismes obrers

a organismes culturals de decis-
siva influència en la marxa de
l'opinió.

Estem segurs que això ens
donarà bons resultats, i que se-
ran molts els que correspodran
a les nostres paraules.

Arribats a aquest punt ens és
precís repetir, recordar paraules
anteriors, que cal que això no
sigui pas causa de confusionis-
mes ni que el òindicat no perdi
el seu caràcter en el mes minim.
Ja hem deixat ben sentat que la
Junta Directiva vetllarà per això
continuament, i serà aquesta la
seva funció més interessant, ja
que tot quant faci ho farà per a
aquest fi: el que el'Sindicat mos-
tri a tothora el què és i al
que va.

Tornant a la Comissió direm
que, tenint cura d'aquestes rela-
cions, s'interessarà àvidatnent
per als problemes nacionals de
cultura, encar que no sigui als
ulls del públic, per a donar la
nota que els obrers també es-
tan al corrent dels interessos
culturals, una força decissiva,
però en realitat aquesta inter-
venció anirà encarrilada a pro-
port ionar als Sindicats uns ele-
menls de judici que ara n'es-
tàn orfes completament i que
entranya, el seu coneixement,
una importància molt gran per
a l'obra de la revolució.

Totes aquestes consideracions
em porten al coneixement de

que una Comissió de Cultura
d'un sindicat, per fort que a-
quest sigui, no pot realitzar pas
tota aquesta feina, i per altra
part no tindria tampoc la sol-
vència precisa per parlar en
nom dels obrers de determina-
da localitat ja que sols en re-
presentaria un .sector. D'aqui
neix l'idea, ja recollida per a-
quest sindicat, de formar la Fe-
deració de Comissions de Cul-
tura, seguint el mateix sistema
que es segueix per a la consti-
tució de les Federacions Locals,
Regionals i Nacionals.

Creiem que de moment pot
fer-se la Local de Barcelona
sense moltes dificultats, i ales-
hores aquesta Local podrà ja
fer tots aquests treballs que a-
bans enumeràvem, i d'altres de
tanta necessitat que tot seguit
assenyalarem. Podria per exem-
ple ocupar-se de la qüestió de
1 ensenyament dels nostres nens
i nenes, problema del qual par-
larem tot lo fondament com ens
han permès els nostres coneixe-
ments, Aquesta Local, demés de
recollir el que cregués més in-
teressant del que dèiem abans
li és d'imprescindible necessi-
tat el tiratge d'una revista set-
manal.
Però aquí cal anar amb compte.

Aquesta revista té d'é$S.er for-
çosament una cosa sedosa i
que respongui a les necessitats
de l'Organització.

Ben presentats, agafant per ti-
pus les revistes angleses, amb
treballs de bons dibuixants i
csl'laboració de les millors fir-
mes de tot arreu, sempre i quan
tinguin un reconegut aire llibe-
ral i parlin d'art i de sociolo-
gia, etc. Estigueu segurs que, de
Firmes, si fem una cosa ben fe-
feta no ens en mancaran.

Aquesta revista feta així en-
trarà per tot arreu; arreu es
parlarà de qui són el obrers, i
estem segurs que tindrà prou
eficàcia per rompre aquest es-
tigma que hi ha interès en llen-
çar i mantenir sobre de nosal-
tres.

També pot estudiar aquesta
Local el fer un rotatiu amb les
millors condicions que es trobin
per aquesta clssse de diaris, que
sigui d'informació universal de
tot quant passa en les qüestions
del capital i el treball. Fent Tm--
formació diària en aquest sentit,
amb tota imparcialitat per a que
tothom ho llegeixi, jo-us dic que
tenim la batalla guanyada. Nos-
altres per triomfar en tenim
prou amb l'exposició dels fets,
ells sols es recomanen. La prem-
sa burgesa té necessitat de ter-
giversar els fets i donar infor-
macions falses, en el que f a re-
ferenoia als conflictes socials,
perquè tots son pregoners de la
nostra raó.

No obstant i això aquest ro-
tatiu no portaria pas l'intenció

d'eclipsar a «Solidaridad Obre-
ra»; no. Tornem a remarcar que'
l'Organització té de fer el seu
camí, i el.seu orgue diari el ne-
cessita pels seus fins.

També (i vaig abreujant >moU)
pot i deu dedicar-se aquesta Lo-
cal, a l'edició d'obres inèdites.
No cal dir que en les obres que
editi ha de tenir una especial
cura en que responguin a la fi-
nalitat de l'obrerisme isa ks'ne-v

cessitats de l'Organització.
I arribats en aquest punt po-

dem dir que haurem aconseguit
robrstpfopassda: de «fer'«que els
intel·lectuals militin clarament
al nostre costat.

*
* *

Estudiats els dos primers as-
pectes de nostra feina"entrem a
estudiar ¡el tercer, o sigui la
qüestiç'd« l'Escola, c«m gene-
ralment s'anomena.

Abans un prec us farem, i és
que per l'índole delicada de la'
qüestió, escolteu sense nerviosi-
tats ni interrupcions fins a^afli,
i després, fixant-vos bé en el
que havem dit, donamos a»pen-
sar en aquest proWema;la ins-
trucció que per part de l'Orga-
nització volem. Sintèticament
diguem la qüestió de 1'BsOöla:
per la seva importància que no
deu d'ésser pas obra d'una Co-
missió de Cultura de determinat
sindicat, siilo vóbra de ïa 'Local
de Cuitarà, la quoi hauria de la-

borar, sinó vol defraudar les es-
pevanees que hi posen, per a la
creació de l'Escola Roctonalís-
ta. Aqttest és el desig unàntm
que per arreu, entre l'elemant
obrer, és» sentit.

Deixant ben tentada aipresta
necessitat, tentatala coni-primor-
dial missió de l'Organització
obrera, no ens deixem, no obs-
tant, enlluernar massa per a-
,que«ta>idea;-no et»s posem, amb
1 impuls de l'entusiasme, segui-
dament a la feina. Considerem
primer .seren*HHnti>ten impor-
,tant pieHema en v.|ot* els seus
aspectes, i després de fer sòlids
estudis de totes les condicions
«jpie^hffideretmtr affuest plan, t
conegudes les moltes dificul-
tats que té la seva realització,
fem un recompte de*le» nostres
disponibilitats. $«guFnment que
ten ceafpe*et*ais ae lo gegantí
d'aquesta tasca, en treurem, (fi-
xant-nos-hi bé) la conclusió de
que podem teàîfteàr-la. Jo us
dic,., que si no volem sotsme-
tre'as.a aowfit anél·laide difi-
cultats, i no volem escometre
confiant exclusivament amb les
nostres forces sense la deguda
capacitació, tot i arribant a fer
escoles, fracassarem sorollosa-

tti«at.

J. Batega* Baró.
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Campanyes de JUSTICIA SOCIAL per la dignificado de la Ciutat
Lo vida n les taques de incelano. - Qüestions d'Hlalene Sodai

BARRACOPOLIS
L'existència de les barraques és una qüestió vital per a Barce-

lona. Es un problema d'higiene, és un problema d'eslètica, però,
sobretot, és un problema moral. Les ciutats poden ésser fins itn-
ptetoses, crudels, quan defensen llur existència, quan per persistir
tenen que sacrificar homes i amors dels homes; però a l'ensems, i
a l'endemà de la victòria, necesiten d'una finalitat moral, d'un
anhel de justícia per a guiar son esdevenidor.

