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El Socialisme
comença ara a

Catalunya

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

AL PARLAMENT OE CATALUNYA

La U. S. C. i els pressupostos
En aquesta mateixa pàgina

trobaran els nostres lectors els
textos de les esmenes, del vot
particular i del projecte de llet
addicional presentats per la nos-
tra minoria parlamentària als
pressupostos elaborats pel Go-
vern de la Generalitat. No ens
entretindrem a comentar-los ni
a assenyalar tot el seu valor,
perquè és innecessari. D'altra
manera no podríem fer més que
repetir els conceptes principals
del magnífic discurs pronunciat
pel nostre company Comorera
en defensa del vot particular de
la U. S. C., i que els nostres
companys tindran ocasió de lle-
gir íntegrament en el número
vinent de JUSTÍCIA SOCIAL.

El que sí volem comentar—
per bé que d'una manera ràpi-
da i precipitada, a punt d'entrar
el número en màquina—és la
reacció que el discurs del com-
pany Comorera ha produït en
la majoria parlamentària i l'es-
tranya posició que ha adoptat
davant unes manifestacions que
s'inspiren en la part més ele-

, mental del nostre programa.
Se'ns reconeix que tenirn raó,

que hi ha, àdhuc, coincidència
entre els propòsits del Govern
i els nostres, però se'ns recrimi-
na—això sí, molt'delicadament
—que hàgim tingut la gosadia
d'exposar-los ; que ens hàgim fet
ressò del sentir del poble da-
vant els primers pressupostos
de la Catalunya autònoma, en
els quals hi voldria veure una
major accentuació social de la
que avui tenen.

¿I quins són els motius d'a-
questes recriminacions? No po-
dran ésser ni la inoportunitat
ni el radicalisme de les nostres
reivindicacions, car la seva sim-
plicitat els fa ben factibles, a
desgrat de tot el que pugui dir
el senyor Pi i Sunyer. Precisa-
ment, conscients de la nostra
responsabilitart i del nostre deu-

P R O J E C T E
Els diputats que sotasignen tenen l'ho-

nor de proposar al Parlament el següent
projecte de llei:

Article i. En el termini de tres me-
sos, a comptar des de la data de la pro-
mulgació de la present llei, els propieta-
ris de finques urbanes, les companyies
d'electricitat, de gas, de telèfons, d'ai-
gües, vénen obligats a dipositar, sense
dret a percebre cap interès, a la Caixa
d'Estalvis de la Generalitat de Catalu-
nya, les quantitats que avui retenen en
concepte de dipòsits de tota mena cobrats
a llurs llogaters i usuaris.

Art. 2. Els dipòsits de garantia que

re present, hem defugit en
aquesta hora de plantejar pro-
blemes difícils i ens hem concre-
tat a demanar solament allò que
sabíem que pot tenir una apli-
cació fàcil i immediata i que és
comú als programes dels dos
partits.

¿Quins poden ésser, doncs,
els motius ? L'Opinió ens els re-
vela quan en la seva edició de
dijous ens vol recordar que els
nostres representants sortiren
elegits en la candidatura de
l'Esquerra, "amb el programa
de la qual no deuen sentir-se
gaire distanciats quan accepta-
ren la col·laboració amb aque-
lla". Lamentem que s'adopti
aquest to i que s'emprengui
aquest camí que nosaltres no
voldríem seguir. Però davant la
sorprenent observació de L'Opi-
nió nosaltres no podem fer
menys que aplicar-la en un sen-
tit recíproc i observar per la
nostra banda que l'Esquerra no
devia sentir-se tampoc gaire dis-
tanciada del nostre programa
quan acceptà la nostra col·labo-
ració.

Aquesta és precisament la
raó de la nostra posició. No hi
pot haver distanciament entre
els dos partits, des del moment
que el programa màxim de l'Es-
querra constitueix una part del
programa mínim de la U. S. C.
Per això nosaltres volem ajudar
l'Esquerra a realitzar el seu
programa, puix que realitzem
alhora el nostre, i oferim un mi-
llor front de combat a l'enemic
comú. Però el dia que l'Esquer-
ra no pugui o no vulgui realit-
zar aquella part del programa
comú que nosaltres jutgem in-
dispensable, aleshores ningú no
pot estranyar-se—ni molt menys
recriminar-nos — que nosaltres
obrem d'acord amb els nostres
principis i amb els desigs del
poble que ens ha donat els
vots.

Vot ala

D E L L E I
els Bancs, Companyies d'Assegurances,
Societats Mercantils i qualsevol altra
empresa i particular exigeixin a llurs
empleats o per a la concessió de deter-
minats contractes, seran fets, obligatò-
riament i sense excepció, en valors de
la Generalitat de Catalunya.

Art. 3. Els infractors a les disposi-
cions d'aquesta llei seran penyorats amb
una suma igual a la quantitat a diposi-
tar (art. i) o a convertir en valors de la
Generalitat de Catalunya (art. 2).

Parlament de Catalunya, 28-12-32.
Joan Comorera, J. Fronjosà, Carles Ge-

rhard, Estanislau Ruiz, M. Serra i Moret.

Eis diputats que sotasignen tenen l'ho-
nor de formular al dictamen de la Co-
missió de Pressupostos el següent vot
particular:

Primer.—Que s'estableixin en l'actual
Pressupost per als funcionaris de la Ge-
neralitat de Catalunya tls sous mínims
de 4.000 pessetes anual« per als que
presten llurs serveis a Barcelona, i de
3.500 pessetes anuals per als que els
presten fora de la capità!.

Segon.—Que es fixi per als obrers que
depenen directament de la Generalitat,
o d'empreses que executin obres de la
mateixa, com a mínim, un salari igual
al que pel seu ofici o categoria regeixi
en la indústria privada.

Tercer.—Que es distribueixi en dot-
zaves parts, a afegir cadascuna al sou
mensual, la mesada d'estrena que és de
consuetud abonar cada fi d'any, per als
funcionaris que perceben actualment sous
de 4.000 a 9.000 pessetes anuals.

