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No ens fem
il·lusions: La
C. N. T. serà
anarquista o

no serà.

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

El cas de la C. N. T.
El manifest de Sabadell ha

vingut novament a posar en
tela de judici l'actuació de.l
nostre suprem organisme sin-
dical. Els Sindicats de Saba-
dell volen justificar amb aquest
manifest llur actitud adoptada
darrerament envers els òrgans
dirigents de la C. N. T. I si reï-
xen completament en l'expli-
cació de les «causes menors»,
incorren en un gros error quan
volen jutjar el problema fona-
mental: el predomini dels anar-
quistes dintre l'organització
confederal.

El manifest constata aquest
fet i s'hi declara resoltament
contrari. I això és un error de
percepció. La Confederació és
un producte específicament
anarquista i així continuarà
•essent-ho fins a la seva mort.
Fou creada pels anarquistes i
aquests, naturalment, li infon-
gueren llurs principis. I en
aquestes condicions és lògic
que vulguin dirigir-la i influen-
ciar-la. I no sols és lògic, sinó
necessari.

Pretendre canviar la direcció
de la C. N. T. és una il·lusió
Infantil. Com ha dit un com-
pany nostre, la C. N. T. serà
anarquista o no serà. I avui cal
que ho sigui, només per oferir
als nostres obrers un exemple
alliçonador de quina és avui
l'eficàcia de l'actuació anar-
quista.

S'ha dit massa vegades i el
manifest ho repeteix, que la
C. N. T. és un organisme
apolític. Cal reaccionar contra
aquesta creença. La C. N. T.,
pels seus principis i per la seva
tàctica és un organisme essen-
cialment polític, mogut per un
altre organisme polític coinci-
dent, la F. A. I. I com més
aviat els obrers es donin comp-
te d'aquesta veritat, més aviat
s'aclarirà la situació sindical
catalana.

Els mateixos redactors del
manifest són víctimes del con-
fusionisme existent en demanar
que cessi l'hegemonia dels
anarquistes en el si de la C. N. T.
i exigir, en canvi, que aquesta
s'atenguí exclusivament al seus
principis originaris: la lluita de
classes i l'acció directa. I si bé
aquests principis han estat
adoptats per tots els partits en
què es diversifica el moviment
obrer, avui dia, í especialment
en mans d'un organisme sindi-
cal, representen una actuació
genuïnament anarquista. De
manera que una cosa es con-
tradiu amb l'altra.

Salut, Sabadell!
Sabadell acaba de llançar el

document sindical més transcen-
dental, sens dubte, que s'ha pu-
blicat des de la proclamació de
la República. Un detall molt
simptomàtic a notar és que can-
via el procediment molt estès en
aquests últims temps i gens re-
comanable dels manifestos de
grups personals. Aquest docu-
ment dóna tot el valor a les
col·lectivitats, que són les que en
aquests casos tenen tota la im-
pressió d'una disciplina de con-
junt i les úniques facultades i
amb possibilitats per a pren-
dre i fer prendre decisions de-
finitives.

La seva importància ve en-
cara augmentada perquè Saba-
dell ha estat sempre un dels ba-
luards més ferms de l'organit-
zació obrera de Catalunya. Els
seus moviments proletaris en
altres èpoques (l'any 1909, l'any
1917, etc.) han sincronitzat per-
fectament amb els seus com-
panys de Barcelona. No és un
d'aquests nuclis obrers formats
durant la guerra, sense tradició
d'organització proletària fàcil-
ment suggestionables per l'ulti-,
ma ideologia social o política de
moda.

No ! Sabadell té un clar con-
cepte de la responsabilitat sin-
dical i de la funció que els sin-
dicats avui i demà tenen reser-
vada. En els seus rengles hi ha
companys d'una tradició de llui-
tadors immillorable i gent jove,
amb talent, amor a l'estudi i
desig de fer coses.

Jo tinc molta confiança en el
proletariat de Sabadell precisa-
ment per aquesta conjunció
d'esforços i d'experiència de la
gent bregada en la lluita i els
anhels renovadors de la gent
jove. Aquesta confiança em ve
de la conducta dels treballadors
joves de Sabadell que estudia-
ren la teoria de llur professió
en el Congrés que la Federació

No neguem a ningú el dret
a ésser anarquista ni a obrar
com pensi. Però sí que tenim
interès que cessin les situa-
cions confuses, que només fan
que minar les forces de la clas-
se obrera. I la situació de la
C. N. T. és una de les que con-
vé aclarir més urgentment.

Obrera Cultural celebrà al co-
mençament de l'any i de l'inte-
rès que els vells militants tam-
bé posaren en el Congrés.

Aquells dies jo pensava amb
enveja infantil: /iquests sí que
poden fer-ne de coses ! Aquesta
convivència ha de produir el lle-
vat de la nova organització
obrera de Catalunya! Sabadell
donarà la nota que Barcelona
amb les seves pretensions i far-
cida de personatgets no ha sa-
but donar més des de la mort
de Salvador Seguí.

Una cosa només vull dir als
vells militants i als meus amics
de Sabadell. Als primers, que
es recordin que quan l'any 1912
en el Congrés de Belles Arts
constituíem la C. N. ï,, les fi-
gures que representaven la ten-
dència anarquista eren en Lo-
renzo, el Negre, en Miranda,
en Bueso i altres homes d'a-
quest to i d'aquest valor moral.
Avui la tendència anarquista es-
tà representada per gent fran-
cament repulsiva que igual ser-
veix per a explotar les idees
que per a explotar ignominio-
sament una dona. Amb aquells
homes digníssims era possible
una entesa sempre; amb això
d'avui una entesa representa
submergir-se en el llot. Temps
enrera jo deia: La C. N. T.
serà faista o no serà. Ens la
vàrem deixar prendre i no tor-
narà a ésser nostra. Voldria
equivocar-me en bé de l'orga-
nització; però tinc el pressenti-
ment que quan puguem treure
la Confederació de les mans
d'aquesta mena d'anarquistes ja
no ens servirà per a res, serà
una cosa sense honor. Aquest
problema necessita una altra
fórmula.

Ais meus amics, tots gent jo-
ve, els aconsellaria que, en
aquests moments, en totes les
qüestions d'ordre sindical vagin
d'acord amb els companys res-
ponsables de l'organització
obrera de Sabadell amb tota
lleialtat. Ells tenen talent, ells
estan preparats, ells són hon-
rats sense impaciències. L'esde-
venidor, doncs, és seu. N'estic
francament convençut.

Salut, companys de Saba-
dell! Vosaltres podeu ésser l'es-
purna que revifi el proletariat
català i l'emancipi de totes les
ignomínies.

JOAN FRONJOSÀ

Com el» funcionaris de la Delegació
d'Hisenda de Barcelona sabotegen

l'Estatut

Una actitud Intolerable

L'Estatut de Catalunya és ja llei de la República. Les
Corts Constituents, en representació de tot el poble es-
panyol, l'han aprovat. El President de la República l'ha
refrendat amb la seva signatura. Amb totes aquestes ga-
ranties era lícit esperar, per part dels organismes oficials
de l'Estat espanyol radicats a Catalunya, i sobretot per
part dels seus funcionaris, un acatament a la nOva llei.
Djncs no. Molts d'ells, monàrquics inguaribles, encara
es creuen en els temps de Don Alfonso. 1 boicotegen cíni-
cament l'ús del català en els establiments oficials.

Vegeu-ne un exemple, si no.
Dilluns d'aquesta setmana, un amic nostre demana

en una finestreta de les oficines del Tribunal de la "Dele-
gación de Hacienda" de Barcelona:

—La senyoreta X?
I la resposta que rep del funcionan! a qui ha estat

adreçada la pregunta és: ¿Cómo? No entiendo. El nostre
company, no veient la mala fe del funcionari, insisteix
en català: "—La ícnyoreta X?" I-aWttníteitttfiiotîMewt
en la seva resposta. Cal fer constar que el nom de la se-
nyoreta en qüestió tant es en català com en castellà, i és
ben coneguda del funcionari.