Barcelona, ciutat nostra, té de crear encara aquest anhel de jus-
tícia, Barcelona no vibra pel dolor dels homes que a Barcelona
viuen. Aquesta inconsciència fa que la ciutat tingui encara aquest
trist caràcter provincià, absent de tot esperit de trascendencia,
allunyat de tot sentiment heroic. Aquelles coses més altes, que
arreu tenen un pregón sentit huma, a Barcelona semblen articles
d'importació, sense arrels a la terra, llampants solament, plenes
d'américanisme cridaneï : Així el nostre Art, la nostra Literatura,
la nostra Política, tot, tot. Li manca, a la ciutat, aquest sentit, el
més alt de tots els sentits, que sab trobar en les dolors dels homes
una llei moral i un dinamisme. I mentre la ciutat no'l tingui, men-
tre no se'l sàpiga crear, la seva obra serà eixorca, í trista, i pobra.

EI problema de l'habitació és a Barcelona, una cosa greu. I no
d*ara. Ara s'han encarit els pisos, ara n'hi ha mancança, i això fa
què'l problema sembli nou, recent, quan solament és agreujat.
Anys fa que En Bertran i Rubio feu avinent la vergonya que pas-
saria la ciutat,—Barcelona vella, car allavors, encar no s'havia fet
l'agregació,—si a una hora determinada tots els habitants sortien
al carrer: no hi cabrien. Barcelona aleshores ja era massa densa.

L'agregació vingué a donar-li més espai, però els vells carrers,
els districtes que formaven la urbs primitiva, intensificaren encara
més la població, i foren més insans, car l'Eixample, edificant els
terrenys lliures, disminuí el seu assollelament i la seva aireació. La
Granvia-Laietana, principi de la Reforma, començada en un mo-
ment poc propici i dirigida i executada barroerament, complicà
encara més el problema. El sanejament dels vells carrers és molt
complexe. Deixem-los, per ara, com estan, bruts, humits, foscos,
sense aire, sense alegria, essent un matament d'homes i d'esperits,
i ocupem-nos de les barraques. Retornem a la nostra conferència
de l'A. E. P. de fa quatre anys. Allavors les barraques estaven en
plena creixesa i ja prometien molt, però, cal ésser justs, han donat
més de lo que prometien. No ens el pensavenm l'èxit foll, avassa-
llador, de les barraques de Magóna a l'extrem del carrer de les
Corts. Quan nosaltres en parlàvem i neguitejàvem els oients, con-
tant-los el viure dels seus habitants, la promiscuitat de sexes, d'edats,
d'homes i bèsties, no pensàvem pas que el mal no sols no trobaria
esmena, sinó que augmentaria, que arrivaria a ésser una greu ame-
naça per la ciutat. I cal peesar amb el remei, i ràpid. Fins ara, la
cent de Barracòpolis era gent indesitjable, captaires, professionals
de tota professió innoble, éssers sense ofici ni benefici. Però la ciu-

tat va augmentant, cada pis de les barriades obreres és un viver de
families que viuen rellogades, que do rmen en quartos de mals en-
dressos, per corredors, a la cuina, com poden. I quan no poden
més, les barraques sóa> la temptació, perquè són la única solució.
I avui, a les barraques hi viuen obrers, veritables obrers, murcians
la major part i també alguns catalans. I els catalans, a mida que les
barriades obreres encareixen l'habitació, foragitats per la classe
mitja,—perseguida éitttre la ciutat pel propietari i l'impost d'inqui-
linat—es veuran més i més obligats a refugiar-se a aquests cam-
paments que la misèria í la injusticia donen com única solució.

Els remeis contra les barraques són dos: un, l'edificació de
grans casals, cases-bïoc, com tantes vegades hem predicat; l'altre,
la mateixa barraca.

La casa-bloc, el gran casal fet com una alta obra col·lectiva ple-
na de tots els confqrts eopjpatibles amb el baix preu, edificada pen-
sant, no pas en una obra de caritat, sinó en una obra de justicia i
de cultura, tenint present que ella pot ésser una educació de l'es-
tadant, una de les més exemplars educacions, és el mitjà més efi-
caç, potser a més bon preu, per a solucionar el problema de la llar.
Nosaltres ens hem ocupat dels benifets morals 5 materials de la
fundació Peabody, de Londres. Per què no fer-ho aquí? Tot una illa
de l'Eixample edificada en pisets de tres, de dues, d'una sola habi-
tactó, per a lliurar al nostre obrer d'aquesta vergonya i d'aquest
gran perill que és el rellogat. Tenim de pensar tots, encara que la
nostra sensibilitat, un xic rural, se'n senti escandalitzada, que la
familia, la vella família, el concepte menestral de la familia, sofreix
una forta crisi a tot arreu i qut la llar familiar va evolucionant
vers un sentit col·lectiu,—que els rellogats, precisament, en són
una manifestació, la més barroera, la més perillosa, la més immo-
ral. Per què la ciutat, fent-se elkfrec que el dia que exigua les do-
nes nn treball industrial, matava el vell concepte de la llar, no di-
rigeix i idealitza aquesta transformació de la familia? En aquest
gran casal hi podria haver pouponnières, parvularis, escçles el·le-
mentals i de treball, restaurants, biblioteques, clubs, cooperatives,
sales de conferències, de tot el que pogués donar una educació de
de solidaritat civiî-a les mil, «lues mil, tres mil families que hi po-
guessin viure. Fora aquel Fednilansíeri edificat a Guisa pel bon fou-
rierista Godin Lemaire on Iwucació ciutadana començava a l'es-
cala i als replans de la casa, qpmb un equip de netejadors que cu-
raven de tenir-la neta, ben neia i ben edressada, per què servís
d'exemple als estadants.

L'altra solució és la barraca mateixa: la barraca també inter-
vinguda per la ciutat, ente«a també en un sentit d'educació cívica,
dirigida i ennoblida per tota la col·lectivitat. La barraca d'avui, la
que assetja la ciutat, és una vergonya i una brutícia; però jo n'he
vist de netes i blanques, que-tins eren belles. Una dona, catalana,
endreçada, uns obrers, parei fill, catalans també, havien arribat a
fer-la atractívola: les parets feBossades i emblanquinades, enrajo-
lada de mosaic, amb cortiaetes' a les finestres, la calaixera lluenta,
el llit amb roba ben neta. Va ésser, no una revelació, car ja feia
temps que jo hi creia, en l'eAbèlliment de la barraca, però sí una

visió d'un esdevenidor alegre. Jo hi creia, i hi crec, en l'embelli"
ment de la barraca, per al dia que l'Ajuntament o una col'lectivi"
tat ciudadana aprofiti l'amor que nostre poble sent pels hortets'
aquests microscopies hortets, on els nostres treballadors, austers'
curulls d'energia i de força, hi aboquen les hores que l'explotació
patronal els deixa lliures: aquests hortets que reguen amb galle-
des i viatges a la font en cerca d'aigua i l'adoben amb suor, i en
els que cada col, cada monjetera, cada claveller, són hores i ho-
res de jornal, però que a l'ensems són una alegria i un orgull per
al seu cor.

Les planures veïnes de la ciutat ofereixen terrenys per que en
un d'ells, prou extens, l'Ajuntament—o una empresa, car pot ésser
un bon negoci—en faci petites partions i en cada una basteixi un
edifici—o una barraca, parlem clar—deixant uns quants metres
lliures per a horta. Aquestes barraques, podrien ésser de ciment
armat, d'obra, de fusta; la majoria de les actuals tenen les parets
fetes d'un encanyissat, rebossades les dues cares amb fang,—aque-
lla que parlava abans estava rebossada amb ciment i era blanca i
era bella.—Al mig de les barraques, les escoles, la cooperativa,
l'entitat cultural, ajuntant en un esforç comú l'acció civil de la ciu-
tat per a exercir una obra catequística sobre aquells indesitjables,
avui abandonats, i sobre aquells obrers avui deixats, ells i els seus
fills, a l'exemplaritat dels indesitjables.

