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L'esquerra
acaba

en nosaltres

O R G A N D E L A U N I Ó S O C I A L I S T A D E C A T A L U N Y A

La maniobra
feminista

La igualtat politica deis sexes
és una reivindicació socialista.
A Espanya, el vot femení ha
estat atorgat gràcies a les pa-
raules i als vots dels parlamen-
taris socialistes tant del partit
espanyol com de la U. S. C.
Els socialistes hem, doncs,
aplicat un principi d'estricta
justicia humana tantost ens ha
estat possible. Altrament han
fet els partits burgesos, espe-
cialment els de burgesia reac-
cionària, que tingueren el mo-
nopoli total de l'Estat sota la
monarquia i mai no volgueren
no ja atorgar el vot a les dones,
sinó ni permetre que els homes
es manifestessin lliurement.

Però, ara, succeeix, a Cata-
lunya, quelcom molt curiós.
La burgesia reaccionària exi-
geix l'estricte compliment de
la Constitució, i vol, estrident-
ment que les eleccions consti-
tuents de Catalunya s'ajornin
fins que no estigui finit el cens
femení. I acusen els partits
esquerrans de Catalunya, jus-
tament els que feren possible el
triomf de la reivindicació feme-
nina, d'antifeministes.

La maniobra és barroera,
tant o més que la pruïja de
puresa democràtica o propor-
cionalista que els obsessiona, á
ells, els símbols encara vius i
actuants de la tupinada electo-
ral i del caciquisme eixorc !

Un mes després d'aprovat
l'Estatut, el President de Cata-
lunya ha de convocar a elec-
cions constituents. Si llavors
hi ha cens femení, les dones
votaran. Si no, no.

L'ajornament de les eleccions
no es pot consentir. Aquesta
situació d'interinitat en què
vivim no ha de perllongar-se
per culpa nostra. Massa que
dura, i tots en coneixem els
perills i els perjudicis, per culpa
de la indecisió de les Cons-
tituents. L'ajornament, potser
il·lusiona la reacció, que pen-
sa en la descomposició de les
forces esquerranes sotmeses a
la tortura del poder inoperant.
Però, no s'ho mereix Cata-
lunya, ni ha de desitjar-ho, car
els valors morals i espirituals
d'esquerra l'han redreçada.

Aprovat l'Estatut, Catalunya
ha d'elegir immediatament les
Corts Constituents. Puguin o
no votar les dones. Com són
convocats a eleccions, i sense
vot femení, perquè el cens no
acabarà fins a primers de
l'any 1933, els municipis es-
panyols.

Es perdre el temps
Hem dit que l'actual organit-

zació de la C.,N. T. tal com es-
tà no serveix per a desenrotllar
l'obra emancipadora que tenim
dret a esperar-ne. I no en serà
apta mentre no hi capiguem tots
sense distinció de tendències. 1
l'experiència ensenya i els fets
ens diuen que, com més dèbil si-
gui aquest sistema d'organitza-
ció, els responsables de la seva
tràgica davallada més s'agafa-
ran als seus prejudicis i més im-
possible faran la intervenció de
cap altre sector.

A les minories d'oposició sin-
dical cal agrair-los la llur actua-
ció perquè han contribuït a des-
pertar en els afiliats l'esperit de
crítica i d'intervenció; però nos-
nltres estem convençuts que de
definitiu no en treuran res. Su-
posar altra cosa és no conèixer
els anarco-sindicalistes, els quals
han arreplegat tota la part de
la fanàtica intransigència dels
anarquistes clàssics i cap de les
virtuts que els feien aptes per
a la convivència.

La C. N. T. serà anarquista
o no serà. I si ens. mirem objec-
tivament la posició dels que la
manifassegen sota el seu punt
de mira, no deixa de tenir certa
lògica. Ells diuen: "Si voleu fer
una força política obrera a la
nostra esquena, no la fareu; si
voleu un partit polític, feu-vos-
el." I, situat així l 'afer, tenen
raó.

Nosaltres ens recordem d'un
fet molt interessant, el qual pot
servir-nos d'orientació. Al co-
mençament d'aquest segle varen
haver-hi dues vagues generals
les quals la burgesia i les auto-
ritats varen ofegar amb sang.
Això originà una desbandada
en els sindicats com no en recor-
dem d'altra. L'organització
obrera era sols un nom que es
mantenia per la voluntat d'un
parell de dotzenes dels seus mi-
litants i la intel·ligència d'un
grup d'homes al primer pla dels
quals s'hi veia l'Anselm Loren-
zo.

En aquell moment el lerrou-
xisme neixia fort i avassallador;
molts sindicats tenien el seu es-,
tatge social a les "Fraternida-
des" republicanes. La falca ana-
va penetrant i sols calia esperar
el moment propici.

La "Casa del Pueblo" del car-
rer d'Aragó es construïa amb la
intenció d'inscriure-hi els sindi-
cats professionals obrers.

Una vaga d'empleats de la
Companyia del Gas Lebon pro-
moguda Pany 1904 i la qual tin-
gué un fi dramàtic per als treba-
lladors, serví de motiu. En Ler-
roux donà ordres per a comen-
çar l'ofensiva.

Corn si un ressort hagués sal-
tat del seu encast, igual es pro-

duí la reacció d'aquell cos col·lec-
tiu que semblava indefens. Des
de l'Anselm al Negre, des d'en
Prat a en Cordella començaren
un atac violent contra en Ler-
roux i els seus propòsits i acaba-
ren per desbaratar-lds-hi. De sin-
dicat, en realitat no n'hí anà cap
al carrer d'Aragó (a li ratera
del Pueblo que em dèiem), i
l'Emperador del Paral·lel s'ha-
gué d'acontentar amb els treba-
lladors que tenien sentiments de
burot o ànima de municipal. La
seva maniobra fracassà.

Si això s'aconseguia en un mo-
ment que l'organització sols
era un nom i en front d'un home
que en la seva època cal reco-
nèixer-li condicions i tacte de
conductor de multituds i amb un
partit que era alimentat per la
classe treballadora, cal convenir
que és d'un candor angelical su-
posar que cap de les fraccions o
partits polítics actuals,'per molt
treballistes que siguin, tinguin
més condicions per a absorbir
l'organització.

Els líders i els ordenancistes
a l'organització obrera catalana
no han fructificat mai. En Segui
tenia un talent natural com no
té avuj cap home dels que actuen
en el camp político-sindical, i, no
obstant, sabia portar amb molt
de tacte la seva jerarquia.

No em digueu que els mo-
ments han canviat, que hi ha més
consciència col·lectiva i que hi ha
més comprensió dels valors in-

Un socialista de França
Com parlen el« nostre* company« de l'altra

banda del« Plreneus
El company Campalans ens ha ofert el goig de mos-

trar-nos un escrit cordialíssim que ha rebut del company
Jean Bonnafous, destacat membre del Partit Socialista
Fracès (S. F. I. O.), catedràtic, escriptor, candidat en les
darreres eleccions legislatives i membre del Consell Nacio-
nal de la Federació General de l'Ensenyament.

Després de comentar la intervenció parlamentària del
nostre company, diu el Prof. Bonnafous en la seva missiva,
escrita en perfecte català meridional:

"Hai vist dints /'"/í. B. C.", etc., etc., que se mena una
"violenta campanya de pressa contra lo dit Estatut; açò
"era previst, e l'habiai anunciat repetidas -vegadas en los
"meus articles dints "le Populaire du centre" de Lemotjes
"e "Le Petit Méridional" de Montpellier.

"Cal comptar, nonobstant, amb el triumje del vostre
"Ideial, que és lo nostre e lo de tots los homens amants
"de la Libertat e de la Federació Internacional."

Vet ací una autèntica veu del socialisme internacional.
El Prof. Ortega i Gasset pot seguir, impertèrrit, lla-

drant a la lluna, Bon profit li faci.

dividuals. No és cert. El que hi
ha avui és més gent intoxicada
i que es pensa que llegint El In-
cendiador o La revolución por
fuerza, la revolució es farà so-
la; i quan es desenganyin (que
aquests sí que es desenganya-
ran) i vegin que de miracles no
se'n fan, desertaran de les files
de l'organització, perquè de
consciència de classe no en tenen
gota ; i els obrers que potser po-
drien fer un treball profitós per

a la classe treballadora veuen
que, en aquesta pugna, en el
fons sols hi juguen interessos
personals disfressats d'idealis-
mes, i es decepcionen i resten
apartats.

I així l'organització es va que-
dant en mans de gent constant-
ment enrabiada, fins que arri-
barà en un estat de vida anemi-
ca o ells mateixos s'estrangu-
laran.