Irritat el nostre amic per la sordària del funcionari,
va per fer la pregunta en castellà; però encara no ha dit
"La senati...", que veu il·luminar-se per un somriure mo-
feta la cara bruna i seca, guarnida amb un bigotet de
raspall, del funcionari. I descobrint de sobte tot el seu
cinisme, es repensa i torna a demanar, recalcant el mot
català:

—La senyoreta X?
I s'entaula un match de resistència repetint, durant

més de deu minuts, l'un la seva pregunta i l'altre el seu:
No entiendo, fins que el funcionari, donant-se i adoptant
un posat de dama ofesa, s'adreça a una noia que treballa
a l'altre extrem de l'oficina i li crida :

—/Paquita! ¡A ver si entiende a este señor!
Doncs bé : aquesta actitud és senzillament intolerable.

Exigim del delegat d'Hisenda, qui un cop aprovat l'Es-
tatut es va anar a llançar als peus de Macià, que demostri
el seu acatament a la nostra llei fonamental punint seve-
rament el funcionari en qüestió i exigint de tots els altres
el respecte, sí més no, al nostre idioma i al nostre poble.

Que no sigui que hàgim d'adoptar els saludables pro-
cediments d'un altre company nostre que en sentir, no fa
gaires dies, com un funcionari del ferrocarril li contestava
a una pregunta seva: /Hable usted en cristiano/, d'una
santa pallissa el va deixar amb la cara feta un mapa i amb
el cos ple de macadures.

La vaga del Lancashire

EL MOVIMENT COOPERATIU AJUDA ELS
OBRERS ANGLESOS EN LLUR LLUITA PER

L'EXISTÈNCIA

Els nostres lectors estaran segurament
al corrent de les incidències amb què es
desenrotlla el gre>j conflicte que afecta
més de 200.000 obrers teixidors de la
regió anglesa del Lancashire, en vaca
d'ençà més d'un mes per no voler accep-
tar la rebaixa del 13.75 l'er IO° dels
salaris imposada pels patrons.

Però del que no estaran segurament
assabentats, car la Premsa capitalista
té interès a callar-ho, és de la magnífi-
ca col·laboració que el moviment coope-
ratiu de consum anglès ha prestat a

la Unió dels Sindicats Tèxtils en aques-
ta immensa lluita entaulada pels obrem
anglesos contra un capitalisme impotent
i caduc que no veu altre camí de sal-
var-se que llançar cada dia els obrem
a una major misèria.

El Congrés de les Txade Unions acor-
dà crear un fons especial per tal d'a-
judar les famílies obreres afectades per
la vaga. El Comitè especial encarregat
de l'administració d'aquest fons ha de-
cidit que, a part del* pagaments que
necessàriament s'hagin de fer en metàl-

(Continua 3 la niïyina 4)
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Un vast projecte socialista

La cooperativització de Barcelona
Sabíem que cl nostre amic Ardiaca

t<tà realitzant, d'ençà un quant temps,
certet geiiion» en vintè» a I« creació
d'una gran Cooperativa de consum de
la noutra ciutat; però malgrat que fa
mesos havíem tidßut algunes converse?
amb ell sobre la qüestió, darrerament
havíem estat un cert temps aenie veu-
re'n», cosa que feia que no sabéssim
en quin punt e* trobaven les gestions,
especialment després del retorn del seu
viatge a Txecoslovàquia i Suïssa on
anà, pensionat per la Generalitat de
Catalunya, a estudiar el moviment co-
operatiu, particularment el de consum.
Fou per això que l 'a l t ie dia l'inàrem a
trobar, pregant- l i que ens expliqués, en
benefici nostre i en el dels lector« de JUS-
TÍCIA SOCIAL, no sol» l'estat actual
de les gestions, sino llur causa inicial.
El nostre amic correspongué amable-
ment a la nostra demanda i heus ací
reltectide* tan fidelment com hem sabut,
les seves paraules que creiem que faran
comprendre a tots els nostres companys
barcelonins la gran transcendència eco-
nòmica i social del projecte en qüestió.

— . . ?
—Ja sabeu quina és la situació de la

Cooperació de consum de Barcelona.
Cinquanta cooperatives escampades per
la ciutat, la més nodrida de la qual no
compta més de LÍOO socis, no agrupen
més enllà de nou mi1 famílies consu-
midors, és a dir, el 3.60 per 100 de
la població total -le Barcelona, quan a
Basilea, per exemple, una sola coope-
rativa reuneix el 90 per 100. I no és
que la Cooperació a Barcelona sigui de
dos dies. Tenim cooperatives a Barce-
lona que tenen més de cinquanta anys
i no han sabut reunir més de quatre
cents socis, xifra que en qualsevol altre
ciutat d'Europa es recluta en un mes.
Quan a Barcelona hi havien coopera-
tives que portaven ja vint i vint-i-ctnc
anys d'existència tot just es manifesta-
ven als països del Nord—Suècia, No-
mena, Finlàndia—-els primers passos de
la Cooperació de consum i avui l lurs
moviments són l 'espi l l i l'exemple — en
quant a eficàcia i organització—de tot
el món cooperatiu. I és que els nostres
cooperadors, particularment els de Bar-
celona, ru> han sabut comprendre—sal-
vant unes excepció1.s, sortosament cada
dia més nombroses—cl veritable espe-
rit de la Cooperado, tiue és, abans que
res, d'essència econòmica i altament re-
volucionari. En una paraula, han ig-
norat les grans possibilitats de l'orga-
nització dels consumidors i han esguar-
dat sempre les cooperatives com uns
simples instrument'' de fer diners, di-
ners que es convertien, segons els ca-
sos, en una costellada anual, en un mag-
nífic casal recreatiu o en una caixa
de beneficència. A això, cal afegir els
personalismes, els orgulls de capelleta
que han fet que el moviment s'anés frag-
mentant en nuclis minúsculs i de cap im-
portància social. Aquest estat d'esperit
ha fet q4e tot intent d'organització co-
mercial hagi fracassat llastimosament.
De iSç9 a 1932 se succeeixen una sè-
rie de fracassos qu-r han acabat per
portar la desil·lusió i el pessimisme en
molts que durant anys i anys han maldat
per fer e levar el nostre moviment coope-
ratiu al mateix nivell dels de l'estran-
ger, els quals a últimr. hora han arri-
bat al convenciment que si es vol fer
a Barcelona quelcom positiu en matè-
ria cooperativa s'ha de començar gai-
rebé de nou...

>
—Si, é» veritat que d'un any ençà

la situació ha millorat una mica, però
aquest moviment de perfecció és ex-
cessivament lent i no sols Barcelona,
sinó tot Catalunya necessita que la nos-
tra ciutat, per la gran capacitat consu-
midora que representa, posseeixi una
vasta i ben organitzada Cooperativa
de consum per tal que intervingui de-
cisivament en l'ordenament dels subminis-
tres d'articles de primera necessitat a
la nostra població obrera. El proveïment
de la carn, del | eix, del vi, de la
marmanya i de la fri: i ta, de la llet, són
problemes vitals que esperen solució,
solució que sols vindrr el dia que tre-
bal l i a Barcelona una Cooperativa amb
cinquanta o cent mil socis.