Avui la ciutat no exerceix cap acció higiènica ni profilàctica
sobre l'habitant de les barraques. Sols quan estan malalts hi va
el metge de beneficència, si hi troba, l'equip higiènic, que no hi
troba; l'únic que, tard o d'hora, hi trobarà, són els de la funerària.
Però acció previsora no n'exerceix cap la ciutat; ni vacunació an-
tivariolosa, ni antitífica, ni les més elementals mesures de sanitat,
poden arribar en aquell poble degenerat, embrutit, esquerp a tota
actuació defensiva de la seva salut. Tota l'urbanització de Barra-
còpolis és feta, quasi creuríem exprofés, per a fugir a tota acció po-
licraca, el mateix governativa, que de costums, que higiènica. Quan
Barracòpolis sigui dirigit i patrocinat per la col·lectivitat aquesta
hi tindrà una acció continua i eficaç, podrà complir aquella obra,
la més noble de la democràcia,- que és la educació del poble, l'an-
ti-plebeisme.

}o tinc una gran fe en nostra gent, en nostre obrer, en son es-
perit afinat, intel·ligent, ple de delicadeses, i el dia que ell entri a
Barracòpolis ja urbanitzat, ja vindicat, ell, de Barracòpolis, en fa-
rà un jardí, una cosa bella. Quan l'animi tota la col·lectivitat amb
l'aplaudiment i amb premis, si convé, sabrà plantar una bella en-
redadera, una delicada glicina a l'entrada de sa llar, sabrà cons-
truir un artístic rafal, sabrà omplir de clavells i roses, camins i ca-
rrers. Ara mateix, a l'extrem del carrer del Conde del Asalto s'hi
troba un grup de barraques i, en algunes d'elles, un hortet ple de
flors que, a la primavera, és una nota riallera.

Ve t-aquí, bon amic Mira, lleugerament esboçat, ço que jo pen-
so de les barraques, dels barraquers i de Barracòpolis.

.J. Aguadé Miró.

QÜESTIONS D'HIGIENE SOCIAL

El xnrlütanisme i la sífilis
En el mecanisme de propa-

gació de les malalties veneria-
nes hi juga un paper importan-
tissim el xarlatanisme. La seva
importància creix en els països
cornei nostre on l'analfabetis-
me, la cultura i els prejudicis
«stan a l'ordre del dia. Ell sol
constitueix aüavors una peri-
fléaa plaga.

Unes voltes és exercit per
metges autèntics, amparats per
IHmnrunitat que els dona el títol
proí««rional, que exploten per-
senalment i amb tota mala fe i
alevosía la credulitat dels pa-
cients; o metges que fan servir
llurs títols per cubrir l'expedient
i salvar la resposabilitat de certs
consultoris on el sacerdoci d'Es-
culapi està entre les mans d'és-
sers5 s«ffse solvència científica,
vuigars agents-de negocis icop-
diciosos capitalistes que expio

ì ten aquell afer com podrien ex-
I piotar el taulell d'una taberna o

la ruleta d'un cercle aristocràtic.
En altres ocasions es tracta

d'apotecaris mercantílistes, que
amb les espatlles guardades o
no per aquells metges, actuen
de curanders en les rebotigues
de llurs farmàcies, generalment
brutes i descuidades. O de cu-
randers vulgars, desde l'alcabo-
ta sonámbula fins 'a l'ex-capellà
psicòpata, que han descubert la
mina sense fons de la credulitat
pública i exploten com poden.
O d'un xarlatanisme imperso-
nal, però no menys perillós,
constituint pel nombre infinit
d'específics de tota mena que el
mercat ofereix i que la gran
premsa anuncia atorgant-los
virtuts de panacea.

La lluita antiveneriana és inú-
til si no va acompanyada de la

lluita contra tota la «quadrilla»
de sonàmbules i saludadora,
curanders, visionàries, tirado-
res de cartes, capellans amb tp?
crets miraculosos, metges-lar-
sants, sibiles, descubridora,iäe
planetes i fabricants d'específics
fuis. Anglaterra ho ha entès,aí-
xí i ha suprimit radicalment rtOr
ta la turba d'especuladors «de
la ignorància en l'iniciar la lluir-
ta antiveneriana.

Aquí els planys, individuals o
col·lectius, han resultat estèrils.
Suara el Col·legi de Metges s'hi
ha picat els dits. Seria ignosetnt
creure que les multes que asse-
nyala el Codi, i que rarament
són aplicades, poden acabar
amb el mal a casa nostra. El
xarlatanisme j a consider a aques-
tes multes com una mena >de
contribució legal amb la que cal
comptar per a poder seguir pro-
metent miracles i curacions ra-
dicals de les afeccions més in-
curables.

Hom sap bé que menteixen;
que exploten i roben al pobre
que cau entre llurs mans pro-
metent-li la salut amb el mateix
aplom amb que parla del tresor

amagat l'especialista del «timó
de l'enterro». Hom sap que mol-
tes voltes agreugen els mals;
que comprometen el pervindre i
la vida del pacient; que mena-
cen la familia i la societat san-
cionant amb llur ignorància i
copdicia la propagació de la
malaltia.

Són, però, poderosos i segui-
ran impertèrrits llur vocació
mentres quedi ignorància i els
ignorants portin pessetes.

El timador que promet un
tresor s'ha d'amagar del públic
i de la policia vexposant-se a
l'empresonament. Ells, poden
obrar impunemenl a la llum del
dia, enganxant grans cartells a
les cantonades, i anunciant-se
en la gran premsa,

La intervenció d'aquesta era
defensada dies enrera des de les
planes d'un dels diaris més es-
sencialment mercantilistes de
Barcelona. «Al periòdic—deia
l'article—li basta que ço que
s'ofereix en ell no siga con-
trari a les bones costums i
estigui en el Comerç dels ho-
mes». Aquesta frase és tot un
curs de moralitat periodística

segons la mentalitat burgesa
del periòdic en qüestió. Es la
moral elàstica al servei del co-
merç i de la indústria. Es la
convivència convencionalista
que permet totes les propagan-
des i totes les informacions em-
brutidores.

Aquerta teoria però no regeix
arreu. En 1904, un dels princi-
pals diaris de Breslau inserí
durant varis dies l'anunti d'un
empíric que garantitzava la cu-
ració immediata de totes les
afeccions de l'abdomen i parts
sexuals. La justicia condemnà
el director del diari a una forta
multa «considerant que el citat
director tenia d'estar convençut
de la inexactitud continguda en
l'anunci. El Suprem ratificà la
sentència.

Es inútil que vulgui la prem-
sa salvar la seva responsabilitat
moral considerant-se coberta per
la Inspecció de Sanitat. Aquesta
no lia aprovat mai aquelles
virtuts miraculoses que l'anunci
atribueix als medicaments.

Per a protegir, diuen, a la so-
cietat contra la sífilis, l'Estat ha
establert la Reglamentació de la

prostitució amb totes les conse-
qüències: inscripció policíaca,
visita obligatòria, hospitalitza-
ció forçada... No ha tingut en
compte la llibertot individual
d'aquellí-s dones, ni la injustícia
de qua les fa objecte, ni la im-
moralitat que representa la le-
galització del vici i el fet de treu-
re'n diners. En canvi, el curan-
derisme i les propagandes que
per a servir-lo perjudiquen al
malalt i en fan un instrument
inconscient de propagació del
mal, són respectats. Hom pot
anar així llegint per les parets
de la ciutat els cartells grocs
d'uns específicos Seiles garan-
titzant la curació de la sífilis en
40 dies, i la propaganda estil
americà d'uns tratamientos Zen-
dejas per a curar-ho tot; i expo-
sats a tots els quioscs els fullets
d'un titulat professor P. V. Fe-
rrandiz prometent ha curación
de la sífilis sin mercurio, ni 606,
ni medicamentos de ninguna
clase»; i tants i tants altres.

Mentres això i la incultura i
la Reglamentació durin, hi ha
sífilis per temps.