JOAN FRONJOSÀ

A L B E R T T H O M A S
La pancarta vermella del so-

cialisme europeu resta endola-
da per la repentina desaparició
del ".factòtum" de l'Oficina In-
ternacional del Treball, Albert
Thomas. Aquest home, aquesta
figura, representa una època en
el socialisme internacional, com
ho representaren les doctrines
utòpiques de Moro i Campane-
lla en els segles xvi i XVII,
com ho fou també l'època de
l'anglès Robert Owen amb els
seus primers assaigs de coope-
ració (1771-1858) i com ho re-
presentaren el socialisme mar-
xista de l'irlandès Thompson i
el socialisme filosòfic de Saint
Simón.

Aquesta època socialista de
Thomas, deixeble predilecte de
Jaurès, representa en quant a
principis la tendència que po-
dríem anomenar humanista; í
en quant a tàctica, tenia la seva
predilecció pel moviment refor-
mista, com ho expressa molt bé
Fabra Rivas en el seu reportat-
ge sobre el finat. Thomas re-
cordava amb freqüència la fa-

mosa frase del gran socialista
alemany Bernstein: "L'objecte
final ho és res; el moviment ho
és tot"; i com Bernstein i com
Jaurès deia que el socialisme
ha d'intervenir en tot el que li
sigui possible, i estar present
en totes parts; les paraules in-
hibir-se, excusar-se i escapar-se
són paraules buides que no cons-
ten en el diccionari socialista.

Tan sols posava com a condi-
ció que els socialistes actuïn
sempre, sigui el que sigui el càr-
rec que ocupin, amb completa
comunió amb la classe obrera i
controlats per les seves orga-
nitzacions normals. Sense l'o-
brer, deia, no cal creure res ni
desitjar res; per la classe obre-
ra i amb la classe obrera s'ha

(Continua a la pàgina

Congrés Comarcal de la Maresma
Convocat pel Comitè Execu-

tiu, demà, a les deu del mati,
s'inaugurarà a Mataró el Con-
grés Constitutiu de la Federació
Comarcal de la Maresma.

Hi prendran part vuit Seccions
constituïdes amb un total de
400 cotitzants al corrent de
llurs pagaments mensuals.

No hi podran prendre part es-
tatutàriament les Seccions en
constitució de Montgat, Canet
de Mar, Arenys de Mar, Mas-
nou, Premià i Vilassar.

Ordre del dia del Congrés:
Vàlidament dels títols de de-

legat, reglament de discussió i
nomenament de la mesa i de les
ponències d'estatut, progra-
ma mínim municipal J proposi-
cions.

Projecte d'Estatuts.
Projecte de programa mínim

municipal.
Proposicions.
Elecció de la Junta Central i

d'un delegat al Consell Central
de la U. S. C.
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LA SETMANA POLÍTICA
EI discurs de Lerroux

Ha parlat Alejandro Ler-
roux, i la seva veu ha semblat
d'ultratomba.

Ha parlat un símbol, una su-
pervivència de la vella política,
i en nom d'una massa gregària
que els interessos i les ambicions
poc confessables aglutinen.

¿Què ha dit Alejandro Ler-
roux?

Certa gent es pensava que di-
ria moltes coses.

Nosaltres ens pensàvem que
diria el que ha dit: res.

Certa gent esperava un pro-
nunciament net, un comana-
mcnt de cabdill.

Nosaltres no esperàvem sinó
el que ha succeït : rentar-se les
mans.

En l'ordre general, paraules.
En l'ordre concret, o negació

0 reticència.
En l'ordre disciplinari, "lais-

ser faire".
¿Per què ha parlat Alejandro

Lerroux? Després del discurs,
no s'ha transfigurat el Lerroux
del silenci e s p e c u l a t i u . Va
parlar per instint de conserva-
ció. I no podent conservar més
que la seva tradició, tan poc
exemplar, i la seva ambició tan
fosca i indesitjable.

fts l'hora de les definicions
categòriques.

ïïs l'hora de la disciplina par-
tidària.

I Alejandro Lerroux ha defu-
git tota definició i ha deslliurat
als seus cortisans de tota disci-
plina.

Abans que Lerroux va parlar
Hurtado, per a dir: "deixeu
que els morts enterrin els seus
morts". Vet ací la sentència la-
pidària que escau al lerrouxis-
me.

Llàstima que els socialistes
espanyols no hagin tingut la vi-
sió històrica perquè la seva exe-
cucio fos ineluctable!

Una altra aventura
revolucionària

Demà el faisme cent per
cent, a les acaballes, assajarà
un redreçament. I per a passat
demà, intentarà una altra "re-
volució".

Cal que els treballadors no
es deixin dur de nou a un sacri-
fici estèril.

Possiblement els "revolucio-
naris" professionals posaran
davant dels màusers de la guàr-
dia civil alguns joves exaltats

1 alguns pagesos de cervell infan-
til. Possiblement uns quants tre-
balladors pagaran amb la seva
sang generosa o amb la lliber-
tat que tan ¡nintel·ligentment
usen, l'esperit d'aventura dels
faistes sincers, i els plans tèr-
bols dels faistes a sou de la
reacció.

Però el sacrifici, si ha d'ha-
ver-n'hi, no ha de passar més
enllà. No ha de ferir el conjunt
de la massa treballadora. No
ha d'anorrear la vida ciutada-
na que ens ofereix possibilitats
amplíssimes de política cons-
tructiva i d'orientació plena-
ment classista..

Almenys a Catalunya, així
serà. I essent-ho, posarem fi a
la pàgina negra d'aquest perío-
de d'irresponsabilitat, de revo-
lucionarismc verbal i negatiu,
de clandestinitat immoral, que
hem sofert. I en començarem
un altre ple de sentit i sentiment
autènticament revolucionaris: el
de la democràcia sindical.

L'Esíevet
El senyor Ventosa i Calvell

ha finit el cicle de conferències
derrotistes. I ha previngut el
poble català contra els "perills
de les orientacions socialistes".

Aquests perills no sap ben bé
quins són.

Però, ¿qui ens empeny a sor-
tir del paradís capitalista?

Perquè, deia el senyor Vento-
sa i Calvell, el capitalisme és el
millor dels règims possibles ,en
el millor món possible.

Certament, en la terra hi ha
milions i milions d'homes que
no sols pateixen fam de justí-
cia, ans bé ae pa. Certament,
hi ha crisi, hi ha injustícies, hi
ha explotació.

Però, no en culpem el capità*
lisme.

El capitalisme no ha fracas-
sat.

Sols hi ha que el capitalisme
ha estat mal interpretat pels

propis capitalistes. Val a dir,
parlant com Ventosa i Calvell,
al capitalisme "se l'imputen
moltes conseqüències que no li
són imputables pels principis en
què es basa, sinó que precisa-
ment són degudes al mancament
a aquests principis.

¿Què en farem, doncs, d'a-
quests capitalistes que han man-
cat als principis capitalistes i
que han enfonsat els homes a la
tragèdia que ja fa anys patim?

¿D'aquests capitalistes que,
per error, provocaren la guer-
ra mundial, contra "les lleis eco-
nòmiques?

¿ D'aquests capitalistes que
oblidant les "lleis econòmiques"
són responsables de les disbau-
xes, les il·lusions, les fantasies"
de la postguerra?

¿D'aquests capitalistes que
desenrotllaren "d'una manera
desenfrenada l'especulació"?

¿D'aquests capitalistes nord-

americans que fomentaren "des-
mesuradament la producció...
amb les vendes a termini" i
prengueren així, "una gran part
dels mitjans i dels ingressos
futurs de l'home"?

¿D'aquests capitalistes que
s'han entestat "en el problema
insoluble de tancar les seves
fronteres a l'entrada de tots els
països" ?

Pobres angelets! Han fet tot
això per una falsa interpreta-
ció dels principis, de les lleis
econòmiques del capitalisme, i
per a demostrar-nos que, si fra-
càs hi ha, és del socialisme!

El socialisme sí que ha fra-
cassat arreu del món ! Ha fra-
cassat per haver combatut la
guerra, l'especulació, les disbau-
xes i les il·lusions i les fantasies
de la postguerra, la sobrepro-
ducció, la racionalització inhu-
mana, el nacionalisme econò-
mic, per haver previst matemà-

ticament els horrors de la crisi
i la impotència tràgica del ca-
pitalisme, per haver oposat a
l'anarquia econòmica capitalis-
ta l'harmonia d'una economia
al servei de la col·lectivitat, de
la col·lectivitat per a la col·lecti-
vitat.