—...?
—No, no cregueu que sigui molt di-

f íc i l arr ibar a aquesta xifra. Barcelona

Nota de Redacció
Per estar passant el company Joan

Comorera les vacances fora de Barce-
lona, ha estat encarregada la direcció
d'aquest número i. el vinent de JUSTÍ-
CIA SOCIAL al nostre company Lluís
Ardiaca. Per la mateixa raó, no es pu-
blica en aquest número ni tampoc es
publicarà en el vinent la Secció "La
Setmana política" del nostre estimat
company.

presenta condicioni rnolt favorables per
al desenrotllament de la Cooptiacio de
consum. Ultra contenir una gran pobla-
ció obrera, el seu sistema privnt de dis-
tribució és molt defectuós i fàcil d'en-
derrocar en poc temps. Les grans so-
cietats capitalistes de distribució, amb
sucursals mult iplet que constitueixen en
els principals països d'Europa i Amèri-
ca el més poderós enemic de h Coope-
ració, són desconegudes a casa nostra.
Com cinc segles enrera tot el comerç
de l'alimentació de Barcelona està en
rnana de petites u n i t a t i domèstiques uni-
des entre elles per febles lligams. Com
aleshores, el frau i ei robatori són els
expedients universalment empratt per a
acumular petites fortunes que serveixen
per a guarnir el (ruinardó i el Putxet
de torretes d'una arquitectura grotesca
i matussera. Per això la creació a Bar-
celona d'una gran cooperativa que grà-
cies al perfeccionament de la seva ad-
ministració pugui oferir als consumidors
productes de la millor qualitat als preus
més baixos possibles, és »na empresa
que té l'èxit assegurat per endavant i el
camí net d'obstacles, car és una neces-
sitat sentida per amples sectors de ciuta-
dans. Per això i pel fet de constatar que,
donada llur situació actual, les actuals
cooperatives de Barcelona no podien

portar a cap aqueita empresa amb la
celeritat necetsària, és que l'ha pensat
a crear a Barcelona una societat de
consum que emprant els procediments
més moderns i eficaços el llanci a la
tasca de cooperativista r la gran massa
de compradors de Barcelona que avui
encara ignoren la pràctica cooperativa.
Així realitzaren un doble objectiu: in-
teressarem en la Cooperació un gran
nombre de consumidor» que no poden
ésser captats per les cooperatives ac-
tuals i ajudarem aquestes a transfor-
mar-se i posar-se a l'altura de les cir-
cumstàncies, aprofitant d'elles tot allò
que sigui bo i destruint tot allò que
sigui nociu.

>
—La idea inicial d'aquest projecte fou

exposada en una proposició, aprovada
pel darrer Congrés de la Federació Co-
marcal de Barcelona de la U. S. C., en
la qual la Secció del Districte VI,
constatant l'actual lituació de la Coope-
ració a Barcelona, demanava la constitu-
ció d'una Comissió de la U. S. C. per
tal que es posés en contacte amb diver-
ses associacions professionals per a anar
a la constitució rl'una Cooperativa de
consum que, deslligada de tot i artidis-
me, reunís tots eh membres d'aquestes
organitzacions sobre la base de la co-

operació econòmica. Les gestions oficio-
ses realitzades fins ¡na prop d'elements
destacats d'aquestes organitzacions han
donat un resultat falaguer i tot fa es-
perar que a començaments d'any po-
drem posar en marxa aquest organisme
que ben aviat sorprendrà Barcelona per
les seves realitzacions atrevides.

?

—L'organització d'aquesta Cooperati-
va i el sistema comercial que emprarà
diferiran bastant dels coneguts fins avui
dia. El tipus clàssic dt Cooperativa que
té una gran botiga amb gran varietat
d'articles i on durant hores i hores han
de fer cua els socis per a proveir-se, és
totalment inacceptable per la nostra
Cooperativa que pensa reunir ben aviat
una desena de milers de socis. La nos-
tra fórmula serà: distribució a domicili
—que s'ha demostrat que és més eco-
nòmica que la distribució en botigues—
i l'especialització successiva en un curt
nombre d'articles de primera necessitat.
En primer lloc ociïsem operar amb el
vi, després amb la llet, successivament
amb la marmanya i les fruites, amb la
carn, amb el peix, amb el pa, etc. D'a-
questa manera, ultra aconseguir una mi-
llor eficàcia comercial en la nostra ac-
tuació, oferirem als pagesos de casa
nostra una base de consum organitzat

per tal que 'puguin col·locar directa-
ment llurs productes amb la màxima
economia i honestedat per « «mbdues
bandes. Sobre aquesta qüestió ja s'han
iniciat gestions amb un important grup
de cellers cooperatius del Priorat, els
quals no sols es comprometen a submi-
nistrar directament to: el vi que ens «i-
gui necessari, sinó que ens concediran,
si cal, grans facilitats de crèdit. Ja
veieu, doncs, que totes les perspective»
són falagueres.

Dintre pocs dies tindrà lloc una reunió
d'organitzacions i elements adherits, de
la qual sortirà h Comissió organitza-
dora que continuarà oficialment les ges-
tions iniciades i que establirà el pla de
propaganda a desplegar. Si tot va bé,
dintre deu anys haurem canviat Bar-
celona de lloc.

I amb aquestes paraules—reflex del
seu entusiasme i la seva profunda fe
en el Cooperatisme—el company Ardiaca
ens allarga la ma. Nosaltres la hi es-
trenyem afectuosament, felicitant-lo — i
felicitant-nos — pel seu magnífic pro-
jecte que de realitzar-se — i ho creiem
segur — lepresentarà un pas de ge-
gant en el camí de la socialització de
Catalunya.

ANIONI ALSINA

Les c iu ta ts g r i ses
i

En el transcurs de la vida
les hem vist desfilar davant nos-
tre com una ombra vergonyant.

En totes hi pesa una llosa
feixuga que atrofia llur sensi-
bilitat. Són les ciutats sedentà-
ries i aburgesades que, per man-
ca d'un bell esclat de regenera-
ció, contagien totes les coses
d'un ensopiment esborronador.

Ciutats ocioses, indolents, on
la vida migrada anorrea totes
les prolongacions espintuals...

Ciutats tristes on, per una
paradoxa de la vida, tothom
aparenta estar content, feliç, sa-
tisfet...

II

Totes les ciutats grises solen
tenir llurs mercats i fires. Solen
ésser l'obsessió de la majoria
dels habitants llurs. Concentra-
da l'esperança en els resultats
del calaix, esguarden la bonan-
ça del temps com una prome-
tença afalagadora. 1 si el sol lluu
resplendent, els aparadors s'om-
plen de reclams, les places s'a-
gombolen de parades i els car-
rers es converteixen en àgora
popular. 1 entre el tràfec bar-
roer dels vianants i el trànsit
matusser dels carruatges—sem-
pre abarrotats de ferum — es
redreça l'ombrívol esguard del
botiguer, bo i florint-li el clotet
de la rialla. I avancen les hores
i creix l'animació. A un indret
els pollataires bagolen amb les
pageses perquè porten l'aviram
escarransida; en un angle de la
plaça un graner gesticula amb
un agricultor perquè se li ha
desdit del tracte; ara passa una
mossota que somriu picardiosa-
ment en trobar-se en front d'un
bordegàs cepat i coirai pel sol.
Cap ací, un marxant de veu en-
rogallada ofereix duros a qua-
tre pessetes...

Entretant passen les masove-
res gronxant la cadència de llurs
pernils assaonats, tot mirant de
gairell els dintres de les boti-
gues. Papallonegen uns mo-
ments entorn de la porta i en-
tren, fatxenderes i ensuperbides

perquè tota la dependència se
les mira.

Llavors és quan s'esdevé la
veritable festeta del petit bur-
gès botiguer. Tot fruint i ensa-
livant la venda que té en pers-
pectiva, hi entaula un franc i es-
ponjós col·loqui bo i parlant-li
del casament de l'hereu, de la
cria dels porcells o de l'anyada
abundosa, ensems que la maso-
vera li regateja una troca de fil,
un vestit per a la noia o uns mit-
jons per al marit.

I passa la rauxa de les ven-
des, mentre el calaixet es va
omplint lentament, amb el goig
intern del senyor Esteve que
ja veu que l'endemà la seva do-
na podrà tirar pilota a l'olla i
ell es podrà fumar un cigarret
de ral.

III
A la gent de les ciutats gri-

ses els caracteritza una singular
idiosincràsia. Porten l'herència
morbosa de l'ambient i difícil-
ment poden sostreure's de la
seva influència. Mancats d'ini-
ciatives individuals, ben tost

esdevenen opacs i mandrosos.
Amb la industrieta o petit co-

merç que posseeixen—cosa que
els permet fer la viu-viu amb
lleugera esplendidesa — ja no
senten la pruïja de les inquie-
tuds d'aquest nou món que s'es-
tà estructurant. Les múltiples
hores ocioses que els resten du-
rant la jornada les consumei-
xen ben migradament. Fossilit-
zada com tenen llur sensibilitat
—sempre, però, hi han honro-
ses excepcions—, rarament sen-
ten les manifestacions artísti-
ques i culturals que amb tanta
intensitat es descabdelleu en les
grans urbs.