Dr. Muntanya
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Meros furt
H

...I esclau del temps
Però passats alguns dies, me di-

gué:
«Tant coovbi h» *sa¡vis teoritzarfts

que afirmen que tot efluvi terrenal,
malgrat irarti*de la nostra atmosfere,
retorna a la terra per efecte de la for-
cale 4a gwretat; W ha ftnalítóadora
de l'Jlít'qíwj'CO'aítdiírant »aquest coin
un efecte de la Humanitäten el temps
adverteixen com malgrat, en qual-
qu«g ossos sembla com si la creació
artística Avança en novetat, retorna,
poc a poc. a la seva època, al seu
tempe, puix que aquest aotua com
força de gravetat en la intel·ligència
humana; i demos, adverteixen que-
com Petbivi terrenal procedeix: de la
natura de U terra, per surtir d'ella—
el producte artístic, per avançat que
Bigui, per novisim que sembli, proce-
deix del seu temps f no'd'un altre».

Vet-aquí que s'admet, doncs, una
certa esclavitut del producte artistic*
respecte al temps en què neix, en què
l'artista imagina i crea la seva obra.

Com, doncs, l'Art, alliberador de
l'home, no posesix una completa lli-
bertat? Per que està subjecta al
temps? De quina faisó està dominat
per ell?

Els analitzadors de l'Art, els escru-
tadora-do la gènesis artística ens ho
expliquen:

«Tot, en la vida, dieuen, també tot
allò que ens sembla inexplicable o
contrari a ço que deuria ésser, tot
obeeix a causes precises, i tot és per-
fectament armonie, tot existeix lligat
a un ritme dominador. Dintre d'a-
quest ritme terrenal, i obeint a les se-
ves determinades causes, la vida hu-
mana no es altra cosa que un conjunt
de possibilitats resoltes, de satisfac-
cions, de necessitats vàries í, precisa-
ment, de variadissimes idees per a re-
soldre aquelles possibilitats i satisfer
aquestes necessitats. Però, necesitata,
posibilitáis i idees no són iguals—per-
què la vida és, precisament, diversi-
tat—no son iguals en tot temps, en
tot lloc ni en tots els individus, puix
tot varia segons la matèria disposable
i les idees existents. Realment, un ho-
me de remots temps no les tenia
iguals a un home actual; un habitant
de paijíos càlits no les pot tenir com
un altre que viu en comarques fredes;

un ffllvatje no les posseeix com un
Mwewu; les d'un feeme inculte són .
ben diferents de les d'un savi».

«Existeix, doncs, una diversitat en
ço referent al conjunt de la vida.
I existeix la diversitat en les idees
que han de metre en acció les possi-
bilitats i resoldre les necessitats de
que s'ha parlat. Doncs, si el gaudir la
Beutat en les seves divines manifesta-
cions i aplicacioas, és una necessitat,
i la seva satisfacció depèn de la idea
que s'en té, la resolució pràctica—la
creació artistica—depèn de tes possi-
bilitats de que es dispsa fatalment, i
l'acció artística, la creaeió, l'art, en
una paraula, depèn de tot això a
l'ensemps.

Més afegeixen:
«La-wctifc&fceió de les nwtises neces-

sitats, mitjançant les possibilitats di-
verses, no seria efectiva sense tenir
cap idea concreta respecte a l'existen-
cia i l'intensitat d'aquelles i l'efectivi-
tat i aplicació possible d'aquestes.
Són, doncs, les idees, els motors de
les solucions i, per això, les que do-
minen donen els tipus temporals.
Com que sempre no son iguals les
idees f en certs temps u«a idea o un
petit nombre d'idees han estat domi-
nadores, són elles les que caracterit-
zen cada període històric: seràú, a ve-
gades, idees religioses; en altres, filo-
sòfiques solament; en certs nioments
econòmiques; en períodes de vl'da 'di-

fícil, serà crisis d'idees lo existent,
etc. Totes elles, segons temps, influl-
ran en l'activitat humana, influint,
precisament, en l'Art, producte humà
sentimental, d'una sensibilitat extre-
mada que, per esser-ho, manifestaran
les influencies rebudes amb més in-
tensitat que qualque altra manifesta-
ció de la vida humana».

«Posarem exemples: la idea religio-
sa dominant a l'antic Egipte, la idea
de «domini absolut» en els assiris; els
conceptes de «humanització» entre
els grecs clàssics; l'intens «misticis-
me» dels primitius cristians; i la seva
transformació «monacal» en part do
la Edad Mitjana; la renovació de la
«humanització» en la Itàlia dels se-
gles Vé. i XVIé, amb la seva conse-
qüència europea; la dominant «idea
monàrquica», amb la cova conse-
qüència revolucionaria» i el seu «fi
imperial», en els segles XVII i XVIII;
el «romanticisme» del segle XIX, la
crisi espiritual del qual produïda pel
«maquinisme» al fi do l'esmentat se-
gle, conjuntament amb les «preocu-
pacions econòmiques» ens han portat
al present, època d'enorme crisi de
totes les idees i, per això de fondfsi-
ma incertitud en recerca d'un pervin-
dre ignorat. Doncs bé, tot. els temps,
influeix en l'Art, fins ocasionar les se-
ves formes, i ço que és més el seu ma-
tiç espiritual. Vet aquí els resultats
temporals: l'art egípcia és p:incipal-

ment, religiós-funerari; l'assiri, impe-
rialista; l'art grec clàssic és l'excels i
màxim creador dels arquetics do beu-
tat humana; el cristià primitiu fou
plenament simbolista; el période mo-
nacal, ens produeix un art doctrina-
ri, dogmatiçant, didascalie; la cultu-
ra italiana ens va donar una nova
exaltació artística de tot l'humà on
en aquell maravellòs conjunt denomi-
nat Renaixement; l'art dols segles
XVII i XVIII és, principalment, un
réflexe de la Monarquia, desprès do
l'Imperi; per fi, l'art, esfonsant-se,
ens condueix a un ostat malàltiç que,
precisament, havia de fruir esgotat.
en una crisis d'orientacions, do foll
desig de novetat, com és el actual
moment artistic».

Aquestes sou les paraules dols ana-
litzadors do l'Art. Són absolutes?
Es l'Art, palesament, esclau del
Temps?

Indubtablement, existeix una cor-
respondència de l'art amb oi sou
temps; aquest sembla accionar com
una força do gravetat en l'ordre espi-
ritual. Però, a l'art no el podem con-
siderar comí esclau del teinps—i aquí
està la sev;i. força i el seu mèri t—sinó
com clar representant, com admira-
ble siguificailor de cada època Imina-
na. L'Art, perla sevaosquisida sensi-
bilitat, ulè de la més intensa espiri-
tualitat humana, respon al pensament

lumia temporal, amb perfecte ritme i
brollant diferent en cada moment; pe-
rò, lliure com és en cada individu, és
distint i infinit en matiços. D'aquesta
guisa surgeix aquell ritme i aqueixa
harmonia enteruidora de la inspiració
artística particular amb els estats
temporals del conjunt espiritual Im -
nià. En pocs mots: si existeix una
atracció dol temps respecte do la
creació artística en el conjunt, hi ha
també—bella i perfecta llibertat artís-
tica!—una diversitat de particulars
interpretacions d'aqueixa atracció, os
a dir, una llibertat individual; restant
per això, la atracció del Temps, sola-
ment com una Imprestò en la sensibi-
litat artística, que ocasiona, ois estils
de conjunt, però uo dominant ni limi-
tant mai els matiços particulars.

Però aquest concopte de l'acció del
temps sobre l'Art, no ens pot sorpen-
dro—i aquest concepte és solsameut
el que ens ho pot explicar—l'existèn-
cia, eu cada període humit, d'escoles,
grups i individus beu díferonts ou ex-
pressió i maticos artístics, posava pa-
lesa d'una veritable llibertat.