Quart.—Que es fixi en sis hores dià-
ries la jornada de treball de tots els
funcionaris de la Generalitat.

Cinquè.—Que se suprimeixin tota me-
na de gratificacions i les estrenes.

Sisè.—Que el senyor conseller de Fi-
nances presenti a! Parlament, en el curs
de l'any 1933, un projecte de llei sobre
jubilacions als obrers i funcionaris de
la Generalitat, tenint en compte que l'e-
dat de jubilació forçosa serà de 55 anys
per als obrers i de 60 anys per als em-
pleats, amb un mínim de 30 anys de ser-
veis prestats i que el tipiis màxim de ju-
bilació sense descompte le sous i salaris
serà de 6.000 pessetes anuals.

Setè.—El senyor conseller de Finances
presentarà al Parlament, abans de co-
mençar el període de percepció de l'im-
post de cèdules personals, amb l'antici-
pació suficient, un projecte de modifica-
ció de l'ordenança que consisteixi fona-
mentalment en la variació dels tipus de
la tarifa 2.", de manera que la base d'im-
posició resulti justament proporcionada a
la de les altres dues tarifes.

Vuitè.—S'autoritza al Consell Execu-
tiu perquè, a proposta del conseller de
Finances, pugui acordar la posta en cir-
culació d'obligacions de l'Emprèstit de
30.000.000 de pessetes emès en 1928 per
l'extingida Diputació de Barcelona, així
com aquelles altres operacions de crèdit
que la situació social faci recomanables
o imprescindibles, Les quant i ta ts proce-
dents d'unes o al tres operacions h a u r a n
d'esmerçar-se, prescindint de destinacions
0 distribucions amb anteriori tat fixades,
de conformitat amb la distr ibució de cn-
bals de l 'esmentat emprèsti t que fixa t'l
present Pressupost i en l'execució del pla
d'obres públiques que conjuntament els
departaments d'Economia i Agricultura,
Obres públiques i de Cul tura sotmetin
a la consideració i aprovació del Par-
lament.

Novè.—Que es dupl iqui l 'arbitri sobre
aprofitaments hidràul ics fixat en la par-
tida 57 del capítol 5 del present Pressu-
post.

Parlament de Catalunya, 28 de desem-
bre de 1932.

Joan Comorera, Joan Fronjosà, Carles
Gerhard, Estanislau Ruiz, Manuel Serra
1 Moret.

Esmenes a l 'a r t icu la t
Els diputats que sotasigntn tenen l'ho-

nor de formular al dictamen de la Co-
missió de Pressupostos els vots particu-
lars següents:

Supressió de l'article 4 del capítol 3,
exceptuant la partida 72, que passarà a
ésser la partida 69 de l'article 3.

Supressió de les partides 109 a 116 de
l'article 3 del capítol 4.

Supressió de les partides 221 a 228 de
l'article 5 del capítol 4.

Supressió de la partida 449 de l 'arti-
cle 4 del capítol ¡.

Supressió de la partida 686 de l'arti-
cle 7 del capítol 6.

Supressió de les partides 793 a 802 de
l'article 9 del capítol 6, substituint-les per
una sola que digui: "Institució del Tea-
tre.—i.200 pessetes."

Supressió de la partida 823 de l'arti-
cle 2 del capítol 6.

Supressió de les partides 981 i 982 de
l'article 9 del capítol 8.

Que la partida 992, article io del ca-
pítol 8 es redacti en la forma següent:
"Per a estimular l'organització coopera-
tiva i concessió de préstecs reintegrables
a Cooperatives de treball, de producció,
de crèdit i de la llar higiènca, 940.000
pessetes."

Supressió de la partida looi, article 2
del capítol 9.

Supressió de les partides 1022, 1023 i
1024, article 5 del cap'ítol 9.

Supressió de totes les partides de con-
signacions i despeses del personal con-
fessional consignades en el capítol 9.

Substituir el nom de Casa de Caritat
de Barcelona pel de Casa d'Assistència i
Ensenyament de Barcelona.

Substituir els títols de Casa de Mise-
ricòrdia de Lleida i Casa de Misericòr-

dia de Tarragona pels de Casa d'Assis-
tència de Lleida i de Tarragona.

Supressió de la partida 1165 del ca-
pítol 9.

Supressió de les partides 45 i 46 de
l'article 2, capítol 3 del Pressupost de
despeses de la Casa de Caritat de Bar-
celona.

Parlament de Catalunya, 28 de desem-
bre de 1932.

Joan Comorera, Joan Fronjosà, Carles
Gerhard, Estanislau Ruiz, Manuel Serra
i Moret.

S'ha posat a la venda el
llibre d'en CAMPALANS

Hacia la España
de todos

(Paraules castellanes en
defensa de l'Autonomia)

Pròleg d'en
Gabriel Alomar

5 FESSETI»

Comandes a aquesta Redacció
i a totes les llibreries

Els subscriptors de «JUSTÍCIA
SOCIAL» poden adquirir el
llibre per 4 pessetes franc de

ports i certificat

E d u a r d
B e r n s t e i n

La manca d'espai en« impedí ocupar-
nos el número passat d'jquesta gran fi-
gura socialista que acaba ile desaparèi-
xer à Berlín, a punt de complir els vui-
tanta tres anys.

Bernstein nasqué el 6 de gener de 1850
a Berlín. Des de molt jove intervingué
en el moviment obrer i »bans d'ingres-
sar a la socialdemocràcia alemanya, per-

tanvé a l'Associació I n t e r n a c i o n a l de
Treballadors.

En vi r tu t de Ics l le is d'excepció de
Bismarck contra els socralistes i essent
director de l'òrgan del par l i t S'izinliie-
mokraten, que s ' imprimia a Zur ich , i es
repartia clandestinament per Alemanya,
Bernstein fou exiliat a Anglaterra l 'any
1881, on visqué fins l ' any 1890, en què
tornà a Alemanya.