Retornem als principis.
Respectem les lleis econòmi-

ques.
I pensem que "en el món hi

ha quelcom que és més alt que
totes les coses febles i petites
que pot fer la raó humana, que
és Déu, que ha regulat la socie-
tat amb els instints dels homes,
en l'obra de repartir les activi-
tats productores entre totes les
coses de la natura".

Aquest Déu no és Jesús de
Nazareth.

És Moloch.
El déu fenici que s'alimenta

de carn humana.
JOAN COMORERA

Un privilegi insòlit
S'ha acabat d'enllestir a la

plaça de Catalunya el gran edi-
fici del Casino Militar, pagat
per l'Ajuntament de Barcelona.
El Govern li ha donat un nom
que sembla que vulgui justificar
l'ajut de la Corporació munici-
pal. Ara és probable que no es
digui ja casino, sinó "Centro
cultural del Ejército".

Cap altre estament de Barce-
lona ha pogut assolir ni de l'A-
juntament ni de l'Estat espa-
nyol un edifici per a la seva cultu.
ra. Els treballadors es reunei-
xen en foscos Ateneus, mancats
d'espai i de confort. Els Ate-
neus Polytechnicum i l'Enciclo-
pèdic Popular, veritables uni-
versitats populars, no tenen
prou lloc per a les classes que
es donarien, i les sales de con-
ferències són insuficients. L'en-
senyament s'ha de limitar,
doncs, d'una manera forçosa, i
l'home que treballa veu com els
organismes de l'Estat, no tan
sols no li preparen una cultura,
sinó que ni tan sols completen
l'esforç que ell mateix fa per
suplir la deficiència oficial.

Durant la dictadura, l'Ajun-
tament de R. O. es va empren-
dre la construcció de nombro-
ses i esplèndides casernes, va re-
vestir de pedra i reformar l'in-
terior de la capitania general,
va començar a bastir el Palau
del Govern militar i a reformar
el casino.

Caigué la monarquia borbò-

nica i. tota aquella empresa pro
exèrcit seguí endavant, sense
que hàgim vist la més lleu pro-
testa. Parlant amb el nostre
batlle ens va semblar que ho
considerava com a cosa fatal.

Els adolescents que van als
Instituts de segon ensenyament
tenen locals insuficients i inde-
corosos; ni treballen com cal-
dria ni hi poden treballar.

I quan ni la joventut que es-
tudia ni. els treballadors tenen
els centres de cultura que neces-
siten, veiem fer ofrena d'un su-
perb edifici per a casino de mi-
litars, malgrat se li canviï el
nom. Allí hi haurà les sales de
cafè i tertúlia, tal vegada tam-
bé de billar i altres jocs. 1 men-
tre els caps de l'exèrcit seuran
en còmodes poltrones, els obrers
suaran les pessetes que aquest

edifici i mobiliari hauran cos-
tat.

Moltes promeses es leren al
treballador -en l'època pre-re-
volucionària i en el període
electoral. La més remarcable
era el seu dret a la cultura, a
tota la cultura. I quan se li po-
dria oferir un lloc apropiat per
estatjar els Ateneus on ell es-
tudia, s'estableix un injust pri-
vilegi en favor dels militars
que cap altra classe més de la
societat gaudeix.

Els militars que se'n donin
compte haurien de renunciar a
tal distinció, i totes les entitats
culturals de la nostra terra hau-
rien de demanar el casal del ca-
sino per a universitat popular.
Crec jo que l'Ateneu Enciclo-
pèdic Popular serà, com sem-
pre, el que enarborarà la senye-

ra i anirà al davant. Que pensi
en abandonar el lloc infecte del
carrer del Carme i instal·lar-se
amb el seu germà el Polytech-
nicum al cor de la ciutat.

Que tota la premsa demani
el casal de la plaça de Catalu-
nya per a una Institució de
cultura popular, i que esborrem
del nou règim tota classe de pri-
vilegi col·lectiu.

Que els nostres polítics es
donin compte del que significa
avui una predilecció d'aquesta
classe. I si per les moltes qües-
tions d'urgència que s'han ha-
gut de resoldre no s'han ocupat
d'aquest detall, que mirin d'es-
tudiar-lo ara.

El poble nostre vol cultura,
pau i treball, i valora tota ac-
ció dels dirigents.

C. ROFES

A la Federació Obrera de Molins de Rei

L'augment constant
sense feina

dels

Segons les darreres estadístiques tri-
mestrals publicades per l'Oficina Inter-
nacional de Treball, l 'atur forçós ha
augmentat en gairebé tots els països
duiant el darrer trimestre. Dos països
solament, Austràlia i Nova Zelanda,
acusen un nombre de parats inferior
al de fa tres mesos. Sols Polònia acusa
una disminució sobre el nombre de pa-
rats d'un any enrera: de 340.718 a
325.782. Entre els països que possei-
xen un sistema d'assegurança tontra
l'a'.iur forçós, l'Alemanya assenyala de
23 per too de març 1931 a març 1932.
El percentatge d'obrers assegurats es
calcula actualment a 33. Austria i Gran
Bretanya assenyalen augments de 8 i
de 4 per 100 respectivament per al ma-
t ix període. En els països que posseei-
xen un sistema d'assegurança volun-
tària, l'augment més fort, de febrer 1931
a febrer 1932, correspon a Holanda,
amb 81, seguida de Bèlgica, amb 75, i
de Dinamarca, amb 50. Suïssa i Txeco-
eslovàquia acusen augment de 71 i de
57 per 100, respectivament, en gener
de 1932 sobre gener 1930.

Aques'a admirable entitat obrera, co-
neguda i ponderada a tots eh indrets
de Catalunya per la seva magnifica
obra social i cultural, ha palesat un.a
vegada més la seva exquisida sensibi-
litat amb un acte de veritable solidari-
tat obrera.

A la vila de Molins de Rei hi ha un
obrer intel·lectual, mestre compositor, en
Sebasíià Mestres, el qual ha vessat tota
la seva ànima en un poema musical.
L'autor, la màxima alegria del qual era
veure representada la seva obra, des-
prés d'un penós pelegrinatge per acon-
seguir veure realitzada la il·lusió de to-
ta la seva vida, ha trobat finalment uns
companys conscients de la valor del tre-
ball, els quals, sense mires egoistes i
només per pur esperit de Solidarität,
han volgut fer justícia honorant un tre-
ballador fill del poble.

I sense regatejar cap esforç, ans al
con'rari, arborais de noble entusiasme,
aquests companys de la Federació Obre-
ra han aconseguit reunir valuosos ele-
ments de l'art líric, els quals diumenge
passat, dia 22, donaren la piimera au-
dició de l'obra a l'escenari de l'espaio-
sa sala d'actes d'aquella entbat, verita-
ble temple del ti ehall, i l'autor pot es-
tar orgullós d'haver trobat un marc tan
adequat a la seva obra.

Garidó i Francina, que així s'anome-
na l'òpera en tres actes d'en Sebastià
Mestres, està inspirada en el llibre del
mateix nom del nostre benvolgut amic
i eminent dramaturg en Joan Puig i
Ferreter. Drama passional on l'amor i
l'odi mostren tota la seva humanitat,
! ple de moments d'emoció molt a pro-
pòsit per a despertar la inspiració d'un
artista líric.

La partitura, de gran envergadura,
revela el domini de l'autor en la tèc-
nica musical i té moments de gran ins-
piració i de veritable grandiositat, i
sempre la música reflecteix el caràcter
i la sabor del poble i de les coses de
la nostra terra.

La part orquestral, ben estructurada
i amb una riquesa extraordinària de
matisos, des del començament fins al

final de l'obra va desgranant els temes
amb naturalitat i vigoria, sempre dins
de l'ambient passional de l'obra. És pre-
cisament l'orquestra que canta, descriu
i evoca constantment totes les emocions
i el dramatisme que es desenrotlla a
l'escena. Això no vol dir pas que la part
vocal no tingui importància. En el pri-
mer acte hi ha dos corals bellissimi,
d'una fac'ura netament catalana, i un
duo de soprano i tenor força inspirat.
El se'gon acte conté un coral per veu
blanques que sorprèn per la seva ori-
ginalitat i bellesa ; una ària de tenor
que el públic va fer repetir, i un duo
de soprano i tenor ple d'expressió i de
molta força. I el tercer acte, potser el
més bell de tots, una gran ària de ba-
rí'on on l'expressió de l'odi i la gelo-
sia hi és reflectida magistralment. Un
formosíssim diàleg entre soprano i con-
tralt, i un duo final de soprano i tenor.
L'únic defecte que hi hem trobat és que
en moltes ocasions els instruments de
metall ofeguen la veu dels cantants; és
a dir, que l'autor ha tingut més compte
de la part orquestral que de la vocal,
no preveient que els artistes no podien
destacar-se degudament Amb tot, vol-
dríem tornar a escoltar l'obra en uii
altre local que reunís més condicions
acústiques, i per artistes si no amb més
facul'ats, que ja les tenen, més segurs
de llurs "particelles", i segurament el
resultat seria molt diferent.