Tot llur interès, en tot cas,
es recolza en els quefers polí-
tics purament particulàristes de
la localitat. Llavors és quan
agrupats — generalment per

'afinitat de classe o per conve-
niència — a una determinada
ideologia, maten el temps dis-
cutint les més vanes puerilitats
del partit o bé fiscalitzen agres-
sivament les decisions o acords
dels adversaris.

Poques vegades els veureu
un desplegament d'iniciatives
endegades envers un fi altruista
i desinteressat. Tot llur dina-
misme queda desplaçat des de
la botiga al cafè, del cafè a la
botiga i... altra volta a esguar-
dar l'aparició d'un altre dia
igual. No saben moure's d'a-
quest cercle viciós, monòton i
rutinari que tant maleja l'espe-
rit ciutadà.

I encara no radica aquí tot
el mal. Si d'entre tanta inape-
tencia i aplanament sobresurt
alguna individualitat que ardi-
da i voluntariosa arriba a sos-
treure's d'aquest last feixuc que
adorm totes les coses, no triga
a esdevenir apagada si no té la
virtualitat de revestir la seva
voluntat d'una gran fortitud.

A aquestes ciutats encara els
manca incorporar-se á les cor-
renties de la civilització moder-
na. Si les cataloguéssim, segu-
rament formarien part de la
Catalunya invertebrada, com
diria el filòsof de la "meseta".

JOAN FORMENT

Què fem les joventuts socialistes?
Els que com nosaltres tenen

la sort de començar les lluites de
la vida en aquestes èpoques pre-
nyades d'emocions i d'esdeve-
niments, les generacions actuals,
cal que es capacitin de la mà-
xima responsabilitat del mo-
ment.

Fins ara, les joventuts socia-
listes sembla que hàgim mirat
insensiblement com els partits
burgesos per un costat i unes
incongruents partides de teorit-
zants sense disciplina ni convic-
ció en la victòria, que segons
ells cada moment ha d'arribar,
arrabassen a les joventuts ac-
tuals totes les energies, tota la
preponderància.

Per a acabar-se aquest il·lògic
estat de coses, cal que les joven-
tuts socialistes lluitin aferrissa-
dament per encaminar, per
atreure cap a les fileres del par-

tit proletari aquestes joventuts
que sense cap educació social
han crescut empeses per uns
ideals liberals i democràtics se-
gons els seus mestres, però que
no són altra cosa que uns afer-
rissats defensors dels últims
baluards d'aquest estat de ço«
ses burgès que amb el sentimen-
talisme d'un patriotisme més o
menys exacerbat es proposen
desencaminar, desviar aquest
gran corrent d'energia humana
lluitadora per a un millor medi
social, que les rancúnies impe-
rialistes de la gran guerra van
fructificar tan esplendorosa-
ment de les doctrines socialit-
zadores.

Nosaltres serem responsables
davant les noves generacions
d'haver vençut o d'ésser ven-
çuts en la lluita formidable que
representa el convèncer aques-

tes masses treballadores, que és
dins d'un partit netament pro-
letari on s'ha d'anar a cercar
les llibertats individuals i col·lec-
tives.

Què ens cal fer? Únicament:
lluitar.

Forma ? Tàctica ? Actuació
del partit. A nosaltres ens cor-
respon la propaganda.

Només hem volgut apuntar
aquesta iniciativa que podrien
fer-se seva les joventuts de to-
tes les Seccions, per a crear en
comú un organisme eficaç, efi-
cient, amb tots els matisos ne-
cessaris per a un desenvolupa-
ment prou gran i que respon-
gués a bastament a les energies
que s'hi esmercessin.

Ara, els elements d'acció te-
nen la paraula.

J. BERENGUER i SOLANA
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A partir de l'any 1860, èpo-
ca en la qual la Internacional
de Treballadors va començar a
tenir algun ressò a la nostra
terra, el proletariat mundial va
dividir-se en dues branques: els
socialistes i els anarquistes. A
les terres d'tíspanya aquesta
divisió es produí igualment; pe-
rò fou precisament Catalunya
el lloc on els partidaris de Ba-
kunin varen instal·lar el seu
camp d'experimentació i centre
de propaganda. Per tant, men-
tre al centre i al nord d'Espa-
nya, sota la influencia de P. La-
fargue i de P. Iglesias s'anava
estructurant un veritable partit
obrer de classe, inspirat en l'i-
deal socialista, i les organitza-
cions obreres seguien una tàc-
tica que revelava la influència
d'aquell partit, aquí a Catalu-
nya l'organització política obre-
rista no va poder arrelar, lil
llevat anarquista, barrejat en la
massa dels treballadors cata-
lans, va anar fermentant poc a
poc i allunyant cada dia més
tota possibilitat.

Les societats obreres de re-
sistència—que així s'anomena-
ven en aquell temps—, inde-
pendents les unes de les altres,
tenien completa llibertat d'ac-
ció; i es pot dir que la influèn-
cia anarquista solament obrava
en el sentit de fer avorrir la
política als treballadors, con-
trarestant així l'esforç que els
partidaris de Marx realitzaven
per a fer arribar tins a Cata-
lunya el ressò de llur propa-
ganda. És una cosa prou sabu-
da que els anarquistes de tots
els temps, més que a la pròpia
burgesia, han combatut a sang
i a foc el socialisme per ésser
eminentment polític. Encara
ara mateix, comentant l'entu-
siasme del poble en proclamar-
se la República, l'anarquista i
líder sindicalista A. Pestaña
respongué a un periodista el
qual li demanà la seva opinió
respecte la possibilitat o la con-
veniència que els obrers s'orga-
nitzessin en partits polítics de
classe, que ell no creia en l'e-
ficàcia d'aquests partits, i que
els obrers no havien d'actuar en
la política; però que si n'hi ha-
via alguns que sentissin aquestes
aficions, podien afiliar-se en
qualsevol partit polític burgès
que tingués quelcom d'afinitat
amb llurs ideals. Això demostra
que als anarquistes els fa més
nosa el socialisme que tota la
burgesia en pes.

Aquelles societats obreres
del segle pasaí, organitzades a
base d'oficis—i fins d'especiali-
tats d'oficis—, varen actuar du-
rant un període de quaranta
anys al marge de tota discipli-
na. Desconeixedors els obrers
de la seva pròpia valor, no po-
dien concebre tot el rendiment
que podien donar llurs organis-
mes, i tenien com únic objectiu
l'augment del salari i la reduc-
ció de la jornada. Amb aquest
motiu es plantejaven les vagues
d'ofici que moltes vegades
s'allargaven mesos i mesos, i
amb un estoïcisme digne d'ad-
miració, però que havia de fer
pena, a canvi d'enorrrçes sacrifi-
cis anaven arrencant concessions
a la burgesia i aconseguint unes

millores gairebé sempre molt
relatives, perquè les condicions
de vida també s'anaven modi-
ficant en sentit invers als guanys
obtinguts. D'aquesta manera
s'arribà al començament del se-
gle actual.

L'any 1902 esclatà la pri-
mera vaga general revolucio-
nària, pròdiga en incidents i -
violències i que ha servit com
a patró per a totes les vagues
generals que s'han produït pos-
teriorment. Iniciada pel ram de
la metal·lúrgia, després de dot-
ze setmanes de resistència i sen-
se cap possibilitat de triomf, es
reclama la solidaritat moral a
tots els treballadors i es de-
cretà la vaga general revolucio-
nària que no havia de fer cap
revolució, però que constituïa
un sistema perquè els dirigents
de qualsevol moviment pogues-

sin eludir tota responsabilitat.
A l'ensems que anava crei-

xent la força numèrica de l'or-
ganització també s'accentuava
cada dia més )a influència anar-
quista en la mateixa. La ma-
joria dels seus components,
però, rebutjaven el qualificatiu
d'anarquistes, perquè Contrà-
riament als militants actuals,
ells creien que l'ésser anarquis-
ta exigia molts sacrificis, mol-
tes responsabilitats, i una con-
ducta exemplar davant de to-
tes les ¡situacions, i preferien
fer tot quant poguessin en
aquest sentit sense posar càte-
dra de virtuosos ni de rebels.