Malgrat haver viscut a Londres en
contacte amb Engels i M a r x , Bernstein
aprofità el seu exili per r. efectuar una
revisió a fons de tota la doctrina mar -
xista a fi de rectificar tots els seus errors
de doctrina i de tàctica i de donar-li una
eficàcia que no tenia. Aquesta actitud
de Bernstein fou fortament influenciada
per una banda pel moviment obrer an-
glès, d'unes característiques i unes di-
rectrius tan oposades a les del continent
europeu i per l'altra, per les teories ales-
hores tot just llançades de l'escola eco-
nomista austríaca de la ut i l i ta t final
brillantment representada per Bohm-
Bawerk.

De retorn a Alemanya inicià una in-
tensa campanya de revisió del marxis-
me que li atragué en els primers anys
l'hostilitat i l'antipatia de la gran ma-
joria del seu partit, massa enamorada
encara de les velles teories. Aquesta hos-
tilitat arribà a tal grau que esligué a
risc d'ésser expulsat del partit. Però de
mica en mica, malgrat l'oposició aferris-
sada de Kauisky i més tard de la Rosa
Luxemburg, les seves teories revisionis-
tes guanyaren terreny i acabaren per
imposar-se a tot el moviment socialista
internacional, essent acceptades pel ma-
teix Kautsky.

Mes allò que constitueix el veritable
valor de Bernstein no és aquesta obra
purament negativa i crítica—per bé que
interessant i indispensable—, sinó els
seus esforço« per tal de rectificar la
tàctica del moviment obrer i treure'l de
la immobilitat a què el tenien condem-

(Seguclx a la pèglna 4)
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LA SETMANA POLÍTICA
El vot femení

Res a dir, en principi, del vot
femení. Res a dir, tampoc,
quant als resultats pràctics del
vot femení. Contra el que opi-
nen molts, crec que la Repúbli-
ca ha fet bé en concedir el vot
a les dones, i que els resultats
d'aquesta justa igualació de se-
xes no seran negatius.

Però, sí hem de dir molt so-
bre la manera i condicions en
què ha de votar, per primera
vegada, la dona. Car en això
s'hi amaga una perillosa ma-
niobra reaccionària.

Els reaccionaris proposen
que les dones votin a les prime-
res eleccions i en la data electo-
ral prevista, sense prendre prè-
viament cap mesura que tendei-
xi a assegurar el vot de totes
les dones.

Heus ací el problema.
No es tracta, per a nosaltres,

d'ajornar el vot femení.
Es tracta, per a nosaltres,

d'ajornar les primeres eleccions
fins que totes les dones puguin,
efectivament, votar.

Un vot suposa la individua-
lització de la persona que va a
votar. ¿I com demostrarien la
seva personalitat la immensa
majoria de les dones, si demà
es convoquessin eleccions?

No podrien demostrar-la. Val
a dir que la immensa majoria
de les dones no podrien votar.

I és, justament, sobre això
que especula la reacció.

Les dones dels rics i fins les
servents dels rics tenen ja els
seus papers en forma. Cap pre-
sident de mesa no rebutjaria el
vot de'Cap rica i de cap>minyo-
na de rica. Tants votants, tants
vots per a la reacció.

Però les dones treballadores,
del camp o de la ciutat, res no
han fet i res no faran, mentre
una llei de caràcter general no
ho imposi a tothom. Són, totes
elles, indocumentades. Sense cè-
dula, sense rebut de lloguer,
sense documentació militar,
¿quantes d'elles escaparien a la
fiscalització dels presidents de
mesa, en conjunt reaccionaris, i
dels interventors cavernícoles?

El perill és evident, i és con-
tra ell que hem de prevenir-nos,
contra el vot de la dona.

I per a prevenir-nos no hi ha
més que una solució: no convo-
car eleccions municipals mentre
la Generalitat no hagi, adoptat
un tipus únic de carnet d'identi-
tat, amb retrat, impressions di-
gitals, amb fulls especials per a
posar-hi el "ha votat" corniciai,
lliurats a preu de cost als ciuta-
dans d'ambdós sexes, i d'ús es-
trictament obligatori.

Fora de Catalunya, això no
és possible. Allà, a l'abril, s'han
de realitzar eleccions munici-
pals. I no queda temps material
per a adoptar i repartir el car-
net d'identitat.
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A Catalunya, afortunada-
ment, això és possible. Gràcies
a l'Estatut, en matèria d'admi-
nistració local som un país in-
dependent. Podrem fer les elec-
cions municipals per l'abril o per
quan ens plagui.

I essent així, no hem de fer-
ies, no ens cansarem d'inSÍstir-
hi, mentre els ciutadans no tin-
guin el carnet d'identitat.

De fer-se, veureu com tot el
xivarri de les dretes acaba en
sec. Car a elles, ho repetim tam-
bé, no els interessa el vot feme-
ní, sinó la maniobra.

Considerem, doncs, urgentís-
sim que el Govern de la Gene-
ralitat convoqui a concurs per a
l'adopció d'un carnet d'identi-
tat, i que el Parlament no pren-
gui cap iniciativa electoral men-
tre no s'hagi resolt l'afer.
Per mals camins

El pressupost aprovat per les
Constituents no és modèlic. La
República no ha transformat,
encara, la tècnica pressupostària,
ni molt menys, la mentalitat go-
vernamental.

Cap impost indirecte no ha
estat suprimit.

Cap reorganització burocràti-
ca a fons no s'ha iniciat.

Cap esforç d'anivellació veri-
tat no s'ha realitzat.

I d'entre els pressupostos
d'Instrucció pública i de Guer-
ra, aquest, encara, se n'empor-
ta les primícies.

Ha succeït el que vàrem pre-
veure : que Azaña, a mesura que
la situació política es consolida,
que la República s'aferma, va
descobrint nous perfils de la se-
va forta personalitat. Podríem
dir-ne els perfils negatius, des-
tructius: el seu nacionalisme, el
seu imperialisme, la seva adhe-
sió als principis típicament capi-
talistes de la pau armada.

Augmenta el pressupost de
Guerra, havent-hi un paorós dè-
ficit inicial a cobrir amb emprès-
tits. On es vol anar? ¿Què me-
dita Azaña? ¿Quins camins
pensa seguir en l'immediat es-
devenidor de la tèrbola política
internacional?