Ja ho veurem....
Dr. J. Amorós

(1) Per a millor comprensió de la primera
CONVERSA DMftr(5getiír 1924), convé esmenar
algunes errades HpocrafiqueS. Son: Primera co-
lumna, Unia 18, diu: Origen del Dret, i deu rtli ori-
gta de l'Ari, Cinquena columna, linla 28, diu: lli
meus genatas, i ueu dir: tols com ¡¡remans. Cin-
quena columna, Unia 33, diu: mes nomhrosot, t
deu dir: vés horrorosos.
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L'home I la Cooperativa
JaaU gaserai A'impotadon d*
U Ónix* d-Ei tal vi» d*l Centre

A. d* Dependents.
futra wit yermen d'un futur liane-

cooperatiu?
El diu 14 d«! corrent raes celebra-

ren ets Impasartors de la «Caixa d'Es-
talvis del Centre A. de Dependents
del Comerç i de l'Industria», de Bar-
celona, la Junta general ordinària por
a aprovar el balauç i el projecte de
repartiment de beneficis, correspo-
nent« & les .operacions efectuados du-
rant l'any 168». ï

I.'Actiu del balanç puju a pessetes
3ö8.Öä5'16, distribuïdes en loa parti-
des següents:

Pessetu

Caixa . . . . . 51.536'n
Bancs * 7.S)13'27
Impresos . . . . '¿¿«'30
Instal·lació . . . . S9'30
Valor» fons de roserva . KW—
Valor» ^-TO'IH

Total pesaeies. . 3j&Ug5'1(i

1,68 Ptós. ¡W.lKtó'Hi, quo integren
el Passiu ostau distribuidos èìi els se-
güent» comptes;

' Pessetes

Compie» corrents
Ròssec a favor imposadors ¡)13.tf7fft)5

Caixa Centre
liòastac al sexi favor . . 43.:JHO':ïï

Fons reserva . . . 5.ÍÏW58
.Bene/tei . . . . «-WH«

Total pessetes. . »feUUföHO

«= IIBPAHTIMKNT de ÜKNKFICIS =
Pfssetes

Otmptes current»
40 "/„ «Is i m posadora. . ä.41ü'74

fíaixm del Centre
y/n */« f'" C4iiiet;pt«i do sor-
veis 2.20H':n

fon» tie reserva
!tó "/. »n concept» de be-
nefici» 1.ÕIO'4H

A/fi« PertiHuih
15 */„ a repartir a criteri
dei l>atronat . . . . 800*27

Total BemjMs Pies. «.041'«Í

Cal aclarir que ai moment d« tati-
cai el balanç, SI Desembre 1923, tots
ela comptes dol» imposadors foren
acreditats amb els interessos corres-
ponents, calculats ai tipus estatutari
del 3 "/» anual. Ei ròssec dal çotupto
Benefici, ostà doncs depurat do l'im-
port d'aquests interessos.

Tant el balanç coni el projecte de
repartiment de beneficis foron apro-
vats per unanimitat.

Seguidament us dona lectura d'una
moció, proposant a l'Assemblea l'a-
dopció dels següents acords;

Prí»« r. (tue l'Asse »Meo, en faci
neu el principi tantes vegadts prQcla-
:íi&inosols pels leoriízadore del so-
'•ialisme finó àdhuc per economistes
ie l& burgetia liberal, que leí Aispo-
iiMliiais circumstancials i els estal-
f i í dels irei/Mudar s, aixi com els de
llurs organismes cirparattits, han de
•••ereirpera ajudar empreses aílua-
:let dintre f economia cooperatuia i
no per d finançar les empreses capi-
talistes o institucions de rtsiat capi-
t&litta.

Segon. L'Assemblea proclama la
stva espirado yue la <í('aixa iïBst&l-
fis del Centre», sigui el germen d'un
fntur Banc de les Cooperatives de Ca-
talunya, la finalitat primordial del
yval seria la realització del principi

. consignat en r açor d anterior.
i Tercer. L'Assemblea creu que

com a primer pas per a portar n cap
la refendu aspiració convindria
transformar la «.Caixa iï Estalvis del
Centre» en- una institució mixta, que
de moment podria conservar el nom
de «Caixa, d'Estalvis», el patronal de
la qual esiiyiiés constiíuitper vna re-
presentació del Centre i per el d'at/uf-
lles cooperatives o institucions obreres
qw acceptessin el principi continf/wl
en f i primer dels presents acord«.

L'Assemblea veuria amb satisfacció
que el lloc on es fentmlU:es$in el con-
junt d'operacions gue es realities fos,
de moment., f-1 Cusul del Centre.

La proposició fou presa on conside-
ració por unan imi ta t , acordant-»« que
el Patronat do la faixa junt amb el
Consoli Directiu di.'l Centre, formula-
ríeu dictamen sobre la mateixa, el
qualsoni niés end» van t discutit en un
(..'oiiscil general de socis del Centre,

** * -
En un dols nostres pròxims mjmo-

ros en ncnparcni nu i t ) l'exteiisM ne-
cessari« de In proposició transcrit:],
presentada por diverse« amics nos-
tres. I,n seva intportfinciii és innega-
ble: és una eloqüent resposta ;i hi
pregunta'que formulàvem en el nos-
tre número anterior. Va adreçada a
resoldre un dels problemes mos grans,
tul vegada í'l més oi tu «id erablc, dels
qui! afecten avui dia el·inovimeiit eoo-
pisr.-itiu de la nostra term: » propor-
cionar-li els mitjans econòmics ne-
cessaris per tal de fer-lo sortir de l'es-

tat estacionori oh què es troba i acce-
lerar el seu progrès. De In ruütcixa
manera quo k Hanca capitalista ten-
deix cada dia més a converttr-se^ en
l'arbitre de tota la ucoiumita capitalis-
ta, els bancs orientats cap a la coo-
poraetó tendeixen també a esdevenir
la dau de volta do la mateixa; la co-
lumna de bronze sobre la quai tota la
cooperació descansi.

Ens queixem, per una banda, de la
manca de numeruri, sobre tot en el
seu aspecte d'estalvis pròpiament
dlis, de capital que es col·loca a llarg
termini, que priva que Ja nostra in-
dustria cooperati va creisi i es desen-
rotlli. Tots voldríem por exemple, qn<}
al costat de la nostra fabrica de pas-
tes per a sopa, s'hi aixequessin Jos de
farina, xacolata, galetes, etc. I aquest
desig, comú ¡t tots, CH ben factible,
tota vegada que les cooperatives do
consum existante avui a Catalunya
tenen j« un poder de consum sufi-
cient per a absorbir tota la prodiiouW
de cada una d'aquest«!» fàbriques,

Falteu díiieis.... però, per ultra bmi-
da, les Catxes d'estalvi burgeses, que
l'iuaucen i ajuden les curporaci'ius ca-
pitalistes, que defuusiMi l'actual estat
social fonamentat sobre la injustícia,
que limiten llur acció gocial a obres
du beneficència, quo p ri m érame ut
ajudeu a fer els pobres i després tun
les institucions que on lloc <)e laborar
'per lu Justícia tot lo més atorguen
una mica de caritat, prosperen, aixe-
quen sumptuosos palau* i tonen IOK
cuixes farcides amb les disponibili-
tats circumstancials dels treballadors,
í amb els estalvis dels treballadors.
1 també són bastants els treballadors
quo coVloquon directament llurs es-
talvis eu una, dues, tro.s... lamines
del deute d'un estat o djuii municipi
burgesos; d'una empresa privada més
burgesa .encara.