L'any 1912 l'organització
obrera de Catalunya, estructu-
rada a base de federacions d'o-
fici i tot just creada la Confe-
deració Regional pren ja un al-
tre to que li dóna una certa

categoria davant de tuts els es-
taments. Els anarquistes decla-
rats encara no intervenen en la
direcció dels sindicats; molts
d'ells ni tan sols hi estan afi-
liats, perquè diuen que llurs
principis no els permeten d'ac-
ceptar cap reglament ni disci-
plina. Però en aquells moments
l'organització ja dóna la im-
pressió de quelcom respectable;
ja fa goig; representa una font
d'ingressos inesgotable, amb els
quals els llibertaris podran lliu-
rar-se a tota mena d'experièn-
cies; i davant de totes aquestes
possibilitats, trontollen llurs
principis i acorden intervenir
directament en la direcció i ad-
ministració dels organismes sin-
dicals. D'aquesta manera va co-
mençar una nova era per a
aquella organització obrera for-
jada en el transcurs de mig se-

gle amb penalitats i sacrificis
per obrers de tota la vida, la
qual els anarquistes amb llurs
teories dissolvents no haurien
pogut crear mai, i que més tard
amb llur intervenció desorde-
nada i estrident havien de des-
truir com ha estat demostrat
en el transcurs elei temps. En
els primers anys—podríem dir-
ne de la invasió dels anarquis-
tes en els sindicats—, en dife-
rents indrets del món es pro-
duïren alguns fets que fatal-
ment havien d'influir en el des-
envolupament de l'organització
sindical, afavorint de retop els
plans dels anarquistes. Un d'a-
quests fets fou l'anomenada
guerra europea, com tractarem
de demostrar en capítol a part.

F. VILADOMAT

Cerquem la unió...
"El comunisme només pensa

a mantenir en els seus homes
l'esperit d'audàcia i d'atac, com
per a la vetlla de l'assalt. La
seva propaganda no instrueix,
no eleva, però exalta, so-
breexcita, crema. Tendeix a
crear com un vertigen, com un
fanatisme de violència, de sos-
pita i d'odi que—ho havem
après cruelment—no van adre-
çats solament contra els adver-
saris de classe, sinó que en certs
moments sembla que el socialis-
me en tingui el benefici exclu-
siu."

Aquesta definició concisa, es-
crita per un dels millors mestres
del socialisme contemporani (i),
posa el dit a la llaga. És evi-
dent que no tothom té aptitud
per a deixar-se mantenir en una
situació permanent d'audàcia i
d'atac, ni per a digerir sense
dolors fortes una propaganda
que exalta, sobreexcita > crema
sistemàticament. Com tampoc
no és apte tothom per a deixar-
se posseir sense resistència pel
vertigen del fanatisme, de la
violència, de la sospita i de
l'odi.

La propaganda comunista,
doncs, per totes aquestes parti-
cularitats, només pot reclutar
entre els individus predisposats
als desbordaments periòdics i
entre els indocumentats ;ie bona
fe que, tot i aspirant a un viure
millor, no han sentit mai a par-
lar de socialisme si no és a tra-
vés del llenguatge mitinesc d'un
detractor qualsevol d'aquesta
doctrina, o pet la crítica deni-
grant i fàcil sobre alguns dels
seus homes representatius.

I després d'una cosa en ve
una altra. No és propi de la
naturalesa humana viure en
constant tensió, portar sempre
dintre les venes quaranta dos
graus de febre revolucionària.
Quan un cos i un esperit es pre-
paren a l'assalt és precís que
aquest es produeixi aviat per-
què l'atacant doni tota la me-
sura de la seva força. Altra-
ment, els nervis s'afluixen, la
sang es refresca i el soldat s'es-
fondra, trencats els ressorts.
Així s'explica l'èxit fulminant

(1) Leon Blum: "Bolxcvisme I Socialisme".

que tingué el comunisme en els
seus inicis, sota la promesa ru-
tilant de l'incendi revolucionari
que havia de convertir en ne-
gralls fumejants la construcció
capitalista; com es comprèn
perfectament que aquell èxit
anés desinflant-se a mesura que
el desgast dels calendaris allu-
nyava la possibilitat arborado-
ra; de la mateixa manera pot
capir-se que el comunisme re-
broti en aquelles zones propen-
ses de cop i volta a un escreix
de misèria i dolor. Tanmateix
és un fet innegable que la con-
cepció revolucionària de la llui-
ta de classes que predicaven els
bolxevics s'estengué per tot Eu-
ropa amb inusitada intensitat,
trencant violentament la soli-
daritat socialista i il·luminant
les masses amb les flames roges
de la Revolució triomfant.

Però vegeu com les teories
bolxevistes haurien romàs allò
que eren sense la Revolució:
una tendència socialista russa
en pugna amb una altra ten-
dència, una faceta intranscen-
dent. Feta i guanyada la Revo-
lució i aterrat el país, el con-
cepte bolxevista es pogué expor-
tar i trobà entusiasme arreu.
Però ¿fou en realitat el pensa-
ment leninista el que les masses
adoptaren? Els comunistes es-
pontanis que sorgiren per cen-
tenes de milers ¿combregaven
amb la pura doctrina vnaximi-
lista o bé s'enlluernaven més
aviat amb el -résultat d'una ex-
plosió popular? No ens queda-
rem gaire enrera del cert si afir-
mem que l'èxit de la doctrina
dels leninistes s'explica pel fet
d'haver aquests eliminat per
tots els mitjans les altres ten-

j A z a f i a , Valera, C o m p a n y s ,
1 Royo, Fanjul, Gasso),Sanjurjo,

i Xirau . . Homes i momenls deis
debats parlamentaris sobre

l'Estatut

REPÚBLICA, SENYOR CAMBÓ!
(L 'Es ta t a t al Par lament I al carrar) l

És un ll ibre de Josep M.8Massip
que sortirà immediatament

Edic ions L A R A M B L A

dèncias socialistes—anarquistes
compresos—i aparèixer, un cop
sols en la direcció de la post-
revolució, com els vertaders pa-
res de l'Infant Roig.

El comunista europeu no era
certament un lector aprofitat de
l'Iskra (i) ni s'havia entretin-
gut mai en especulacions filosò-
fiques sobre la valor absoluta
del marxisme bolxevista. Si fins
aleshores havia militat en els
rengles socialistes, se'n separa-
va després d'haver vist una re-
volució social reeixida; per des-
pit contra els caps del seu partit
que no havien sabut reeixir-ne
cap. Si fins a la vetlla de la
seva conversió era un sense par-
tit però aspirava inconscient-
ment a un viure més just i equi-
librat, anava de dret envers
Y únic partit que representava
oficialment la victòria proletà-
ria, ïúnic, per tant, que també
la hi procuraria a eil.

Les masses anaven al comu-
nisme per la Revolució que
aquest els assegurava a termini.
Hi anaven amb la mateixa fe i
el mateix entusiasme que les
turbes nazarenes darrera els
apòstols que els prometien i
molt sovint els donaven el pa-
nem quolidianum i el perdó dels
deutes, debita nostra.

Guardem-nos de blasmar
aquestes pobres masses exalta-
des bruscament per una fe no-
vella. Llur neguit era el nostre,
el que sempre sentiran les cons-
ciències oprimides : el neguit
d'anar endavant en la ruta dels
alliberaments.

Però aquestes multituds esta-
ven en part disciplinades dintre
de partits socialistes i no feren
més que deixar-se arrossegar
pels líders que, declarant-se
partidaris de la III Internacio-
nal, s'enemistaven de cop amb
llurs companys, se sotmetien a
les ordres de Moscou i abans
de fer la Revolució es disposa-
ven a aixafar els que es mante-
nien fidels a la doctrina socia-
lista.