Cal seguir molt de prop Aza-

ña. Car és ben segur que serà
molt aviat un dels polítics pe-
ninsulars que més haurem de
combatre els socialistes."

Agent provocador
Lerroux es fa el misteriós.

L'altre dia, conversant amb els
periodistes, va tenir paraules si-
bil·lines que en ésser impreses
sembraren arreu la inquietud.

És l'actitud típica de l'agent
provocador : evitar, llançant pa-
raules estranyes i profetitzant
"esdeveniments", la sedimenta-
ció de l'esperit públic.

S'Jia entossudit a fer oposi-
cions a Villa Cisneros!...

La crema d'«EI Siglo»
Un incendi va destruir en po-

ques hores els magatzems
"El Siglo". Aquesta desgràcia
agreuja considerablement el
problema social. Unes 1.500 fa-
mílies queden sense mitjans de
vida. Potser altres tantes, que
en part treballaven entorn d'"El
Siglo", es troben amb els pressu-
postos familiars fortament des-
equilibrats.

El poder públic no pot restar
indiferent.'

Dues solucions hi caben, se-
gons l'actitud dels propietaris
d'"El Siglo". Si aquests volen
reconstruir els magatzems amb
la màxima rapidesa, el proble-
ma només consistirà a ajudar els
provisionalment sense feina. Si
els propietaris d'" El Siglo"
aprofiten l'avinentesa per a li-
quidar, llavors el problema
s'haurà de resoldre mitjançant
un ajut directe del poder pú-
blic, l'organització cooperativa
temporaria o definitiva dels em-
pleats i fent de manera que
aquests participin d'una part de
les quantitats que les compa-
nyies d'assegurances hauran de

El empleats d'"El Siglo" no
han de perdre la serenitat. Tin-
guin cura, primer, d'organitzar-
se, de nomenar una junta úni-
ca i competent que els represen-
ti a tots, i mantinguin el seu
dret amb fermesa i coratjosa
dignitat.

En nosaltres hi trobaran uns
companys. JOAN COMORKRA

AL P A R L A M E N T DE CATALUNYA

La Policia contra el poble
El primer èxit del Parlament

de Catalunya se l'ha emportat
la U. S. C. La proposició de la
nostra minoria condemnant l'ac-
tuació de la Policia fou defen-
sada brillantment pel company
Fronjosà, en el discurs que re-
produïm junt amb la seva rèpli-
ca a l'actitud vergonyant de la
Lliga.

El Sr. FRONJOSÀ: Poques paraules,
senyors Diputats, però les necessàries
per a defensar la nostra proposició. És
molt probable que hagi de fer poc esforç
per a portar al vostre convenciment
la conveniència que la policia no conti-
nuï els procediments que, aquí, ja són
tradicionals. És possible, en canvi, que
em calgui fer un esforç intern per tal
de no dir les paraules que la conducta
de la policia ern podria suggerir.

LA MALA FAMA DE LA PO-
LICIA ESPANYOLA.

Es conegut ja a tots els medis obrers
d'Europa el procedir de la policia espa-
nyola. Tots els centres obrers de Cata-
lunya podrien dir un seguit d'atropells
que la policia ha comès en persones de
militants proletaris. Això no és d'ara.
Tots els que tinguin tan sols la meva
edat recordaran perfectament que aques-
ta conducta de la policia arrenca d'aquell
famós procés de la bomba del carrer
dels Canvis, a les darreries del segle
passat, en el qual la policia es distingí
per un esperit refinadament criminal.
Llavors, l'actitud de la policia amb eli
obrers que eren conduïts al castell de
Montjuïc aixecà les protestes de tota
l'Europa civilitzada davant del fet que
les lluites civils a casa nostra prenien
un to més propi d'un país centro-africa
que d'un poble europeu; i en aquestes
vagues qu'e en els darrers temps s'han
produït a la nostra terra, la policia de
Barcelona hi ha donat una empremta
que fuig de les característiques que pre-
nen les vagues arreu del món.

La policia ha estat, junt amb aquell
element llepissós i repugnant que és el
confident, qui algunes vegades ha agreu-
jat les qüestions entre la burgesia i el
proletariat i els ha donat cert to que,
precisament, les ha fetes sagnants i vio-
lentes.

Del pistolerisme barceloní, una de tan-
tes plagues, amb el lerrouxisme, bomba
de Rull, etc., que algun dia se ti'hanrà
de cercar el seu mòbil inicial en el Cos
de la policia, i no precisiment entre els
elements de menys significació, sinó en
aquells subjectes que gaudien de tota la
confiança del Poder públic i exercien una
jerarquia dintre del Cos.

La República, en els primers temps de
la seva implantació, semblava que ana-
va a rectificar els procediments de la po-

Discurs del company Fronjosà
licia. Tots recordarem—perquè d'això fa
poc temps—com' el tracte de la policia
barcelonina amb els ciutadans agafà un
caire reconfortador ; crèiem que s'havia
iniciat un camí, que la policia es reivin-
dicava amb l'esperit públic. Però jo no
sé què induí al Govern de lo República
per a trencar amb aquelln trajectòria
que semblava que s'havia iniciat ; i, lla-
vors, confià la policia barcelonina a un
home de tradició monàrquica, a un
home de sentiments reaccionaris, a un
home que solament tenia coir. a. fita del
seu comandament aquella expressió clàs-
sica dels generals famosos de l'exèrcit
nacional, aquell "ordeno y mando".

ELS MOTIUS DE LA PROPO-
SICIÓ.