És digne d'elogi, però, el bell gest
dels eminenüs artistes senyores Concep-
ció Callao, Maria LI. Tornamira, Ele-
na Luci i Mercè Roca, i els senyors Joan
Rosich, Joan Valls, Alexandre Molla
i August Gonzalo, els quals es prestaren
graciosament a interpretar l'obra, po-
sant-hi tota la seva voluntat.

Els coristes del Teatre del Liceu feren
tot allò que bonament pogueren, ja que
els assaigs varen ésser pocs.

L'heroi de la jornada fou el presti-
giós mestre Josep Sabater, el qual va
haver de suplir amb la seva perícia la
in eguriíat manifesta dels executants.

El públic, que omplia la sala de gom
a gom, ovacionà els autors i els artis-

tes al final de cada acte, obligant-lo«
a sortir repetides vegades a escena. En
ela entreactes, l'ample pati de la Fe-
deració era envaït pels concurrents, en
la seva majoria companys i consoeis,
en el semblant dels quals s'hi reflectia
l'íntima satisfacció que experimenta tot
aquell que se sent lligat a una entitat
que sap posar el seu nom i la seva obra
a un nivell tan alt que bé pot servir
d'exemple a altres col·lectivitats.
. Per la nostra part, felicitem de tot

cor la Junta directiva de la Federació
Obrera de Molins de Rei, desitjant que
continuï en la tasca que de temps va
seguint en profit dels interessos i de la
cultura del poble. p_ V,LADQMAT

La situació dels salaris
a Alemanya

El 30 d'abril passat han expirat els
contractes col·lectius que regulaven els
salaris i les condicions de treball de
6.600.000 obrers alemanys. Els sindicats
examinen en aquest moment la política
que hauran d'adoptar en el cas que el
Govern cedeixi a la pressió dels pa-
trons, els quals voldrien prescindir dels
contractes col·lectius per tal de poder
reduir els salaris. El Comitè de Salaris
de la Federació de Sindicats (A. D. G.
B.) ha examinat la qüestió en la seva
darrera reunió i ha decidit que la de-
manda mínima dels sindicats ha d'és-
ser el manteniment del nivell actual dels
salaris. Les reduccions de salaris que,
oscil·lant entre el io i el 15 per 100, foren
aplicades en desembre passal;, no han
estat pas acompanyades d'una reducció
corresponent dels preus, de tal manera
que en gener de 193» els salaris regu-
sts per l'acord col·lectiu estaven en e'
mateix nivell que en 1925, cosa que vol
dir que la classe obrera no ha tret cap
profit de la racionalització. La reduc-
ció del cost de la vida del 13,6 per ico
operada en 1931, fou acompanyada d'u-
na reducció dels salaris del 16,6 per 100.
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LA REFORMA AGRÀRIA
SERRA MORET: Aunque habí» du-

tir lo» banco» de la Commun, no lo ha-
go en nombre de ella, «¡río < i > el mio
propio, o, mejor dicho, ostentando la re-
preiienración del grupo parlamentario
de Izquierda republicana catalana y de
Hntón socialista, que me t ra jo a està
ComtAÍótt, grupo que mucho* creen que
ha venido aquí únicamente a defender
el Estatuto de Cataluña, no interesán-
dole otros problema«, y que, si defiende
ew Esta cu o, lo hace desde el punto de
vista nacional y por considerar que es
uno tie li* más graves planteado* a la
República, como también considera co-
mo muy grave y trascendental pro-
blema nacional el de la Reforma agra-
ria, f.i quizá mis importante que la
propia Constitución, como decía muy
bien el Sr. Hidalgo el otro dia, porque
en la Conutitución teniamo« la facultad
de escribir lo que fueran teorías e idean,
dentro de las cuate» pudieran después
correr, como pur un cauce muy abierto
y muy ancho, todas la» leyes de la Re-
pública, mientra» que con la Reforma
agraria sucede que no« encentrarnos ya
con un hecho concreto, con una ley subs-
tantiva, con algo que va a transformar
la economía del pata, que obra sobre la
carne del mismo pueblo y que, por con-
siguiente, tendrá unos efectos inmedia-
to« que pueden dar por resultado o la
prosperidad de nuestro paie, o la ruina
que no« ammcinba ahora el Sr. Casa-
nueva.

El dret deis < rabassalres >
Reconozco que nosotros «starno- tn

unas condiciones muy favorables ante
e»te problema, porque, en reil idad, en
Cataluña no existe, o, por lo meno«, con
la magnitud con que se presenta en otras
legiones de España, porque en Cata-
luña, como '«dos salléis, lo que »e lla-
ma problema agrario se reduce simple-
mente a cuestiones de derecho civil, a
revisión de contratos, a liquidación de
censos, a liquidación de enf i teus i« y de
laudemio», en una palabra, .1 cosas que
se pueden resolver fácilmente dentro de
los cauces jurídicos actúale*, salvo, na-
tura lmente , aquello que representa algo
nuevo, como es la consideración de lo«
trabajadores que han puesto su esfuer-
zo sobre una tierra y han producido asi
un elemento de valor muy superior al
de la misma tierra ; eso que se llama
rl problema del "rabassaire" y en el
cual hoy cas! todos estamos de acuerdo
o casi todos estamos convencido*» que
el derecho del "rabassaire" debe ser
preferente al del propina rio y que, con-
siderado como censo, o como servidum-
bre, o como carga, tiene que redimirse,
si es posible siempre, en favor del "ra-
bastaire".

Els treballs de la Comissió
El no tener nosotros este problema

agrario, no quiere decir que no lo sin-
tamos en toda »u profundidad, en toda
su magni'ud ; pero nosotros debemos
acercarnos a las soluciones con la hu-
mildad que nos corresponde; y, por eso,
cuando yo llegué al seno de esta Comi-
sión, después de haber estudiado el pri-
mer proyecto que presentó aquí el Go-
bierno provisional de la República, pre-
cedido de unas palabras admirables del
que entonces era su Presidente el se-
ñor Alcalá Zamora, yo, que había estu-
diado ese proyecto, lleno de una gran
inceriidumbre y completamenre poseído
por la duda, preguntí a mis dignos com-
pañeros de Comisión si nquel lo era evi-
dentemente la Reforma agrar ia , si aque-
llo resolvía el problema agrario de Es-
paña. Me contestaron que, efectivamen-
te, si no lo resolvía por completo, por
lo menos aquella era la orien ación que
debía seguirse. A mí me parecia, y no«
parecia a todos, algo que después se ha
dicho mucho, porque apenas se pre-
sentó este proyecto surgió, na tu ra lmen-
te, la critica; una cr í t i ca abundante ,
una crítica feroz y desp iadada , que yo
he leído casi por compierò y en la que
he encontrado alguno-, punios que an-
teriormente me había sugerido yo mis-
mo. Me parecía que un provecto de es-
ta na tura leza no podía redactarse sin
haber sido precedido de todo el sistema
económico, de todo el pensamiento econó-
mico, para fundar sobre ese sistema y
sobre esa base lo que habla de ser des-
pués el desarrollo jur ídico df la cues-
tión; y, naturalmente, el primer proyecto
no venia avalado por este estudio econó-
mico, y como el problema es crave y su
resolución rs ya de mucha urgencia, si
nosotros nos enfrentamos con un proyec-
to que, a pesar de tener buena orienta-
ción y a pesar de contener en sus l í neas
generales una solución para ese problema
inmenso, carece de base económica, esa
solución no podrá real izarse y, por con-
siguiente, el proyecto no t end rá v iab i l i -
dad posible.