Aquests són els responsables
del dany causat i no pas els seus

(1) Periòdic rus: "La Qusplra", que Lenta
reeixí a mediatitzar després de] fracàs en el 11
Congrés del part t soclaldernòcrntn rus, cele-
brat a Londres per l'agoat de l'any 1903.

seguidors. Els que avui abraça-
ven uns companys amb els quals
lluitaven agermanats, els res-
pectaven i estimaven (almenys
sabien fer-ho veure) i l'endemà
s'adonaven que aquells amics
eren uns traïdors, uns social-
feixistes, uns bandolers, uns hi-
pòcrites, uns explotadors de
consciències proletàries. Se n'a-
donaven perquè Zinoviev, Le-
nin, Trotsky, Boukharin, mem-
bres del Comité Executiu de la
III Internacionl, els ho exigien
en nom del proletariat dels paï-
sos respectius.

CARLES CARQUES

No és hora de plorar,
sinó de treballar

Subscrit per la Comissió d'Estudis
Nacionalitaris del Bloc Ohrer i Cam-
perol i amb «I prec d'ésser reproduït
en el nostre periòdic, hem rebut un ma-
nifest Jelatiu a l'aprovació de l'Estatut,
en el qual es parla d'una traïció dels
diputats catalans a les Constituents es-
panyoles en el manteniment dels punts
essencials del nostre Estatut, especial-
ment en les qüestions socials, d'ense-
nyament i d'ordre públic. Es lamenta el
manifest que ies Corts hagin imposat
el sistema majoritari en les eleccions
per at primer Paí lament català i aca-
ba amb la frase ritual de posar en guàr-
dia la classe obrera catalana contra les
baixes maniobres dels seus explotadors.

Ens abstenim de reproduir el mani-
fest perquè nosaltres ja hem exposat di-
verses vegades el nostre criteri. Trobem
l'Estatut mancat, trobem l'Estatut insu-
ficient, però creiem que hi ha matèria
aprofitable per a treballar durant molts
anys i demostrar que realment teníem
capacitat per a encarregar-nos de tot
allò que demanàvem com a complement.
No és hora de fer gestos infantils ni
de girar-nos d'esquena als fets, sinó
d'aprendre a comptar i a treballar pel
socialisme. Car l'Estatut, tal com està,
ens ofereix un ample camp perquè co-
munistes i socialistes hi puguem treba-
llar conjuntament. I seria un greu error
no voler-lo aprofitar.

UNIU SOCIALISTA Ofl CATALUNYA
Míting« I Conferencie*

AVUI

Conferència de Joan Comorera a
Agramunt, a les nou del vespre. Tema:
"La U, S. C. i l'Estatut".

SETEMBRE 29

Conferència de Joan Forment a l'Ate-
neu Empordanès, carrer del Pi, u, »
les deu del vespre. Tema: "Catalunya
i el Socialisme".
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DEIXEU-ME DIR QUATRE COSES
Quan haig d'escriure o p a r l i r de co-

ses que ju t jo d'interès i sé que haig
d'exposar idees que no seran compar-
tides per molts deU que m'escolten o
llegeixen, m'envatix una certa descon-
fiança en m! matiix que pren aspectes
de timidesa i que algú podria interpre-
tar com una manifestació de modèstia,
per he que en el fons té arrels de tot el
contrari.

I així de vegades em sento dominat
per un cert pessimisme, pensant si val
la pena d'exposar idees i conceptes en
pugna atnl> l'opinió general i anar allò
que se'n diu contra el corrent.

I encara penso si més aplicable aque-
lla frase de La Bruyère, que recordo
sovint: "El mèrit d'alguns consisteix
a escriure i el d'altres a no escriure."

Reacciono, en aquest cas, contra aques-
tes suggestions inhihitòries de l 'autoanà-
lisi perquè alguna han dit ja en for-
ma diferent el que jo penso i la meva
veu representa únicament un vot a fa-
vor, que si bé no és de quali tat , té
l'avantatge d'ésser sincer i meditat.

Crec, simplement, que la promulga-
ció de la llei de concessió de l'Estatut
ha de cloure definitivament aquest
llarg període l í r ic de mig segle que
comprèn gairebé tot el renaixement po-
lític i l i terari de Catalunya, per a
passar ja al període constructiu i re-
flexiu, que no faci més del catalanisme
UD moviment d'oposició i de protesta.

Els que ja passem dels quaranta—i no
ho diem, ai las!, amb cap vanitat—hem
viscut i ens hem format, ja ¿e petits,
en aquest ambient líric, cridaner, estri-
dent i protestatari del catalanisme con-
centrat: Corpus de sang, Segadors, n
de setembre, banderetes, jocs florals de
barriada, visques i moris a cada pas,
barretines, porrons amb les quatre bar-
res, folklore decoratiu i després pomells
de joventut i inorenetes de Montserrat.

Sabem més o menys el que és passar
una nit a la Delegació i sabem el que
és córrer heroicament després de cridar
visca Catalunya! Hem fet catalanisme
radical, hem parlat de "fills bords", hem
estat de la Protectora i hem escrit fu-
lles clandestines.

Vol dir això que en el catalanisme
no solament no som uns arribats de nou,
sinó que podem dir que ja en tornem.

Ni un moment hem deixat d'ésser cata-
lans, ben catalans, per bé que ja fa alguns
anys hem deixat d'ésser "nacionalistes",
perquè ens hem donat compte que a Ca-
talunya, com a tot arreu, el problema
previ és un altre: el del dolor social,
el de la dignificació de l'home. Uhomui
economical ens ha interessat més que
les qüestions sentimentals i patriòtiques,
perquè aquestes qüestions, com les qües-
tions religioses, ban distret els homes
de tots els països i de totes les races,
des de l'era neolítica fins als nostres
dies, de la veritable finalitat que po-
dien perseguir: la felicitat humana.

Per això som simplement socialistes.
Volem el reconeixement de la nostra

personalitat col·lectiva com a catalans.
El volem en nom dels drets dels pobles,
per principi de llibertat, perquè som
essencialment autonomistes i federalis-
tes; però ens desplau el confusionisme
i la vaguetat dels mots catalanista i
nacionalista.

En nom d'aquests mots, en nom de
coses que en dèiem prèvies, se'ns feia
posar de banda, no fa gaire temps, les
nostres conviccions socials, polítiques i
religioses. t _

No hi havia cap problema humà, sinó
simplement un problema o un plet pa-
triòtic. Àdhuc se'ns deia que les for-
mes de govern eren iguals, que la qües-
tió era l'autonomia de Catalunya, i així
votàvem tots per la Lliga.

Érem esclaus i oprimits només per-
què no teníem l'autonomia, i dintre
aquest mot tan eufonie, però tan poc
precís, concentràvem tot l'ideal nostre
d'homes i de catalans.

Avui aquell mot imprecís ha tingut
una plasmació i una concreció en un
Estatut. Lloats siguin els déus. Cata-
lunya comença a ésser ella mateixa,
si no davant el món, davant Espanya.

Tindrem ara una organització polí-
tico-administrativa que ens permetrà
posar a prova la nostra aptitud i la

Avís als delegats
electorals de Bar-

celona
La Junta Electoral de

la Federació Comarcal de
Barcelona comunica a tots
els delegats electorals de
Seccions que es reunirà ca-
da divendres feiner, a les
nou del vespre, p. l'estatge
central del Partit.

nostra capacitació a l'empar d'una Re-
pública plena de possibilitats i d'espe-
rances reparadores d 'un sens fi d'ini-
quitats i d'injustícies.

És cert que ni la República és enca-
ra aquella que desitgem ni l'Estatut és
cap fita infranquejable per ¡'inscripció
de non flus ultra; però estimem una
cosa i altra per tot allò que signifiquen
i prometen.