¿Què ens ha mogut a presentar aques-
ta proposició? L'altre dia, dissabte, dos
obrers, dos treballadora, dos ciutadans
dignes, anomenats Bartomeu Pasqual i
Ramon Panades, es veieren atropellats
injustament, tal com succ-.'ïa-en les èpo-
ques més dolentes de les intervencions
de la policia en els medis obrers. Es
veieren atropellats per uns agents de la
fatídica delegació de policia, d'aquella
delegació que ens espaordeix en pensar-
hi: la delegació de les Drassanes. No
se'ls explicà el motiu pel qual estaven
detinguts ni els deixaren posar de ma-
nifest llur personalitat. Se'ls atropellà d'u-
na manera violenta. El ciutadà Bernadó,
que em mereix més confiança que el no-
ranta cinc per cent dels ngents de la
policia barcelonina, explica en un arti-
cle publicat a L'Opinió la forma en què
foren rebuts els dos esmentats ciutadans
Bartomeu Pasqual i Ramon Panades. Els
bufetejaren i àdhuc se'ls pegà al cap
amb la culata del revòlver, per tal que
diguessin qui «ra un subjecte anomenat
"Arengada", (Riallei), és a dir, se'ls
obligà que esbrinessin el que era propi
que ho fessin els funcionaris que cobren
per a fer-ho.

Els ciutadans no ens hem de convertir
en auxiliars forçats del que la policia
no sap o no vol fer, i no podem ésser-ne
responsables. Al contrari, si h! ha res-
ponsabilitat correspon a ells; mai a nos-
altres.

Finalment, sembla que volent-se de-
fensar d'aquell atropell, un dels detin-
guts digué que era funcionari municipal
i que bastava que es telefonés al ciutadà
alcalde per a justificar la seva persona-
litat. La resposta de la policia barcelo-
nina té una gran importància; digué:
"No hi ha alcalde que valgui! Ací no hi
ha més alcalde que nosaltres, i, per tant,
tu has de dir qui és l'"Arengada." (Ria-
lles.)

Ell no podia dir qui era el subjecte
en qüestió, perquè no el coneixia. El fet,
però, demostra que la policia té, aquí, el
doble defecte que jo he pogut constatar
en virtut del meu ofici i en ocasions en

què m'he vist obligat a viat jar per
Espanya. Hi ha alguns agents de policia
correctíssims i decents; recordo que una
vegada vaig anar a Madrid sense do-
nar-me compte que m'acompanyava la
policia. Però, com he dit, tn general te-
nen dos defectes: la incompetència gene-
ral de la policia espany)k i l'odi que
senten aquí. I això no ho dic per fòbia,
no. Els que em coneixen saben que no
exagero. Es un fet que els que hem vis-
cut a Barcelona o els que en som fills
hem pogut observar.

LA REPUGNÀNCIA QUE SENT
EL POBLE PER LA POLICIA.

En cap país hauria ocorregut que un
ciutadà que mencionés com a testimoni
de la seva personalitat un alcalde de la
importància del de Barcelona, se li con-
testés en aquells tons, no se l'atengués i
se l'atropellés. Però aquí hi ha el princi-
pi de repugnància de les autoritats a
coses de la nostra terra, i això és motiu
perquè caiguin en exageracions i violèn-
cies uns senyors que nosaltres mantenim
i que han de servir, no per a atrope-
llar-nos, sinó per a vigilar i defensar
els nostres drets. Després diuen que als
ciutadans de Barcelona ens manca espe-
rit ciutadà. ¿I com voleu que hi hagi
cap ciutadà que vulgui tractes amb la
policia, si de seguida el primer que ins-
pira és un sentiment de repugnància i
de terror ? ¿ Com és possible, per exem-
ple, que als ciutadans de Barcelona ens
desperti aquest sentit civil i cívic que re-
clamava fa pocs dies l'actual cap de po-
licia, si precisament us trobeu que la po-
licia us atropella? Això no pot durar,
no es pot tolerar que en un règim repu-
blicà i democràtic sigui encara possible
la permanència d'aquests lets i coses. La
República, diuen, ha vingut a implantar
un règim democràtic. Jo també ho
accepto així, però la democràcia no pot
ésser una cosa simplement escrita en el
paper, sinó que els ciutadans s'han de
donar compte que hi ha un règim de de-
mocràcia que no permet atropells siste-
màtics sense cap classe de responsabilitat
per part de la policia, íïl Govern dirà
el que vulgui, però els ciutadans no
veuen cap diferenciació entre el règim
anterior i l'actual. Nosaltres, doncs, no-
més demanem al Govern de la Genera-
litat que intervingui prop del governa-
dor civil de Barcelona perquè aquest fet
no quedi en la impunitat. Fa pocs dies,
el senyor Ossòrio i Gallardo, persona
gens sospitosa, publicava en un diari de
Madrid els motius de l'antipatia, de
l'odi que el ciutadà espanyol sent per
la guàrdia civil. Tenia raó el senyor
Ossòrio, però és que el senyor Ossòrio
potser desconeixia que l'antipatia que
senten els ciutadans barcelonins per la
policia és precisament per la impunitat
de què gaudia la guàrdia civil a la res-

ta d'Espanya. La policia la té aquí
com la guàrdia civil a la resta d'Espa-
nya, í nosaltres, que per alguna cosa ens
hem constituït en autònoms i ens diem
col·lectivament lliures, no podem tolerar
que els ciutadans siguin atropellats d'a-
questa manera i que això pugui servir
fins per a estimular el Govern de la Ge-
neralitat perquè acceleri aquest traspàs
de serveis, car la policia que ens envien
d'Espanyaj creieu-ho, no té remei, per-
què uneix a la seva incapacitat, l'odi a
les coses d'aquí. Res més. (Moll bé,
molt bi!)

Rectificació
Estic molt satisfet de no coincidir amb

els senyors que formen la Minoria de
"Concòrdia Ciutadana". (Rialles.) M'hau-
ria dolgut molt. De totes maneres, crec
que el Parlament de Catalunya, evident-
ment, ha d'estructurar l'autonomia de
Catalunya i la llibertat de Catalunya.
Però la llibertat i l'autonomia de Cata-
lunya no són pas la llibertat de les mun-
tanyes, dels rius i de les valls: són l'au-
tonomia i la llibertat dels ciutadans de
Catalunya, dels homes i de les dones
que viuen a Catalunya. I tota altra
cosa, tot el que no sigui això, serà una
interpretació tan respectable com es vul-
gui, però que nosaltres no podem com-
partir-la. En definitiva: nosaltres no
creiem que n'hi hagi prou amb una sim-
ple denúncia feta al Parlament en rela-
ció als atropells comesos per la policia,
segons la Premsa de Barcelona ha publi-
cat, sinó que, al meu entendre, el Par-
lament—i això m'atreveixo a dir-ho,
encara que sóc molt inexpert en aquests
assumptes—crec que no s'extralimitaria
en les seves funcions si arribés a l'acord
de declarar, com diu el senyor Lluhi,
que ha vist amb disgust l'actuació de
la policia en relació a les persones dels
ciutadans...