Se tuvo esto en cuenta, así como los
votos par t iculares que se hab ían produ-
cido dentro de la Comisión y las distin-
ta- deliberaciones v discusiones que hubo
en el seno de la misma. I.a Comisión ha
trabajado muchísimo, y yo quisiera des-
vanecer aquí la idea que haya podido
formarse por las pa labras del Sr. Alva-
rez Mendigaba! cuando ayer decía que
ni siquiera se había leido este proyecto
en el seno de la Comisión. Es verdad
que este proyecto fue dictaminado asi,
ta l como él lo refirió; pero precedió a la
presentación del mismo una discusión
tan extensa, tantas sesiones, tantos ar-
gumentos hasta agotar completamente el

Discurs de M. Serra i Moret
tema, qur todos habíamos puesto nues-
tra buena voluntad en la solución de en-
te problema, y he de decir, en honor
de mis compando*, que sería muy di-
fícil encontrar o ra Comisión que hu-
biese trabajado tanto, con tanto desin-
terés y con tañía asiduidad al presen-
társele un proyecto a dictaminar y cuyo
proyecto ha dictaminado con entera
conciencia de lo que hacía. Tan'o e«
así, que, no muy satisfechos del primer
dictamen, volvió a reunirse esta Comi-
sión cuando el dictamen primero esta-
ba ya sobre la mesa, y se trató en la Co-
misión de buscar una fórmula que pu-
diera conciliar todos lo« v o'os particu-
lares y todas las opiniones, redactán-
dose un segundo proyecto que tampoco
llegó a conciliar todos los puntos de
vinta, pero que en realidad > en mi
opinión mejoró al primero.

Es'e tercer proyecto que presenta el
señor Ministro de Agricultura, no me-
jora, a mi entender, los anteriores, por-
que aquéllo« eran seguramente más ten-
denciosos que éste, pero eran más cla-
ro« y más diáfanos, y quizás tenían me-
jor consis'jencia. En este nuevo proyec-
to se suprimen las Junta« locales, se
suprime el impuesto progresivo «obre la
renta de las fincas rústicas, que, si otra
cosa no, representaba, era por lo me-
no«, un principio de solución de este
problema económico. En es*,e proyecto
también se aumentan las excepciones, y,
además, no se establece con la misma
claridad la forma en que se dan los
asentamientos. Por consiguiente, este
proyecto es, a mi entender, algo infe-
rior a los anteriores, aunque en él se
hayan previsto algunos puntos que no
se previeron en los otros. Con todo,
nosotros no hemos formulado ningún
voto particular, y no lo hemos formu-
lado precisamente para demostrar que
estamos aquí para colaborar en la solu-
ción de este problema y que aceptare-
mos gustosamente cualquier solución
que adop'wn las Cortes; que nosotros
confiamos en la sabidur ía , en la expe-
riencia y en los conocimientos, no sola-
mente de los que patrocinan el proyec-
to, sino de todos aquellos que van a
colaborar para mejorarlo o para com-
pletarlo. Nosotros lo votaremos gus'n-
sos y seremos part idarios de cualquier
solución que aquí se adopte, confiando
en que este gran problema nacional va
a resolverse en una forma satisfacto-
ria y feliz.

No és un projecte socialista
Ha salido enire los impugnadores del

proyecto una gran cantidad de gentes,
hasta diré un cierto núcleo de opinión,
que ataca ese proyecto diciendo que tie-
ne características socialista«, que es ex-
clusivamente socialista, y ahora mismo
acabamos de oír cómo un señor Dipu-
tado dice a la minoría socialista que
debería renunciar a su influencia, a
su influjo en la Cámara, para adapta r -
se • las condiciones generales del país,
donde no hay una mayoría socialista
y donde los principios socialistas no son
universalmente aceptados. Yo he de de-
cir que no veo en este proyecto ningu-
na solución socialista—y yo soy socia-
lista—y que, naturalmente, esto es lo
que lamentio, porque el que el Estado
se subrogue en los derechos di los pro-
pietarios, en la posesión del suelo; el
que el Estado ceda a censo o de una
manera u otra a los asentados el do-
minio útil y directo del suelo, eso no es
una solución de carácter socialista, eso
es una solución que puede dar la Re-
pública, es';a República que no tiene
nada de socialista hasta la t tcha, que
es una República burguesa, evidente-
mente, que ha de ser así, que nosotros
la aceptamos así y que nada se nos
puede imputar, porque nosotros no ve-
nimos aquí 3 imponer nuestro criterio
ni nuestros principios, sino a aceptar
lo que todos, en conjunto, hayamos de
acordar y resolver. Por consiguiente,
yo no veo aquí ninguna solución socia-
lista. Claro está que quizá estudiando
el provec'o desde el punto de vis ta eco-
nómico, fue ra una solución más viable
el que el Estado se l imi tara solamente
a regular la forma cómo esta propiedad
había de pasar a los asentados: con-
tratos directos con los ac'.uales propie-
tarios, cuando esa propiedad fuese re-
conocida, salvo en los casos que ya ca-
si están aceptado« por todos, de seño-
río y otros en que no cabe indemniza-
ción tii reconocimien'o del derecho de
propiedad, salvo en esos casos, digo,
quizás fuera más viable que el Estado,
como testimonio de mayor excepción,
como decía el Sr. Hidalgo, se limitase
solamente a regular las relaciones entre
los asentados y los propietarios ac'ua-
les, evitando así esa deuda que va a
quedar , esa inflación que se va a pro-
ducir, y quizás haciendo más viable el
proyecto, y no digo humanizándolo, por-
que esto no es posible, aunque así se
alegue.

Els propietaris i i'Estat
Porque por muy buenos y condescen-

dientes que sean los propietarios, el Es-
tado puede tpner todas sus virtudes (y
en eso si que puede subrogarse perfec-
tamente, en todas las vi r tudes y en to-
das las buenas condiciones que lo« pro-

pietarios tengan), el EsVado puede ser
mucho más considerado de lo que serían
lo« propietario« tratando directamente
con los asentados o con los nuevos colo-
nos: el Estado puede serlo, habrá de
serlo necesariamente. Estamos viendo
ahora mismo cómo en Rumania se ha
adoptado ya una nueva ley declarando
prescriba una parte de la deuda que es-
to« asentados tenían con lo« particula-
res y con el Estado. Creo que el Estado
puede ser mucho más generoso, y lo
«era indudablemente. Y, por consiguien-
te, no hay que alegar aquí que el tra-
io directo con los propietarios es prefe-
rible desde este punto de vista, sino
solamente a los efectos de evitar la in-
flación que se puede producir con la
deuda.

Y ahora, ya que tratamos de cana
deuda, ya que es uno de l'os argumen-
tos que más se esgrime contra el pro-
yecto de Reforma agraria la deuda pú-
blica enorme que se va a producir con
su aplicación, he de decir que si esta
deuda «e llegara a producir y al mis-
mo tiempo hubiésemos realizado nos-
otros una acción de justicia y una ac-

ción constructiva, habríamos consegui-
do multiplicar la riqueza del país, y
esta deuda no sería como la deuda ac-
tual de España, que se ha producido,
no en beneficio de los españoles, sino
contra los intereses de los españoles, que
los ha arruinado, primero, mermando
su riqueza, y luego, echando sobre sus
espaldas todo el volumen de la deuda ;
que nosotros podríamos perfectamente
afrontar, diría, hasta un cataclismo eco-
nómico, si llegáramos a hacer una obra
perfecta.

Fonament politic de la reforma
Pero yo creo que no hay necesidad de

eso, porque las experiencias anteriores
nos redimen de una experiencia nueva.
Nosotros tenemos todos los ejemplos de
las reformas agrarias que han prece-
dido a ésta, reformas que dicen los ene-
migos de la Reforma agraria que son
todas de carácter político y reivindica-
ción de carácter nacionalista y que se
han cebado sobre los vencidos, que han
reivindicado la propiedad para los na-
cionales y que, por consiguiente, no tie-
nen otro carácter que el político ni otro
matiz que el de nacionalizar la rique-
za. Eso es verdad; particularmente to-
das las reformas de la parte oriental
de Europa, desde los paises bálticos
has*a Grecia, no tienen otro fundamen-
to político que el de nacionalizar la ri-
queza del suelo; pero aqui 'o tiene tam-
bién; aquí tiene también el carácter
rei vindicatorio que Siene en aquellos
países, porque aquí también hay unos
vencidos y unos privilegios a l iquidar ;
aquí también hay unos ciudadanos que
deben elevarse y que deben ponerse e-n
las condiciones que exige la nueva de-
mocracia republicana.

Por consiguiente, tiene aquí el mismo
fundamento político.