Desitgem que l'Estatut ens faci més
catalans, però que així mateix la Re-
pública ens apropi més a Espanya per
efecte d'una mútua comprensió i que
Autonomia i República es complementin
i, per intensitat i extensió, es fonguin
en una Federació, que, en el nostre
ideal suprem d'homes, voldríem que tin-
gués un sentit d'universalitat, extensi-
va al món. Per això som també socia-
listes.

Temem, però, que la visió d'alguns
partits i nuclis polítics de Catalunya si-
gui tota una altra i que continuï domi-
nant les nostres manifestacions públi-
ques aquest regust de tradició, aquest
tipisme estantís que és ja arqueologia.

Els socialistes no podem estar d'acord
de cap manera que Catalunya continuï
vivint de cara a la història, i hem de
desitjar que es tanquin amb pany i clau
les tombes dels màrtirs de 1714, tal com
Costa volia enterrar l'ombra del Cid,
perquè a nosaltres només ha d'interes-
sar-nos la Catalunya del futur, la nas-
cuda de la República, la que porti un
contingut social, renovador i essencial-
ment revolucionari i no pas la farama-
lla d'audàcies i estridències xovinistes
i exclusivistes dels almogàvers lírics
que fan encara dintre la nostra joven-
tut un proselitisme perniciós.

Les pàtries ens han d'interessar úni-
cament per allò que tinguin de justes.

Hem remarcat alguna vegada la poca
força expansiva i d'irradiació que el
catalanisme ha tingut en terres germanes
com València, Mallorca i el Rosselló, a
desgrat de la unitat idiomàtica.

Doncs bé: aquesta irradiació política
en aquestes terres, com en altres, Ca-
talunya la tindrà en tot cas algun dia
per efecte del contingut humà, social o
científic que porti. Irradiació que pot
estendre's a Castella i al món; però
una Catalunya atàvica, de tradició, una
Catalunya agressiva, anticastellana, pin-
toresca, reclosa en ella mateixa, no dirà
mai res als obrers d'altres països.

Refer un poble jove, organitzar-lo,
reestructurar-lo, encara que sigui dintre
determinades limitacions, és una tasca
bella, però és una obra d'una tremen-
da responsabilitat en una època com
l'actual, universalment revolucionària.
Ens cal, doncs, passar, de lírics i de-
clamatorís, a constructius i reflexius.

Els moments d'ara han d'ésssr de su-
peració en tots sentits.

Catalunya té dues forces bàsiques:
una llengua, i una ciutat d'una poten-
cialitat industrial i econòmica, que és
Barcelona.

La llengua tindrà expansió o no en

tindrà segons sigui o no vehicle d'una
ciència, d'una cultura, i la metròpolis
barcelonina irradiarà segons sigui o no
capitalitat i centre d'aquesta cultura.

Comprenem que s'aprengui el grec per
tal de llegir Homer, tot i ésser el grec
una llengua morta, i comprenem, en
canvi, que no s'estudiïn ni interessin
les llengües balcàniques que són vives i
tenen nacions i Estats que les repre-
senten.

Els lligaments de Catalunya amb Es-
panya eren fins ara d'interessos, i per
aquest lligament d'interessos Barcelona
s'ha fet gran; però la República ha
deixat establerts ara uns lligaments es-
pirituals i nosaltres els socialistes hem
d'estar interessata que s'afermin més
cada dia perquè com a parût de clas-
se ens hem de sentir més solidaritzats
amb els obrers de Castella que amb la
nostra burgesia, tan incomprehsiva com
la d'allà.

Això en l'aspecte social. En el po-
lític, és a dir, com a catalans, de cap
manera hem de contribuir a fomentar
l'ideal migrat de la Catalunya petita
i ens hem de declarar oberfàment inter-
vencionistes i col·laboracionistes. L'Esta-
tut és una cosa molt interessant, però
tenir tres ministres nostres al Govern
d'Espanya pot tenir una importància si-
milar.

Tota altra posició o orientació serà
un ideal de via tstreta, migrat i mes-
quí encara que s'invoquin, amb tota la
bona fe, els "alts destins de la pàtria"
i tota lá fraseologia separatista, bur-

• gesa i mitinesca dels que encara creuen
que sense el compromís de Caíp seríem
tots feliços.

Que l'Estatut més que per a propa-
gar egoismes ens serveixi a tots per a
propagar generositats, i no per sentit
d'agraïment, sinó per l'efecte d'una re-
conciliació entre germans.

Ara que ja el català és idioma pfi-
rial, no fem d'anticastellans ; ara que
bem parlat de concòrdia, no parlem més
<<; fronteres; ara que ja podem cridar
lliurement: "Visca Catalunya!", ressusci-
tem aquell: "Visc* Espanya!" de Ma-
ragall.

I si la història ens és un destorb,
proscrivim la història, que al fi i al
cap per a nosaltres, els socialistes, ha
de tenir una interpretació purament ma-
terialista.

I la nostra tasca de proselitisme no
pot ni deu anar per cap més camí, per
ésser compresa pels que lluiten, treba-
llen i sofreixen.

EMILÏ SALETA i LLORENS

P. S.—Escrit i lliurat aquest article
llegeixo a La Publicitat del dimarts un
"Full de Dietari", de Carles Soldevila, en
el qual hi remarco, en alguns punts, nota-
bles coincidències de fons amb el que jo
exposo. Ho faig constar amb satisfacció
per yenir de qui ve i perquè denota
que aquests joc> florals perpetus en què
vivim ja comencen a embafar les per-
sones intel·ligents.

La vaga del Lancashire
(Continuació de la paf. Il

lie, els fons subscrits hauran d'ésser
distribuïts en forma de bons a canviar
per articles alimentosos que podran ad-
quirir-se només en els establiments co-
operatius.

El president del Comitè, Mr. J.
Hallsworth i els seus col·legues han re-
cordat l'assistència pràctica que sempre
ha donat el moviment cooperatiu als
obrers en èpoques de crisi. A part de
l lur contribució al fons d'ajut, les so-
cietats cooperatives han concedit, amb
molta freqüència, crèdits als trade-unio-
nistes, un sistema que és, tanmateix,
menys recomanable que el projecte ara
anunciat.

Al Lancashire, les societats cooperati-
ves veuran reduït llur volum de ven-
des degut a l'atur que afecta molts dels
seus membres, la capacitat d'adquisició
dels quals quedarà, naturalment, min-
vada. El projecte dels bons que ha es-
tat acceptat per les societats de la zona
del conflicte, serà un ajut econòmic tant
per a aquestes societats com per als
seus membres afectats pel conflicte.

A la reunió convocada per la "Co-
operative Union" a Manchester, foren
presos certs acords relatius a l'adminis-
tració dels bons emesos amb el Fons
del Congrés. Mr. Palmer, secretari ge-
neral de la "Co-operative Union", va
presidir . Hi assistien representants
de Ics societats cooperatives de la zona
del conflicte cotoner ! Mr. Hallsworth,
president del Comitè administrador del
Fons, el qual va explanar el projecte.

S'aprovà una emissió immediata de
200.000 bons i altres de successives.
Aquests bons tindran un valor nominal
de dos xílings i sis penics, i seran can-
viables només a les cooperatives de
consum. Tanmateix, el valor actual de
cada bon és superior al seu valor no-
minal, car en lloc de donar-l i dret a

excés de percepció ha estat augmentat
el seu valor de compra fins a dos xilings
i nou penics, i encara, cada bon dóna
dret a un obsequi de la Cooperativa
Majorista Anglesa, consistent en un
quart de lliura de te i mitja lliura de
margarina, amb la qual cosa el va-
lor total de cada bon s'eleva de dos
xilings sis penics a tres xilings set pe-
nics.

Els bons seran repartits en la següent
proporció:

Per a una persona sola, i bon; per
a un matrimoni sol, 2 bons; per a un
matrimoni amb infants, 3 bons.