El Sr. VICE-PRESIDENT del Con-
sell: Cas d'haver-se comès aquests atro-
pells ; perquè jo no ho afirmo que hagin
existit.

El Sr. FRONJOSÀ: Conforme. Jo no
sóc un professional de l'eloqüència com
V. S. Però en síntesi, el que jo proposo
és que no podem continuar gemegant
contínuament davant dels atropells de
què som víctimes, i que quan arribi el
moment en què demanem justícia, se'ns
contesti amb evasions, que ens obliguin
a continuar parant la galta i junyits als
mateixos procediments. No podem con-
tinuar amb el mateix to en què hem se-
guit fins ara. Cal que comencem a aixe-
car els punys. Si hi ha hagut delinqüèn-
cia per part de la policia, és lògic el que
aquesta delinqüència no resti en la im-
punitat. Jo no sé quina cosa és la més
encertada que correspon en aquesta oca-
sió fer al Parlament; però, al meu en-
tendre, crec que hem de donar la sensa-
ció que el Parlament de Catalunya pro-
testa enèrgicament de les vexacions de
què han estat víctimes els ciutadans.
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SOCIALISME IBOLXEVISME
II. Analogie» amb el

Jésuitisme
11. Condemnació del lliure exa-

men
També en front del problema

de la llibertat de consciència la
posició dels bolxevistes és idèn-
tica a la dels fanàtics de qual-
sevol secta. Llibertat perquè?,
exclamava sempre Lenin, com
en una cantarella malhumorada
al que li parlés d'aquest greu
problema. ¿Llibertat per a ac-
tuar de fet contra e! règim?
Evidentment, no; cap règim ni
burgès ni proletari no pot tole-
rar-ho a gratcient. ¿Llibertat,
aleshores, per a combatre el rè-
gim en el camp de les idees, de
les doctrines, de l'activitat po-
lítica? Ah, tampoc! Ni per a
combatre'l ni tan sols per a fer-
ne la crítica. Aquesta llibertat
que els comunistes i "comunis-
toides" reclamen a tots els paí-
sos del món com un dret ele-
mental inherent a la personali-
tat humana, aquesta llibertat de
la qual avui gaudim plenament
fins en la temorega república
burgesa d'Espanya—i en virtut
de la qual fou possible la con-
versa d'en Maurín i jo a Man-
resa i apareixen La ßatalla i
aquest setmanari—, aquesta lli-
bertat no la té avui cap obrer,
cap ciutadà de la U. R. S. S. Ni
aquesta ni fins, dins el mateix
partit, la misèrrima llibertat
d'exposar una crítica que decel·li
la més lleu discrepància amb el
criteri de la majoria.

Això és així perquè els bolxe-
vistes són una bona gent que es-
tan segurs de posseir la veritat
absoluta, aquesta veritat a la
qual avui renuncien per enda-
vant tots els savis i tots els filò-
sofs amb una mica de suc i
bruc. Quan, ex cathedra, obre
la boca el secretari general
del Partit, l'"home més po-
derós del món", les seves pa-
raules, mateix que les del papa,
assoleixen la virtut de la infal-
libilitat, per carismàtics dons di-
vins o taumatúrgics. (Una infal-
libilitat molt precària, certa-
ment, puix cap política d'Estat

La primera fase del comunisme no pot produir encara
justícia i igualtat: les diferències de riquesa — diferèn-

cies injustes — existiran encara. — LENIN.
no s'ha vist mai enlloc sotmesa
a tantes fluctuacions, giragon-
ses i virades en rodó com la po-
lítica de la Unió Soviètica.)

Davant el problema fona-
.mental de l'esperit de llibertat
que els catalans duem arrapat a
les entranyes—i per aquesta
raó el bolxevisme no podrà mai
arrelar seriosament entre nos-
altres-—l'argumentació dels bol-
xevistes és la mateixa que em-
praven els jesuïtes, i està ani-
mada (en els fanàtics de bo de
bo) de la mateixa sinceritat i
bona fe. "On s'és vist això de
parlar de llibertat, mot nefandi
Llibertat perquè? ¡El libera-
lismo es pecado! Sols hi ha una
llibertat justa i no pecaminosa :
la llibertat per a anar al cel. La
llibertat per a obrar rectament"
(segons la definició de rectitud,
és clar, que ells ens dicten). "La
llibertat que reclameu — ens
diuen a nosaltres, liberals impe- .
nitents en les coses de l'espe-
rit—és el pur llibertinatge. No-
més hi ha una llibertat admissi-
ble: la llibertat per a fer el bé,
la llibertat per a pensar i obrar
segons el nostre dogma" (Evan-
geli de Sant Lenin i Ad majo-
rem Dei gloriam, respectiva-
ment).

Igual que passa amb els bit-
llets de la rifa i amb les capses
de llumins, a Rússia la llibertat
de pensament és un monopoli
de l'Estat, proteic i omnipotent.
Només hi ha llibertat per a pen-
sar d'acord amb les directives
del Partit, i, dins el Partit, de
conformitat amb les normes que
assenyali la majoria, converti-
des en criteri unànime per mà-
gica virtut bolxevista : els que
no pensen com la majoria no
poden pensar res. Està rigoro-
sament prohibit.