Oum diem jnós amunt, insistirem
sobre aquest teína en números suc-
«isíus, cíomançHiit on el número prò-
xim per inserir un quadre compara-
tiu de tots els balanços anteriors dola
Caixa d'Kstalvis del Centre. Per ells 'j
veuran e.ls nostres lectors Ja puisaiiçu
i cl desenrotllament d'aquesta insti-
tució, tan asüenyadameut dirigida
pels dignes companys que hai) inte-
grat els seus Consells d'Admíiiwt.ra-
ció. Tots els nostres amics, socis del
Centre, farien molt bé on roeordiir-la
sempre que fos oportú. No hi fa res
que durant ela primors anys do la se-
va, vida, on ple període de constitució,
hagi semblat, pais seub mètodes una
Caixa d'estalvis burgesa. Porta dintre
seu un tort llevat renovador. Està ani-
mada d'un boll esperit cooperatiu, .lis
una esperança, una formosa esperan-
ça, per la caixa dols treballadors de
la nostra terra....

Unió d« Cooperative« a la fabri-
oaolo de paites par a topa. As-
•aiqblea general ordinarla.
Aquesta Unjo va celebrar diumenge

passat, dia 17 dels corrents, en el seu
local social, Aurora, il, Barcelona,
Junta general ordinària per a l'apro-
vació del balanç, i projecto do distri-
bució de beneficis, corresponents a
l'pxercici efectuat durant l'any 1923.
La manca d'espai ens priva en aquest
número d'ocupar-nos d'aquest inapor-
tiintíssim ncte, del qual parlarem la
setmana entrant amb l'extensió ne-
cessària.

Lletres ni director
Company,
Diumenge dia 3 de'íebrer tingué lloc

una conferència organitzada per la en-
titat «Unió Colotnensa» d'aquest poble
sobre el tema «De com el tnés miser
obrer pot devenir propietari de la seva.
casa».

El president de l'entitat Eh Baldiri
Torrens, feu la presentació del confe-
renciant, Sr. Agustí Camps, Director
del «Foment'de Cases Barates», el qual
seguidament exposà els motius que
l'induíren a la constitució de l'organis-
me que dirigeix, i els beneficis que pot
reportar a les classes necessitades que
sol·licitin el seu concurs.

Acte seguit el Sr. Alòs, tinent alcalde
del districte 9.é de Barcelona, explicà
els obstacles amb què topen els humils
cue tenen dtsitjos de fugir de l'opressió
del propietari.

A continuació el company i amic Jo-
sep Roía feu ús de la paraula per a ex-
posar els beneficis que pot reportar als
habitants de Santa Coloma de Gratna-
nct la mentada entitat i en particular
als socis de la «Unió Colomesa» per
ésser el seu local col·lectiu el primer on
començà a desenrotllar-se l'acció del
nostre poble i especialment havent-s'hi
d'instal·lar una Escola, amb tots els
avenços, dotada amb secció de gimna-
sia, sala de bany, sala d'esbarjo, demés
de cafè, teatre i altres dependències pel
foment de la cultura física í moral de
l'índividuu.

E¡ Sr. Camps parlà de la bona obra
que rea alza el «Foment de Cases Bara-
tes» favorcscuda amb un premi per
l'«l. de R. S. » per l'informe presentat
relatiu al millorament de ¡es classes
necessitades,

Per fi, el company president de1 la

«U. C.1» pregà als socis que seguissin j
d'aprop els treballs que PK TvahUflran. i
pel. prompte ac.'liameirt d« l?-1» obrei i
4el nou estajge social, obtingut de. prò- i
pietat mercès z !,! entitat »rom«'»! de
Eases Barates», acabant cegcacidtu 'à
l'auditori que omplia totalmtnt el local» 'I

Tots els oradors fóreu apiandits i ¡
felicitats.

El CorrespoBsad,,
.\ntoni A?jé.

Quan en 1920 va ésser vo-
tada per unanimitat en la
Conferència hindú-musul-
mana d'Allahabad la no-co-
operació amb el Govern
anglès, el gran Mahatma
Gaßdhi va escriure al vir-
rei; «fa no em queden més
que dos camins: o separar-
me d'Anglaterra, o, si crec
encara en la superioritat de
la Constitució britànica so-
bre les altres Constitucions,
obligar al Govern a fer-nos
Justícia. I bé, jo hi crec en-
cara en la superioritat de
la Constitució britànica.
Es per això qne jo acon-
sello la desobediència.»

En Romain Rolland, comen-
tant aquest document, diu:
«Hom veu quin gran ciuta-
dà de T Imperi, el cego or-
gull de l'Imperi no ha sapi-

gut conservar.»

0 mio dei Mn $«tial
per Sí.ra Uovcns de Serra

Noves i docura€nts

Ut (adenti
per Joan Forment

per Carlota Goteres

per O. Zanotti-Bianco

LljWiiisie püül¡[
per J. Comaposada

per Demòphil

per Francesc Cañadas

i articles i treballs de Gabriel
Alomar, Dr. EstadeUa, Galaico,
Cosme Rofes, Cristòfor de Domè-
nec, Serra i Morett Campalans i
altres.

la v'awclstis el plan do crear cají partit o
Griiu Bretaii.vaJia arribat ¡il-pudor 1_
s'ba embrisa In tajac;i de.gwertmr i di-
rigir al poblo do les sàvies tradieious
i dols ¡tits i>\eiut>k;,s. L'immens impe-
ri,.l'imperi por excel·lència, entra a,
nuilif/ar uiiu efoipu du ta, HOV» comoli*
clació sota el mestratge socialista. Ifs
íiütiinl i riKjiüiblo (jut) ois iiiMjtrea,
a.mics v n l j x u i n nmèixer lu ¡iiMòi ia ffe^Énimts pel ¡mi

^garup independent de low or^aiaitzti'
salons obreres, car la resolucióüiprova-
ala d<H!i que .l'Aossciaçió trebullari;i
^t'acor«! i imli -e l (''.omite parlamentari

ä.Coni4'ivs île les Trade Unions, .els
nibrt'!* laboristes de l·i Cambra dein

uu^ i "fis amjlcftdo la rnpresenía-
l&ftÇ yarlitmnntiiri!». dels treballadors es-

d'aqiiñgt partit. Si-oi initm'lü (ic¡;i llât-
vor devenait planta, espleudoros« l·|
fruit rtueule.-ut (m HUM .maraycllu j'el^sl
sentit«, neis que Collim la U ; j \ o r j la,-
-ferra i esperem ansiosament, que gri^-s
lli, sou Íes ¡HusiouH de l i in i inn les^î
que badeu ein tiostixís ui)« i eui fan
mirar arreu por a. batir l'iumtye da eq»
que sorà la W)«tra Uuió Sofiinlisin d^
Catalunya. , . , : • -

Antecedents;

îj-f^io
ÍPfc¿w

IKK'7, p.ij el (/onfíréS'de Trade
i l e Swansea. Heir. 1-íiU'dte vu

Contarla pri!i)iarti;[)iiny;i.ì;i,<irt ¡i i'aliau-
41ibernl troballista i va, ata.rar ilu-
pieut al secret.-iri . dfl ('orjífrés,
liìiiy Hniadtiurst, perquè defensava

ILI Ckart-isfne^ partit politic imples
que va viure dps 4e IKÌrt a 18)8, fcasat
en ia força dels treb'allìidors, propu^
nava per l'establimoat del sufragi,
universali nitres reformes" democrat!-'"^'
qneís contfng'udes en la seva cart;] de
constitució iiiiomeii'adìl.People'sChar*
ter', 7/a'.prédica de l'acció directa en
les orgatiitzaoiöiis obreres i el mot
d'ordre de les Trade Unions «fora po-
litica», ao tan sola ya matar el cìuir-
¿isme, sino que va allunyar dols im-"
elis obrers als socialistes convençuts
i als homes de més alta mentalitat i
de millor preparació peu1 a la lluita en
favor de les relviïidiciïcíoiia de classe.