La distribució dels bons ha estat feta
per les Unions tèxtils locals. Així s'ha
demostra: una vegada més que les co-
operatives del poble constitueixen l'or-
ganisme al qual els obrers poden recór-
rer per a solucionar llurs dificultats
econòmiques. És una lliçó que proba-
blement els actuals afavorits no oblida-
ran quan llurs ingressos es normalit-
zin. Sabran, si és que encara no ho
sabien, que una cooperativa de consum
és quelcom més que una botiga; de fet
és una gran institució democràtica que
cerca beneficiar els obrers a tot temps,
però d'una manera especial en aquelles
èpoques de dificultats i misèria que tan
sovint passen els obrers.

Obres sobre Cooperació
recentment publicades
LAMA, ERNESTO. L'Economia Corpora-

tiva e la Cooperazione. Roma, Coopera-
tiva Ape M. C., 1931. 71 pag8-

LEFEBVRE, ANDRÉ. La Coopération Ma-
ritime chez les Pêcheurs, Son applica-
tion en Algérie. Alger. Imprimerie Ju-
les Carbonel, n Rue Livingston, 1932-
i6S pàgs.

POISSON, ERNEST. Démocratie et Coopé-
ration. Paris, Les Presses Universitaires
de France, 1932. 181

Les Seccions V i VI de Barcelona a tots
els companys socialistes

les emissores catalanes han
de radiar, també, els cants socia-

listes
Les dues estacions radiofòniques catalanes ens servei-

xen cada dia, en mig d'un teixit tupidíssim d'anuncis co-
mercials, una allau de música lleugera, frívola, poca-
solta. I és que, malgrat que es diguin emissores populars,
en realitat estan mantingudes per la burgesia i tots volen
servir els gustos sensuals i decadents d'aquesta.

No podem parlar encara, a Catalunya, de la creació
d'una emissora socialista que reculli els batecs de la classe
obrera catalana en les seves múltiples activitats: política,
cooperativi, sindical, cultural, artística, científica. Dia
vindrà, però, que aquest somni serà una realitat.

Mes entretant podem fer que l'esperit del poble, en
forma'de cants de lluita i clams de revolta vagi prenent
lloc entre els programes de les nostres emissores, orfes
avui de tota manifestació socialista. Es per això que les
Seccions V i VI han obert una subscripció entre tots els
socialistes de Catalunya per tal de comprar totes les pla-
ques gramofòniques que reprodueixen cants socialistes, des
dels cants de la Commune a la Internacional, i fer-ne pre-
sent a les dues emissores catalanes perquè les incorporin
a llur arxiu i les radiïn periòdicament, a fi de posar-se
en contacte amb la gran massa proletària catalana que
lluita i que sofreix i que veurà en aquells cants el símbol de
la seva redempció.

Cridem, doncs, tots els companys de Catalunya a con-
tribuir a la subscripció oberta, a base de l'aportació única
de deu cèntims per subscriptor. Que cada Secció de Ca-
talunya obri la seva llista i recapti les aportacions dels
seus afiliats! Que cap socialista no deixi de contribuir-hi!

Per la Comissió iniciadora,
J. GRAU-VERDÚ

C O M A R C A L S
VALLS

El Comerç i el Socialisme
Tal com estava anunciat, ahir tingué

lloc l'anunciada conversa a càrrec del
company Rossend Sala Vall, seguint el
cicle organitzat per la Unió Socialista
de Catalunya (Secció de Manresa), a
Unió Catalanista Republicana.

El company Calafell cbre l'acte i fa
una breu presentació del conferenciant.

Prego que vulgueu perdonar-me l'e-
moció que sento er aquest moment—co-
mença dient el company Sala Vall—en
gràcia que és la primera vegada que di-
rigeixo la paraula en públic; per tant,
no ha d'estranyar a ningú que incorri
en el defecte d'exposar el meu pensa- .
ment amb aquella manca de claredat
de conceptes que potser farà difícil la
seva comprensió. A continuació fa his-
tòria del comerç, tal com l'entenem en
l'actualitat. Fa la distinció entre el co-
merciant i el mercader, exposant la di-
ferència que hi ha entre -un i altre. Fa
història d'aquells homes que mercadeja-
ven amb la inconsciència i la incultura
del poble i que foren trets del temple
pel mateix Crist, i segurament que si
avui tornava faria el mateix. El co-
merç ha tingut un desenrotllament tan
gran, que s'ha donat el cas a Alema-
nya que els obrer«, d'aquest ram ascen-
deixen a un 6o per ico sobre la totali-
tat de la massa obrera d'aquella nació.
Als Estats Units han arribat més enllà,
encara, puix per cada no obrers que
produeixen n'hi ha roo que es dediquen
a la distribució d'aquesta producció.
Això en concepte del conferenciant re-
porta un encariment molt gran de la
producció, i arriba a la conclusió que
el comerç en la forma que actualment
està organitzat és un paràsit que s'in-
terposa entre el productor i el consu-
midor, que dificulta les relacions nor-
mals entre un i altre. Per això el socia-
lisme, que propugna perquè el producte
del treball del poble reverteixi en pro-
fit del mateix poble, és partidari del
Cooperatisme. Efectivament La Coope-
rativa pot resoldre d'una manera abso-
luta tots els defectes i imperfeccions que
hem posat de relleu. Parla del Coope-
ratisme a Anglaterra, on després d>l-
gunes temptatives i fracassos, prengué
un gran impuls, com ho prova el fet
que en una Cooperativa la suma acu-
mulada al fons de reserva per a res-
pondre de possibles contratemps arriba
a 17 milions de lliures esterlines. Si te-
nim en compte que el tant per cent que
es destina a aquest fons és d'un mig
dels beneficis que jealitia, donarem una
idea lleu de la importància que ha ad-
quirit el Cooperatisme a Anglaterra.

A Espanya, reconeix que està en con-
dicions de gran inferioritat, però que
les activitats cooperatives d'aquests
últims anys són força esperançadores.
Diu que Catalunya, com en tantes al-
tres activitats, va a la vanguarda del
Cooperatisme espanyal. Assenyala el fet
que a Barcelona existeixen leixanta
quatre cooperatives, la major part de
consum i de crèdit.

L'esperit de solidaritat entre els obrera
es fa cada dia més compacte, i això ha
fet possible que s'establissin algunes fà-
briques cooperatives, en les quals l'obrer
és el propietari. I el que és de remar-
car és l'ordre; la disciplina i l'esperit
comercial que anima aquests obrera fa
que siguin un perill per a la classe bur-
gesa, i per això aquesta els posa en el
camí un sens fi de dificultats que, »i bé
no permet als obrers portar la prospe-
ritat d'aquestes cooperatives de produc-
ció amb la celeritat que voldrien, tam-
bé els capacita i acostuma a vèncer
aquestes dificultats amb serenitat, ener-
gia i intel·ligència.

El company Sala Vall acaba la seva
conversa dient que I'obrerisme per a
esfondrar la burgesia necessita esfor-
çar-se per a encaminar les seves acti-
vitats en un règim constructiu que su-
peri l'.actual, ple de tares i defectes, i
que per sobre de tot cal que tots plegats
fem un esforç per a superar-nos en el
camp intel·lectual per a obtenir aquella
capacitat necessària per a substituir el
règim capitalista, el qual és la causa del
malestar que ens aclapara.

Grans aplaudiments premien la tasca
del conferenciant, que és molt felicitat
per tots els assistents.

Lei Cooperatives
de Girona

La Federació de Cooperatives de Gi-
rona ha tramés els següents telegrames
als ministres d'Economia i Finances:

"Federació Cooperatives Girona, re-
presentant quinze mil famílies obreres,
dava'nt aguda crisi prega amb tot in-
terès decidida protecció indústria suro-
tapera intentant rebaixes drets entrada
països consumidors i procurant màxims
avantatges pròxim tractat comercial amb
Nord-America. — President, Margarit."

"Federació Cooperatives Girona pre-
ga sigui anul·lat càstig imposat durant
dictadura a Cooperatives "Econòmica
Palafrugellenca" i "L'Equitativa de Pa-
lamós" a causa maniobres d'enemics
cooperatives. Mantenir càstig represen-
taria perjudicar prop quatre mil obrers
i satisfer venjances elements egoistes
que sols es mouen per odi al Coopera-
tisme.—President, Margarit"
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