Si aquí no intervinguessin els
factors psicològics de la polarit.
zació mental que acompanya tot
fanatisme, les cosasses que diuen

els autèntics definidors de la
nova doctrina redemptora fa-
rien rodar el cap més sòlid i llur
sinceritat i llur bona fe totals
semblarien esgarips del més im-
púdic cinisme. Però el fanatisme
té aquestes bromes i és—avui—
l'única força que fa miracles.
Podeu estar segurs que totes
aquestes minyonetes histèriques
que han vist davallar la Verge
en persona damunt els camps
d'Ezquioga són gent de la mà-
xima "bona fe". Tal com resa
la dita, els infants, i els folls
diuen la veritat. Sí. Diuen la ve-
ntat d'allò que pensen. Diuen
"llur veritat" : una veritat in-
fantil o una veritat de boig.

Jo vull creure que els fanà-
tics del bolxevisme ens diuen
també la veritat, "llur veritat",
a l'estricta mesura de llurs cer-
vells polaritzats. Sense això, per
exemple, no es comprendria que
Stalin—en el discurs que féu da-
vant la Comissió americana del
Politburo, cap a les acaballes
del 1929—pogués declarar amb
aquella patxorra que, "mentre
abans de la Revolució (és a dir,
quan els bolxevistes havien pro-
vocat baralles i escissions in-
comptables) Yexistència de frac-
cions era útil i necessària, ara
(és a dir, avui que jo sóc dicta-
dor) les fraccions són perjudi-
cials i perilloses; no es pot ad-
metre que hi hagi majories i mi-
nories : hi ha d'haver un pensa-
ment únic". S'arriba així a afir-
macions que exigeixen un gran

El* ramno» vl.to. p*r »II« mal·lia.

Reparant un vaixell amb l'únic material que
es troba en abundància a la U. R. S. S.: circu-
lars I Instruccions.

(Izvtttie)

esforç mental per a creure que
han estat dites seriosament, tan
fantàstiques i tan absurdes com
aquesta dita de Stalin, reporta-
da en l'obra de Vladimir Poz-
ner: "Per tal que la conducta
del Partit sigui justa, és neces-
sari abans que tot que les mas-
ses en comprenguin la juste-
sa (.'•) i la sostinguin d'una ma-
nera activa."

Aquest estat psicològic ens
explica també la repetició de
certs tòpics, com la famosa llui-
ta per la disciplina de ferro,
tornada obsessionant que no pa-
ra de ressonar en Congressos i
Assemblees des dels dies de les
2i Condicions de Moscou.

Tot això, explicable (tot és
explicable en aquest món, on no
hi ha res que realment ho sigui)
dins el caos de la revolució
russa i en la mentalitat eurasià-
tica d'aquell poble immens, ha
de xocar, és clar, de faisó vio-
lenta amb la nostra mentalitat
occFdental, pastada amb el lle-
vat de cent cultures i assaonada
amb la sal de l'humanisme re-
naixentista. Tant és així que—
com tothom sap—els homes de
major intel·ligència i més íntima
cultura han anat desertant (per
propi impuls o gitats per la fi-
nestra) de les files del Partit.
El mateix a Rússia que a fora
de Rússia. I avui es dóna a casa
nostra el cas verament singular
i curiós que els millors homes
del comunisme (parlo dels Mau-
rín i dels Nin) s'han de mante-
nir en la posició absurda de coin-
cidir per una banda amb les nos-
tres crítiques del bolxevisme—
que són les mateixes d'ells—i,
per l'altra, d'exaltar, en bloc,
l'obra de la U. R. S. S. Davant
aquest equilibri inestable, un
dia o altre—puix dono per des-
comptada la total sinceritat dels
meus dos amics—haurà de pas-
sar fatalment una d'aquestes
dues coses : o bé ens arribaran

a explicar "com es menja aquest
bullit" o bé—i jo crec que serà
això darrer—ens'trobarem tots
plegats, costat per costat, com
tantes voltes hi hem estat, en la
mateixa trinxera.

Per aquest mateix contrast
de mentalitats (Occident-Orient),
no conec cap critica tan punyent,
tan corrosiva i tan aclapara-
dora de l'encongit sectarisme
soviètic com la d'un dels més,
alts prestigis del comunisme (del
nostre comunisme), cor generós
i esperit elevat: Rosa Luxem-
burg. Caldria que els seus es-
crits fossin ben aviat traduïts al
català. I, sobretot, que es facin
conèixer i es divulguin aquelles
serenes paraules que feien bo-
tar Lenin i li feien perdre el seu
terrible aplom habitual. Quan
no intervé la democràcia—deia
Rosa Luxemburg—"el Socialis-
me és decretat i controlat per
una dotzena d'intel·lectuals re-
units al vol d'una taula." "La
corrupció és inevitable." "L'únic
camí per la renaixença socialista
és l'escola de la vida pública
mateixa, la DEMOCRÀCIA il·li-
mitada i més ampla. El terror
desmoralitza."

I el seu verb lluminós arriba-
va a síntesis tan clares i tan pro.
fundes com aquesta : "La lliber-
tat per als que tenen un pensa-
ment com el nostre no és cap
llibertat. La paraula llibertat
només comença a tenir sentit
quan vol dir: llibertat per a
aquells que no pensen com nos-
altres."

Per això, per parlar amb
aquest llenguatge, Rosa Luxem-
burg—apòstol i màrtir del co-
munisme — fou excomunicada
pels bolxevistes, i les seves doc-
trines, sàviament deformades
(el fi justifica els mitjans) són
avui condemnades a la U. R.
S. S. i conegudes sota el dicteri
de "les desviacions luxembur-
guistes".

RAFAEL CAMPALANS

Dels articles signats són res-
ponsables llurs autors
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J. Roure I Torent

Ex-ministre
(Acabament)

llurs interessos creats, sentiren el temor d'una
catàstrofe—catàstrofe que no podia portar el
general Parasceves amb el seu cop d'Estat—
i procuraren endegar aquella alegria.

Com és natural, els dictadors no foren en-
judiciats ni tan sols perseguits; al capdavall
eren uns nacionalistes, i el nacionalisme és el
suport de la societat capitalista. Tot es limità
a un canvi de President de la República i que
formés govern un dels tres partits de torn
que antany regien Piència.