Per on s'ha de començar
Pero si abandonamos nosotros el exa-

men de es'ias reformas agrarias, que
se han producido en algunos países de
Europa y queremos examinar por unos
momentos aquel desarrollo de la rique-
za rústica que se ha producido en el
último siglo en el continente americano
y en las islas de Oceania, veremos cómo
el criterio en todos aquellos países no
ha sido el que se propugna aquí por
muchos de los que van contra la Re-
forma agraria. Allí, por regla general,
se ha dividido la propiedad, se ha frac-
cionado el suelo, se ha asen'rado a los
naturales del país y a todos los inmi-
grantes capaces de cultivar por sí el
suelo; allí se ha procurado dividir en
lo posible la propiedad y esas grandes
explotaciones agrícolas, de que algunos
nos hablan, existen solamente en la
imaginación de muchos, porque ni en la
América del Norte, ni en la del Sur, ni
en Aus'ralia hay grandes explotaciones
agrícolas de tipo capitalista, sino algu-
nos latifundios en los cuales no se ha-
ce otra cosa que arrendar la propiedad
a pequeños aparceros o a pequeños cul-

tivadores, sacándole así una renta mu-
cho mayor. Existen, naturalmente, algu-
nos casos de grandes explotaciones agri-
colas, particularmente en el Sur de los
Estados Unidos, pero sabemos que se
fundan estas grandes explotaciones
agrícolas, particularmente las algodo-
neras, en la esclavitud, que primero te-
nían los negros y que económicamente
han conservado después, y que sin esa
masa de asalariados no seria posible
llevar económicamente estas explotacio-
nes, que habrán de pasar también a ser
propiedad dividida, como lo está en to-
das partes; porque los cultivadores
ofrecen a la riqueza pública algo más
de lo que ofrece el resto de los ciuda-
danos; ellos ponen en el suelo, en la
tierra que se les da o en la tierra que
poseen, una cantidad de sacrificios y de
trabajos que se acumulan allí, que se
traducen en reservas y que finalmente
se traducen en riqueza, si no colectiva,
por lo menos útil a la colectividad. Es-
to es lo que hay que hacer aquí: aquí
donde no ha existido—o por lo menos
en algunas regiones—este sentimiento,
hay que inculcarle a los cul>ivadores,
y para inculcársele, tenemos todos ne-
cesidad de invertir, como decía el se-
ñor Sánchez Albornoz, los términos de
preferencia en que van a ser asentados
los cultivadores, poniendo, en primer
término, aquellos que lo son ya, después
lo« que están ya t rabajando la tierra
por su cuenta, y que tienen todos los
conocimientos, toda la experiencia, to-
da la responsabilidad de uní explota-
ción agrícola. Debemos empezar por
ahí.

Cal condicionar l'a)ut de l'Estat
Incumbe, naturalmente, al Estado la

ayuda de los que van a ser asentados;
una ayuda que debe ser muy condicio-
nada y hasta cierto punto muy limita-
da, porque los verdaderos cultivadores
no necesitarán mucho de esta ayuda del
Estado, de esta aportación del Estado,
que da muy malos resultados en todas
partes si es excesivamente generoso el
Estado en prestar esta ayuda a los nue-
vos cultivadores.

Voy a recordar a los señores Dipu-
tados el caso reciente de la Australia,
donde se han dado créditos muy con-
siderables a todos los inmigrantes que
iban de la Metrópoli y del Estado libre
de Irlanda, créditos que en e! Estado
de Nueva Gales del Sur han llegado
hasta la cifra de 1.650 libras esterli-
nas, que no es una cantidad desprecia-
ble, y que, a pesar de todo, no han da-
do resultado alguno, que hi sido un
fracaso completo; que no han ido allí
los buenos cultivadores, que no se ha
hecho la colonización debida y que, por
consiguiente, la colonización de la Aus-
tralia en este aspecto va siendo cada
día un fracaso, y el Estado es'iá reti-
rando ya los créditos a la mayoría de
los inmigrantes que pretenden estable-
cerse en el país. El Estado debe prote-
ger y debe amparar a los nuevos asenta-
dos; pero el Estado, como una rama
zoológica, creo que debería contentarse
con señalar, con realizar el esquema de
ciertos tipos; creo que al hombre que
vive en la tierra, al hombre libre que
vive de su tierra, los encargos y las
premuras le vienen a destajo, y resulta
evidente que todos los días realiza una
labor urgente y eficaz que tiene todo el
aspecto de un plan acabado, y ni él se
da cuenta de lo mucho que hace ni él
se da cuenta del esfuerzo que realiza,
porque lo realiza con una tal vocación
y con un espíritu tan imbuido de lo que
es la tierra y del poder creacional de
su función, que lo realiza con la ma-
yor generosidad y poniendo en él una
cantidad de espíritu, de vocación y de
voluntad que no se pone en o'ras pro-
fesiones ni en otros trabajos.

Aquí, en la meseta de Castilla, exis-
te, seguramente existe, un recuerdo con-
fuso, pero un recuerdo de todos los an-
cestros anteriores a la época de las
grandes conquistas y a la época de las
emigraciones fecundas; existe induda-
blemen'ie este sentimiento, a tal punto
que yo creo que Aquellos castellanos y
andaluces y extremeños que no emigra-
ron son los que se han mantenido más
fieles a la misión de su casta ; éstos son
los destinados a transformar el país, no
los irashumantes, no los que no están
bien en ninguna parte, no lo? capaces
de grandes conquistas exteriores, sino
los capaces de colonizar su propio país.
Creo que en ellos está toda la esperanza
y toda la fecundidad de esta Reforma
agraria que vamos a aprobar.

Creo, señores Diputados, que hay ne-
cesidad de pensar en la selección que
se ha de hacer para que esta Reforma
agraria dé el resultado que tenemos
derecho a esperar de ella; hay que pen-
sar mucho en esta selección; que a mí
me ha costado mucho creer (y lo he
leído cien veces) que hay individuos que
t raba jan la tierra y de las doce horas
de su trabajo se pasan ocho en el ca-
mino y solamente realizan tres o cua-
tro horas de trabajo úti l ; gentes que
no sienten el amor a la ¡ierra y que
no pueden vivir sobre la tierra; gentes
que describía muy bien el Sr. Hidalgo,
contando sus penas y la tragedia de su
vivir en la soledad. Esto, señores Di-

putado«, no existe allí donde hay una
población rural, allí donde hay una po-
blación que vive sobre la tierra y que
vive de la tierra. Allí la gente no «len-
te esta soledad, la gente no siente nin-
guna amargura de trabajar la tierra;
las gentes viven muy felices trabajan-
do en la tierra, en la campiña, en lai
soledade« del campo y les da mucha
satisfacción ver realizar cada día una
nueva obra y ver que cada día consi-
guen una nueva creación.

La terra per ais que la saben
i volen treballar

No existe, pues, esta tragedia ; y
creo que si nosotros consultáramos al
pueblo castellano, y al pueblo andaluz,
y al pueblo extremeño, veríamos tam-
bién cómo esa tragedia no existe allí;
que en las soledades nativas se sabe
generalmente lo que se quiere, y la gen-
te quiere la tierra: ellos sahen muy
bien lo que quieren, y allí, ¡lili preci-
samente, no se discuten las categorías
humanas; y allí los grandes prestigio«
no son objeto de controversia, sino que
son valores vivos, valores reales; la
gente trabaja, la gente realiza una fun-
ción, la gen'e convive y comulga con
la tierra y hace de ella, no lo que sé
ha dicho aquí, un instrumento de tra-
bajo, sino un escenario, un escenario de
toda su gran concepción, de roda BU
gran concepción y de toda su fanlasía,
que vive completamente embebido en
ella aquel que trabaja la tierra con vo-
cación y con amor; y no podrá fraca-
sar esta reforma si nosotros encontra-
mos el material humano necesario para
realizarla, ni se va a hundir el país ni
va a ocurrir ningún cataclismo econó-
mico, sino que va a ocurrir todo lo con-
trario, va a ocurrir un gran resurgi-
miento nacional, si nosotros damos a lo«
hombres que estiman la tierra el poder
de trabajar y la facilidad de cultivarla
y de hacerla suya,, no por un derecho
de propiedad, no por una ley que les
autorice a venderla, enajenarla , ':ras-
pasarla o hacerla un instrumento de co-
mercio, sino por el derecho espiritual
que adquiere el hombre cuando la tra-
baja con amor y cuando en ella reali-
za todo su sentimiento de creador y
toda su imaginación allí se expande y
se concreta cada día con una nueva
creación.