En aquest période d'abatiiiôncia
política, tres successives organitza-
cions fóreu creades per a promoure la
representació parlamentària de la
classe obrera la ¿ondati WorMnguten't
Union, la Labour Représentation i la
Labour Electoral Association. Cap
d'aquestes organitzacions tonia, el
propòsit de crear iin partit polític de
treballadors, sinó el de portar al Par-
lament representants que féssiu sen-
tir la vè-u de la classe obrera, confiant
que el Partit Lliberal recolliria les se-
ves aspiracions i implantaria gradual-
ment les reformes acceptades. La Lon-
don Workingrnen'ü Union tou creada
en 18(56 i va viure dos anys. El seu
secretari, liohert StarUvoll, èva el que
en 1837 presidia el meeting- celebrat-
u Londres amb assistència de 3.ÜOÇ)
tro-bülla-l i i rs , en el qual va adoptarse
el People's Charter. 1/activlhit dV
que:-l:i l 'nio v;i. consistir on presentar
diversos c : i i i · I i i l a t s els quals obtíu-
g·iii'jvii nu ( H ' i i t nombre de sufragis
ço que decidí la seva dissolució en
ÎKIiH.

1 LU Labour He-prfSi'ultilion Leuym
va tenir intós H.-irga vida i la seva joi'-
nachi l'elio fou im 1H74 q u ; i i i va poder
presentar amb apreciable èxit \'¿ can-
didat •>, do.-î di·l.i quals -minories—va-
ren sortir elegits.

Aquests resultats miyrats no feien
decaure hi idea di; la r^presentaciü
p¡irl:itnent'iria (îcls Ire-balhidors. Des
de ISS'i v;i nntai'-je nu creixent de-
senrotllo ilei moviment polític en les
orjí:inii2;i(uouo obreres, '¡'res itistru-
mi ' i i t sde propaganda snciü- l is ía forcin
crcnts un cine. onys: la Social. i>emn-
rra/ir ¡•'etlei'itliun la. l<'aìiin'i>. Society i
la Socwlisl Leat/ne. Un e! parlament
de ISK-'ì h ' havien ja deu d ipu ta t s de
complev.ó lliberal-treùallistii. Ales-
hores, per una resolució del Congrés
de les Trade Unions fou creada la La-
bour Electoral - Associaíon sense que

j||Ì||tìj<Jidats CHilihiltHT.e-s. Liìny sei
^Kprofii Hardie va. ¡mar en candidatii-

*" ;om laborista in de penduti t a Mid-
ftrk, resiiltanti.irafjuesta -primera

•f^SJM'!» un.i derrota, terrible car va ob-
\'^fer no me* 617 vots. Aqui va, <;o-

rtrr tina f in i t i ! de dot/.'' :mvs du-
it la quai Siardie i qualques com-

ae.u.-i prodicaven ÍIITIÍÜ de .la
,B Bretanya- la iiw.ossitat de crear
organisms polític obrer índe])en-
Jdetot altro partit.-iStardie, de
leedèiicia lliberal, fou el capde-
iter de la idea t ei progenitor' del
t'aw Party.

Afeltre tan* tea Trade Unions 'evolu-
inaveu lentanieat. Si en uu princi-

gieren associacions de professionals
Hjfe pr.teur.'iven millores econòmiques
'Aïticnlars, poc a poo adquiriren cons-
í^ticia de la solidaritat obrera i (leis
insures íçenerals de, classe. Re.formis-
¿fafí moderats i advocats de Ia demo-
'•ígfaeia burgesa les havien dirigides, I
¿fes poc abans de la fusió amb els so-
! polistes, homes ctai Broadhurst,
'Chartes Fenwick, John Wilson i W.E.
• ̂ tarvey, combatien ' aferrissa.dament
a Keir Stardie en la propaganda pu-
blica i en el--* comicis. Fou precìsa la

l jfeniosa' sentencia anotnenada de Taff
.Vslfí perquè les organitzacions

I* obreres britàniques veiessin clar el
Cftmí íi seguir, l'orò abans d'arribar a
aquest moment,' convé tenir noticia
dels organismes socialistes que pre-
cediren al Eabonr Party.

M. Serra íxMpret
(Seguirà).

}. P. E —Vilanova i Geltrú.—Agraint nova mostra
d'amistat, publicarem aQta.

3. M. fi.—Sant Martí.-Tramés lletra.
M. P.-Gi>ooa.~Idid.
F. V:~SaatJoan de íes Abatieses.-~\A. id.
). C. G.-'Mfmgell.~l<\. id.

í/OreS.-'-Prcguem a tols els que çns escriguin
vulguin donar-nos noiíi i adreça. No cor*
respondrem els escrits anònims. L'origi-
nal literarj acceptat haurà d'esperar un
liarg torn pei excés d'original. La nostra
Redacció és oberta al públic els dissabtes
& la tarda i els drjous a la nit.

tíi
Barcelona.---}. T.—Rebudes 2*50 suscrip. Irim.
Mtib&.-~Á. S.—Idem 2'50 idem id.
Ptt>gi*íg.—F. S.-~Idem 2'50,id. id.
AMlu.-h. P.-ldém 2'50, id. kl.
Rabí.—M. T. P.—Wem , 8 id. any. >
!-ìfi!Ì,ì.-C. R,-ld«iB S, idem id.
ftjris.-Ch.S.dek de U R,--Idem 10'50, id. id.
Silges.-P. C.-Idem 21, liquidat fins el r.° 13.
Figueres.-P. M., id. 8, suscrip. un auy; R. X., id.

8, ¡d. id.; A. S., id. a, id. id.-, J. S., id. 8, id. id.
Seville,-]. X.--¡dcm 8, id. id.
Roda.-fi. C.-ldem 20: S'deJ, F., saldat fins el

n.D 15, segous la seva generosa liquidació, mercès;
0'50íi'e%çinplars solts i 11'50 pel que s'indica en
altre lloc.

i fXliCUSL(>VA.Ql-.\.-Bl nou tra*>
i ta amb França.

Uepcoili . t i i i i s i i m a r i - n n e i i T i · l textuel
tectet entre 'íxeco-'luvaijtiia i Prmiça
que va ésser firmat a París el 2i de
g-etier, ei (¡na! consta dels rnit arti-
el«8 «egiUauts: ,

1. Els dos governs s'obliguen a
cousultiu'-sc recíprocament, en qües-
tions de política exterior que puguin
posar ou perill llur seguritat o mrfna-
cnr les solucions establertes per trac-
tats sig-nats por amdues nacions.

ä. Ris dos governs convindràn les
mesures quo liag'in d'adoptar-se per a
salvaguardar llurs interessoi comuns
sempre que eoiu'.iderfn qi:e's troben
en perill.

'.i. Ris dos gvwprns estndiarjui l'íic-
ció que caldrà cmpendrc si existís
qualque metí ana de qtse eh principis'
polítics continguts en l'article 88 del
Tractat do Saínt-Geriaatn í r«n elspro-
tor-ols de iilnel'-ra de 1 d'octubre" fio
1H22 oii els quals Àustria s'obligii a no
comprometre ¡a seva indepondèiicla.

1 Kls dos governs es consultaran
recíprocament en el cas de que llurs
interessos sufrissin per la no obser-
vancia dels principis continguts en
Ics declaracions fetos per la conferèu-
cia d'Ambaixadors de ï? de febrer d's
1ÍOO t dò 1 d'abril do 1921 prohibint cl
restabliment de la dinastia (lelsïïjaps-
burh a Hongria i los declaració:/«' fe-
trts pel go vorn liong.arís ais represen-
tants dels governs aliats en 10 de no,-
venibrc dolOSl acceptant la proliib!-
ciö. _ v

5. Els dos governs afirmeu llur
complet acord en la necessitat d'adop-
tar per el manteniment de la, pau un^i
actitud comú sempre quò sliutoutí
restablir la dinastía dols lloenzollorn
a Alemanya i s'obliguen a cov^inr-se
eu les mesures que a'liagin do pendre
en l'evitaci ó d'aquest cas.