La unitat familiar de conreu
Tal es, pues, nuestro concepto de este

problema, que confiamos que va a re-
solverse bien, en beneficio de la Repú-
blica y en el que tendremos nosotros
la satisfacción de haber colaborado
creando una nueva democracia republi-
cana, libre, feliz; para ello nosotros
estamos aquí a colaborar, tal como he-
mos dicho, aceptando cualquier solución
que se le dé y esperando que las Cor-
tes le darán una buena solución. Claro
está que nosotros, tomándonos a nos-
otros mismos por ejemplo, y no salien-
do, porque es muy difícil salir, de nues-
tros propios horizontes, quisiéramos que
las cosas se hicieran aquí como se han
hecho en el proceso histórico do nuestra
propia tierra, y quien os habla (iene
alguna autoridad para ello, porque no
es de estirpe noble, sino hijo directo de
un asentado, mejor que hijo descendiente,
porque pertenezco a una famil ia de un
aseniado del siglo xiv, y he visto reali-
zado en mi propia familia ese gran
ideal, he visto cómo allí se ha creado
una unidad agraria desde los tiempos
más remotos, cómo se ha completado
toda una vida y cómo con el eje de esa
propiedad rústica, que puede ser muy
condicionada, porque si lo hubiese sido
igualmente hubiese realizado la misma
función, han podido venir generaciones
y más generaciones llevando a cabo una
alta función social y también todos los
ideales de la vida. He podido ver, se-
ñores, por mi propia experiencia, cómo
aquella reabsorción tan temida, aquella
nueva reversión al latifundio, no puede
existir cuando existen verdaderos cam-
pesinos, y si yo examino el proceso his-
tórico de mis propios' bienes, veo que
han aumentado desde el siglo XIV, que
han aumentado considerablemente, des-
de 12 hectáreas que tenía el primer
asentamiento, después de seis siglos han
llegado a 67, y creo que esto no consti-
•uye ningún peligro para el pels ni nin-
gún atentado al derecho público ni tam-
poco ningún motivo de presión social ;
allí lo que se ha realizado ha sido una
unidad agraria famil iar , a lo que tien-
de, como ya sabemos todos, la nueva
legislación de muchos países, a crear
este bien de familia, estie patrimonio
familiar que nosotros debemos amparar,
que debemos instaurar en nuestro país.

Contra el providenclallsme estatal
Por consiguiente, y para Terminar, di-

go que quisiéramos ver realizada la
reforma, siguiendo este proceso his'o-
rico en las otras regiones de España.
Nos interesaría que fuera así, que la
gente que va a ser asentada no tuviera
la obsesión de que el Estado providente
les va a dar todo, que el Estado les
va a sostener, que el Estado les va a
perdonar sus deudas, que el Estado les
va a alimentar sin trabajar, que el E»-
tado va a subvenir a todas sus nece-
sidades. Si nosotros ponemos en la tie-
rra gente responsable, gente que renga
un sentimiento muy arraigado de inde-
pendencia, que tenga un gran sentido
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"El bon sentii innat dels mètodes cooperatius ha que-
dat clarament demostrat en els nostres dies quan s'ha vist
el contrast entre el moviment cooperatiu increbantat i l'e-
conomia capitalista mundial presa de pànic per la manca
total de confiança en la seva pròpia suficiència. El ritme
de la vida en la civilització occidental ha estat perillosa-
ment ralentit per la fallida del capitalisme, que no ha po-
í/ul provar que sigui, com vol pretendre, l'instrument ne-
cessari d'un comerç, i d'una indústria eficaços. El comerç,,
la indústria i l'agricultura es troben ofegats pel naciona-
lisme econòmic, que és l'aplicació més aguda de la doc-
trina de la competència a una unitat econòmica mundial
en la qual les fronteres fiscals i territorials són absurdes,
irracionals i retrògrades. Els apologistes capitalistes no
estan en condicions de poder explicar en termes que no
condemnin llur teoria, el fet desconcertant de veure que
alhora que augmenta la capacitat de producció, el con-
sum mundial i l'intercanvi de mercaderies declinen i des-
apareixen. La destrucció sistemàtica de productes precio-
sos que es pretén fer creure en sobreproducció, l'esfon-
drament del sistema de crèdit santificat per la tradició
bancària i el retorn al comerç, en espècies revelen al més
cec la lamentable fallida de la indústria capitalista i la
feblesa dels seus fonaments. En un semblant món d'irrea-
litat, les simples veritats de l'ideal cooperatiu aparei-
xen com el bon sentit essencial...

Les nacions comencen a aprendre a llurs costes que les
barreres duaneres que elles eleven contra el comerç, estran-
ger es converteixen en obstacles infranquejables p>er a llurs
pròpies exportacions. Els mateixos recels que han sepa-
rat les nacions per mitjà de trinxeres, oculten actualment
la perspectiva de pau i de prosperitat per mitjà de barreres
duaneres. L'experiència d'aquest Comitè Central durant
l'any, ha reforçat la seva creença que les claus i/iic obri-
ran el tresor de la riquesa del món per a tots són la lliber-
tat, el treball, la conciliació, la cooperació i la coordina-
ció... Gosem esperar que totes les decisions que prendrà
el Congrés de Glasgow reflectiran l'esperit de la voluntat
ferma i calma de situar la cooperació al centre del nou
món de la indústria que ha de succeir al pesombre de l'atur
forçós que enverina actualment les esperances de iota una
generació. La Pau, la Fraternitat i la Justícia social: heus
ací els nostres mots d'ordre: la cooperació ha d'ésser el
mitjà de convertir-los en realitats!"

(Fragment de la Memòria del Gomitò Central de la Unió Coope-
rativa Britànica, presentat al 64 Congrés Cooperatiu Nacional
tingut a Glasgow els dies 16 al 18 de maig.)

La setmana comercial de Berlín
Durant els dies 3 al 6 de maig s'ha

celebrat a Berlín una Conferència in-
ternacional per a la discussió dels pro-
blemes actuals de l'economia mundial,
soda els auspicis del Berliner Tageblatt,
en la qual hi han pres pat t diversos
centenars de representants—delegats
governamentals, economistes, homes
d'afers—de iots els països d'Europa i
àdhuc d'Amèrica i Àsia. Les discussions,
per a les quals s'havien preparat me-
mòries especials, han tractat f obre: "La
interdependència del capi ta l i el comerç
mundial", "Els nous tipus de polí'ica
comercial", "L'organització ! la tècnica
comercials". Henry J. May, secretari
general de l 'Aliança Cooperativa Inter-
nacional, ha sotmès una memòria espe-
cial sobre "La nova polhica comercial
des del punt de vista del consumidor",
en la qual ha exposat els principis i
mètodes de la cooperació Je consum i
ha demostrat el paper que juga en la
solució de la present crisi mundia l . Amb
ocasió de la Conferència, el Brrlincr
Tafffblall ha publicat una sèrie de su-
plements, un dels quals, t i tu la t "La Coo-
peració en l'economia mundial" estava
dedicat al moviment cooperatiu. Ultra
els articles sobre el movimen'i coopera-
tiu alemany, el suplement contenia art i-
cles de H. J. May, el marquès de Vogue
i el Dr. Georges Fauque ' , cap de la Sec-
ció Cooperativa de l'Oficina internacio-
nal del Treball.

La Conferència votà unànimement
una resolució en la quel a f i rmà la seva
convicció que l 'especialització i la coope-
ració en l'economia mundial i la lliber-
tat completa del comerç en;re nacions
constitueixen no sols el sistema més eco-
nòmic, sinó l 'únic sistema suscep'ible de
manteni r i de desenrotl lar el poder de
producció i de donar satisfacció a les
necessitats dels consumidors. Després
d'haver denuncia t els obstacles polítics
que han dif icul ta t la marxa na tu ra l del
sistema econòmic, la resolució declara
que les idees de suficiència nacional i
d'ingerència gove ina tneu ta l en el comerç
internacional tendeixen a fo r recular
la vida econòmica vers formes primiti-
ves i desueles, i condemna ài lhuc l '"an-
farquia", en t a n t que mesura provi-
sional o urgem. Allà on prac t iqu in al-
tres polítiques, caldr ia procurar que no
suprimissin els mercais o privar-los d'e-
qui l ibrar-se l l iurement i no han de
tolerar-se més que com a mesures ;em-
porals per evitar cl total esfondrament

del comerç mundial. Aquestes mesures
extraordinàries no haurien d'handicapar
la interdependència internacional dels
capitals i la política monetària, tot i te-
nint en compte els interessos de la di-
visa i de la vida econòmica nacionals,
haurien de secundar un equilibri sa del
treball i del capital entre les nacions.
Les unions duaneres i la reunió de ter-
ritoris en unitats econòmiques tendei-
xen a augmentar el quadro de la pro-
ductivitat de l'especialització i de la
cooperació internacionals.

La resolució acaba dient que el veri-
table objectiu que cal perseguir consis-
teix en l lançar un pont sobre l'abisme
contra natura que h! ha entre la capa-
cita? de producció, que està massa des-
enrotllada ! mal emprada, i les neces-
sitats no satisfeies de milions d'éssers
humans.