(!. Els dos governs s'aviuieu on que
los diferencies que puguin tenir entre
ells i que iio pugnin resoldre's amisto-
sariient ])cr la via diplomàtica, soràu
sol .meses al Tribunal ]>ermajacnt do
justicia Internacional o a un o varis
àrbitjefíèscullits especialment.

7. Els dos governs s'obliguen a
comunicar-so tots els tractats j
convenís que bagíu enclòs i que afec-
tin a llur ])olítica europea i a comuni \
car-ee tots aquells que puguin .couve-
en el f i i t í i r . Declaren que ros eu el
present tractat è.s contrari als esmen-
tats convenís i en particular al Traci-
tat d'alianc-a.etttFe França i Poioniftj
als tractais cuuclosos entre ïxoeos-
kivaquiai Austria, Rumania i IUSQS-
laviíii al conveni reconegut eu la co-
rr^spoa-d'eHeia de p de feércr de^ îflR
atitre el g^voru d'Iîâlia i el de Txe-
eoslovaquÉ/.

8. "SI prosent tractât es comunica-
rà a la Societat de les Nacions d'acord
amïi l'article 18 de PEstatut. SI trac-
tat sera ratificat i les ratificacions se-
rán canviades a Paris tan avia't corn
sigui possible.

JAPÓ. Parlament dUolt.

El dia 31 de gêner va essor disolta
la Dieta jyponosa on la qual hi havia
pendent una moció rto desconfiança
al govern lu, discussió de la qual va
èsser aplacada eu atenció a les noces
del Príncep hereu, actual regent de
Vlmpcri, celebrades el 2(> do gener.

tìl govern dol Comte Gamarnoto va
"dimitir el .27 de desembre amb motiu
de la temptativa. d'assesinat de que
fou víctima el Príncep Regent quan
anava a obrir solemnement la llegis-
iatura de la Dieta. Esuu costum antic
dol Japó considerar responsables a les
autoritats dels crims que es coiiieten
durant el temps de llur govern i mal-
grat els precs del Hegent, oi govern.
Yamamoto va volguer cousiderar-se
responsable i va dimitir, El 5 de ge-
ner el viscomte Kiyoura va logrlr
formar lograr formar ministeri amb
qualques membres de la cambra dels
Senyors la qual cosa va disgustar als
partits que tenien major preponde-
rancia a la Cambra popular donant
lloc a una proposició de desconfiança
al govern la qual no ha pogut ^sser
discutida per haver-se disolt la Dieta.

Amb aquest motiu va haver-hi una
grau manifestació contra el govern a
Osaka presidida pels caps de la oposi-
ció a la Cambra popular. En arribar a
Tokio aquests diputats va for-rse des-
carrilar el tren que els portava sense
que ocorregués sortosament cap des-
gracia.

OllAN BRETANYA..—H*, no« mi-
nUtre* i la latera&olonal.
Sis membres dol no« govern brità-

nic, cumplint ço que dispeson els es-
tatuts de la Internacional Socialista,
han deixat els càrregs que ocupaven
en Ja Comissió executiva. Aquests san
Henderson, president; Tom Shaw, un
delsxloä secretarjs; Çosliïig, tresorer
i Macdonald, Thomas i Sidney Webb,
vocals.

Denies, malgfratno existir cap. p.fp-

eepte que ho H's|iofii,J,- H. Tlwi»';^ hu
, dl ' i i tit Ja p r i v i l i / M i c i a de IM Federació

Hi i id i cn l J i i t e i · iu ic io i i · i i ; ( îus l ing pre-
HÍ' l i iwíde n 'nio d'obrers del Trans-
port ha obtingut un piu'tnm de baixa
terapaMi del seu siudicut; Vernon
Hartshorn, nomenat Director (jeneral
In 'orrons ha dimitit la' presidencia
de »a teaeració de. minaires del Sur de
Gales í probablement díipitlran llurs
carrega eu el Comitè executiu- pfccto-
nal del labour Party tots eft que han
obtingut carrogs ministerials o siguin
AdaiBson, Clyres, Jowett, F. D. Bo-
bertaj Siflaey Webb i B. J. Daylës;

La direcció del Labour Party sufri-
rá una gran pèrdua amb aquestes di-
missions, i uà cal dir que en sufrirá
tumbó la Internacional Socialista les
oficines de la qual seita probablement
trasllattedes a Londres i portad PS al

: (îoutinent.

BIIÍSIA.-H«« fforern " - • '•
lïl darrer Congrès dels Boviet% dela

Unió va elegir el Opi^.ell de, ComisSaT
ris del Poblé umb els homes següeiits:

Presidcíit, Kykoff; Treball i defen-
sa, Kamoneff; Pians de l'Bstat, tsiiru-
pa; Presiíioat do Ukrsin», Qhujbar;
Presidouf do Transcaucasia^ ürq.jche-
lashvilli; Afers extraugers, ïxitxe-

•rin; Guerra,, Trotsky;,Cpmerg exte-
rior, Krasgiii; Transports, 4u4>Aták;
Correus rtelegi'afs,, Srníriíoff; Inapec-
ició d'obres i pagesos, Kubyshe/f; Tre-
ball, Schmidt; Alìmen,ts, Borukkaöoff;
Finances, Sokolníkõfí; Consell ecQlio-
mic, Dücraishjjisky. . , . . . - ':-

KHAN(jA.-1In«, ••nt·aoU ' i

La politica de l'oli de riòt 'quo* els
1 camelots du roi volien importar'.'^Ita-
lia, ha tfngnt un mal comop¿. Faco-
\i» de rnf^ liny qu'ë els tAbupals por-
roqcionais de Paris'vareii conijeranar
a Chnries Maurraa t els ''setts' heroics
coleguég' ä quatre mesos de presa per
haver-ruixnt amb tinta, pegat i inen-
titat administrar una purga .d'oli de
rici a Violette, Marc Sagnier i Màrius
Montet. La Hala d'apelacions ha |en-
tenciat ara en- segona, instància agra-
'vant les penes als acusats amb excep-
ció de M. Délwre, el qual ha promès
formalment no repetir la ptova. Lu
seuteñcia confirma la pena de quatre
mesos de presó a De Lprgeril, u'im
posa sis à Henri Martin J yuita;Mäur-
ras en atenció a que cap d'ells h'a ma-
nifesbit arrepentiment per les brutals
violències comosea, -i a que Maurrp«
ha expresat davan*^tef~febànA~Cfttef
nosolsao'ea e<»ald«rava acreedor à
un càstic, sinó que mereixia aplaudi-
ment i gratitud per haver preconitzat
un sistemada violències modorres.

-U-opiaüMansata aftoadolx úftani-
! mam-aat les decisions de la Sala d'a-

pateelana les qwala^més çer les"<ftn-
cions ponáis, per la solemne descalifi-
cado dels baixos járooedjmpnts nacio-
nalistes, evitarà ^,ue arreli a França
la política de r,estial violència empra-
da pels feixistes italians i qua, jj8f» si
sola ha bastat a formar idea del I116

pot esperarle de la dictadura italia-
, na, . i

Ab suscripto de forn
El mantemàjent ffiin

periòdic com eí nostre
comporta un sacrifici
constant. L ' anormalitat
actual fa més duraehcara
la vida de JUSTÍCIA SO-
CIAL.

Preguem a tots, vfya-
ment, vulguin ajudar a
f èxit de la nostra obrare~
mesant-nos Timport de'les
suscrípcions que s1 ens
deuen.

Què fas pel millorament
de la nostra societaí?.Com
contribueixes al mentsni-
ment de la premsa socia-

lista j obrerista?

Obrers del campí
Llegiu i propagueu "

"IA TERRA"
,SETMANARI POPULAR

PORTAVEU DE LA «UNIÓ 08 RA-
BASAiRES DE CATAtUNYA»

'Es pvmca cada dittante, IS Ctt.

BeíaalôUtolDMé-.tirttrjJM:
BABOELOÏTA

H«. Brainnu». umni>n,Mi».l