CRÈDIT I
PREVISIÓ
SOCIETAT COOPERATIVA
Corts. 078, l."-Tel. 18871

L'objecte de la Societat
és practicar la coope-
r a c i ó en e l c r è d i t ,
l'estalvi i la previsió
supr imint el lucre en
a q u e s t e s a c t i v i t a t s

Unió
Socialista
de
Catalunya

Mítings i Conferències
AVUI

Conferència de Joan Comorera al Cen-
tre Republicà d'Arbeca, a 1è» deu del
vespre. Tema: "Socialisme i Comunisme".

Conferència de Cosme Rofea a la Sec-
ció del Districte VIII, Montseny, 35, prin-
cipal, a les deu del vespre.

DEMÀ
Conferències de Joan Comorera a Tor-

regrossa, Castelldaus i Borges Blanques.

Conferència de J. Salitalo a l'estatge
de la Secció del Districte IV, Alt de
Sant Pere, 29, a les onze del matí. Te-
ma: "El que cal pagar de lloguer".

J U N Y i
Conferència de Joan R u l l a les Sec-

cions I dels districtes IX i X, Clot, 32, a
les deu del vespre. Tema: "El manifest
comunista".

J U N Y 3
Conferència de Joan Comorera a la

Cooperativa de paletes "La iniciativa",
a les io del vespre. Terna: "L'Esta ut i
els treballadors".

J U N Y 4
Míting inaugural de la Secció de Pont

d'Armentera, a dos quarts de deu del
vespre. Oradors:

J. Ollé.
C. Gerard.
Aricela Graupera.

Conferència de Joaquim Xiràu a la
Secció de Manresa, a dos quart» de deu
del vespre.

J U N Y s
Conferència d'Àngela Graupera a la

Secció de Valls, a les onze del ma í. Te-
ma: "Missió de la dona";

Els parlamentaris
catalans

La setmana passada deixàrem
d'incloure aquesta secció que
crèiem ja innecessària després
de l'acord pres per la minoria
catalana "de fer públics diària-
ment a la Premsa de Barcelona
els noms dels diputats de Cata-
lunya assistents a la Cambra".
Però com que hem vist que
aquest acord—com tants d'al-
tres presos per la minoria—no
s'ha dut a terme, reprendrem la
nostra ressenya, tot i el defecte
del retard d'una setmana que
ens imposa el dia de sortida del
nostre periòdic. Ultra els dipu-
tats catalans amb càrrec polític,
la tercera setmana de maig assis-
tiren a totes o algunes de les ses-
sions del Parlament els següents
membres dels grups polítics ca-
talans:

U. S. C.: Campalans, Serra i
Moret, Josep Xirau.

Esquerra: Aiguader, Aragay,
Bordas, Companys, Dencàs ,
Gassol, Grau, Layret, Lopere-
na, Lluhí, Palacín, Palet, Puig
i Ferreter, Riera, Santaló,Sbert,
Selvas, Tarradellas, Ventosa,
Antoni Xirau.

P. C. R.: Nicolau, Esteve.
Lliga: Abadai, Estelrich, Ra-

hola.
Independents: Carrasco, Co-

rominas, Dolcet, Hurtado.

Per una errada de còpia, que
lamentem vivament, deixàrem
d'assenyalar fa tres setmanes
l'assistència a Madrid del nos-
tre bon amic Ventosa i Roig,
un dels diputats catalans que
més eficaçment serveix el càrrec
i un dels més assidus al Parla-
ment.

Ha estat molt comentada en-
tre els diputats de tots els par-
tits la presència a les Corts del
Sr. Bordas de la Cuesta, des-
prés d'haver la Cambra atorgat
un supinatori per a processar-lo
d'un delicte comú.

L'ESTAMPA
I M P R E M T A

TREBALLS
DE LUXE

Aribau, 75 - Tel. 71862

BARCELONA

A L B E R T T H O M A S
(.Continuació de la pèg. t)

d'anar arreu del món; i si aques-
ta està mal orientada o mal ins-
pirada, no hi ha altra solució
que treballar en el seu si per a
fer-la canviar de criteri, que al •
h i al cap dins la democràcia la
raó acaba sempre per imposar-
se i prevaler.

Heus act el rastre marcat que
deixa Thomas en els 'anals del
socialisme contemporani.

Si analitzem amb cura aques-
tes observacions filosòfiques,
veurem com tot home, com. tot
obrer conscient amb perfecta
jurisdicció de drets i deures dins
qualsevol democràcia té l'oEH-
gacio d'intervenir en la cosa
pública per a fer prevaler els
ideals més humans possibles.
La política és una cèl·lula de la
vida orgànica obrerista ; cal,
doncs, encaminar-la cap a un
caire de justícia social, i cal fer
legals i plenes de responsabili-
tat les organitzacions obreres
perquè tinguin el dret de con-
trolar amb la seva força demo-
cràtica aquesta política.

Desgraciadament al nostre
poble no es té aquest convenci-
ment. L'altre dia, mentre par-
lava en un míting polític d'Es-
querra al teatre de la Unió Li-
beral, de la ciutat de Grano-
llers, uns homes que es deien
obreristes i que després sabé-
rem que pertanyien a una orga-
nització irresponsable com la
F. A. i., m'increparen i no vo-
lien deixar-me parlar al·legant
que les seves idees eren apolí-
tiques i que, per tant, tot quant
no fos fomentar l'apoliticisme
i la inhibició en tota política ha-
via d'ésser combatut i destor-
bat per ells.

En un dels meus articles
sobre obrerisme al setmanari
Inquietud, parlava fa pocs
dies sobre Godwin i la utopia
de les seves idees anarquistes,
i deia que el seu fons filosòfic
és molt respectable; eren com
una espècie de discurs d'Ortega
i Gasset parlant de l'Estatut de
Catalunya intervingut per la
magistral rèplica del socialista

Rafael Gampalans; en el fons
són teories doctrinàries, les
quals sempre il·lustren en algun
concepte. Però en això altre de
fomentar l'apartament de l'Ko-
me de la societat civil, inhibint-
lo de la seva responsabilitat
ciutadana i, per tant, postergant
els seus drets, no hi podem veu-
re cap finalitat profitosa.

Organitzacions obreristes:
tingueu en compte aquestes ma-
nifestacions del malaurat Al-
bert Thomas, home eminent-
ment conscient de la seva obra.
Adquiriu responsabilitat, ac-
tueu i controleu.

JOSEP FIGUERAS BASSET

La Reforma agrària
(Continuació ile la pagina 3)

de la responsabilidad, la refoima será
un hecho: para ello yo me atrevería a
decir—y no quisiera que se me esca-
para una sola palabra de énfasis tras-
cendental—que sería un bien para to-
dos que nos íeintegráramos por com-
pleto a nuestra tradición he'énica y ro-
mana: con ella y con su inspiración
nuestro país ha realizado el gian mila-
gro: nuestros riscos, nuestros arenales,
toda la tierra ingrata de Cataluña, que
lo es mucho, y de la cual, con todos los
esfuerzos, no llega a cultivarse más de
una cuarta parte, toda esa tierra se
ha transformado, y lo que seria un pai-
saje lunar, como tantos hay en la Pen-
ínsula, es all í un triunfo de color y de
abundante producción.

En nuestra tierra se ha realizado es-
to con el esfuerzo individual de aquellos
hombres que por vocación, que por ins-
tinto, que por voluntad se han puesto
a trabajar, lo que nunca en un sentido
industrial, en un sentido de grande ex-
plotación habría podido hacerse: han
ti abajado abnegadamente, han trabaja-
do pensando en el porvenir y han tra-
bajado para satisfacer su propio ins-
tinto. Eso quisiera yo, que se tradujera
aquí en esta reforma para llevarlo a
todas las tierras de la Península, mu-
chas de las cuales lo llenen ya, porque
el mismo milagro de Cataluña es el mi-
lagro de Valencia y el milagro de Ali-
cante y de algunas otras provincias y
regiones de España. Quisiéramos nos-
otros que esto se produjera en todas
partes, porque en todas partes es posi-
ble, aunque la tierra sea pobre, aunque
la l luvia sea escasa y aunque los ele-
mentos sean pocos; en todas partes es
posible: gracias a ello nosotros somos
algo, y gracias a ello podemos venir
hoy aquí, aunque sea muy modestamen-
te, a colaborar en esta obra de resur-
gimiento nacional, que deseamos sea
efectivo y que constituya un gran éxito
de estas Cortes. (Aplauios.)

TIP. CATALANA-Vieh, 16 Tel. 7S733-Barceló»