II

Els que constituïren el govern dictatorial
es reintegraren a llurs feines; els militars, a
l'exèrcit; els civils, a l'advocacia.

Però el canvi plantejà un greu problema al
senyor Iscomaki.

Per bé que distingit, ell no era, abans d'en-
trar a la política, més que un simple funcio-
nari privat. Era segur que no seria readmès
a la societat patronal on actuava de secreta-
ri, sempre harmonitzada al caire governamen-

tal; però, suposant que se li oferís novament
la plaça, ¿amb quina dignitat podia tornar-se
a asseure a la seva taula, redactar instàncies
i comunicacions, fer les actes de les juntes,
havent estat ministre? Seria denigrant! Un
ex-ministre és quelcom de gran categoria, i
ell havia de mantenir el seu rang. Tots els
companys de govern ocupaven llocs compati-
bles amb llur jerarquia. El seu, no ho era;
en aquells moments el trobava, no obstant
l'amor que abans hi havia tingut, semblant
al de dependent de comerç o escrivent d'una
oficina qualsevol. Si no hagués despès gene-
rosament els diners adquirits durant els dos
anys d'estar al Poder, avui podria viure de
renda; s'havia divertit molt, és cert, però ara
es trobava en una situació desesperant. Ni tan
sols tenia la paga.d'ex-ministre, ja que el nou
govern la suprimí dels pressupostos per a
tots els que formaren el govern Parasceves
(és evident que, d'una manera o altra, s'havia
de castigar els dictadors).

El senyor Iscomaki passà hores d'angúnia
rumiant la solució a aquell estat insòlit. I
just en el moment en el qual acabava els es-
talvis, pogué trobar un mitjà de vida digne
de la seva categoria d'ex-ministre.

Tota família aristòcrata que s'estima vol
que un ex-ministre doni més esplendor a les
festes de solemnitat que celebra. El senyor
Iscomaki havia vist sempre que els mar-
quesos de tal o els ducs de tal rebien amb

gran joia un ex-ministre el dia de posar de
llarg llur filla, que el considerat industrial
tenia per padrí de noces un ex-ministre, que
a la presidència de dol de la rància família B
hi anava un ex-ministre. El gran món no
atorga prou importància als actes distingits
en els quals no hi ha estat present un ex-
ministre.

¿Hi ha gaire diferència que aquest ex-
ministre hi assisteixi espontàniament o per com-
promís amb el fet que hi concorri mitjançant
un preu? Molta gent donaria sumes impor-
tantíssimes per a assegurar-se aquest lluïment.
Ell sabia que la discreció de l'aristocràcia
impediria fer públic el cas; si hom sabés que
l'ex-ministre és llogat, la festa desmilloraria
de més de la meitat. Coneixia personalment
un baró que es guanyava la vida fent de
xofer, i només ho sabien uns escassos amics i
aquelles persones que s'honoraven tenint-lo in-
termitentment al seu servei tot fingint que
estaven invitats per ell per a passejar amb el
seu cotxe. Quan algú volgués que un ex-mi-
nistre apadrinés unes noces o un infant a l'ho-
ra del bateig, que dansés en els seus salons
el dia de posar de llarg la filla, que formés en
el cap de dol en l'enterrament del pare o
que es dignés acceptar una tassa de te un di-
vendres de moda, preguntaria a un seu amic
—no a un rival—com havia aconseguit en
tal ocasió la presència del senyor Erasme Is-
comaki, i aquest li ho diria a cau d'orella.

Mantenia la seva dignitat i podria viure fol-
gadament, tal com li esqueia!

FI
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El fulletó de JUSTÍCIA SOCIAL
Acabada en aquest la publicació de l'ex-

cellent conte de J, Roure i Torent, "Ex-
ministre", començarem a publicar en el nú-
mero vinent l'adaptació que sobre el text
anglès ha fet el nostre company Lluís Ar-
diaca, de la famosa obra de G. J. Holyoake,
traduïda a totes les llengües cultes del
món i difosa entre les classes treballadores
de tots els països,

Història dels cooperadors de Rochdale
En aquesta obra, G. J. Holyoake, historia-

dor eminent de la cooperació i dels movi-
ments obrers anglesos del segle passat, fi
una descripció vívida i apassionant de la
fundació i desenrotllament de la primera
cooperativa de consum del món i de l'am-
bient social d'una de les èpoques mós terri-
bles de la història de les classes treballado-
res.

La

Història dols cooperadors de Rochdale
a més de constituir un document històric
d'excepcional importància, serà un clement
d'estudi per a la classe obrera catalana, la
qual sabrà aprofitar els exemples d'organit-
zació i de lluita col·lectiva que en ella s'ofe-
reixen.

Per aquesta raó estem segurs que la nova
d'aquesta publicació serà acollida amb sa-
tisfacció per tots els nostres lectors.

nimm
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Als vuitanta vuit any» de la Cooperativa da Rochdale

La potència industrial de la Cooperació
de consum anglesa

Cada desembre, el moviment co-
operatiu anglès de consum—i amb
ell el moviment internacional—suma
un nou any a la seva vida curta i ja
plena de realitzacions sorprenents.
En un lapse de temps no més llarg
del que dura la vida d'una generació
humana, el moviment cooperatiu an-
glès ha portat a cap la gesta més
grandiosa que registra la història de
les classes obreres; el pas més defini-
tiu que mai hagin realitzat en vistes

• a llur emancipació, i el model més
perfecte i més factible que mai s'hagi
proposat per a la reconstrucció i l'or-
ganització de la Societat sobre bases
estables d'eficiència i d'equitat. En
vuitanta vuit anys, la idea cooperativa
ha aconseguit a la Gran Bretanya
reunir al seu entorn a set milions de
consumidors i ha creat una gegan-
tina xarxa d'empreses de distribució,
integrada per més d'un miler de so-
cietats cooperatives de Consum que
realitzen a l'any una xifra de vendes
de 10.621.600.00» pessetes, i que
exerceixen ja una marcada hegemo-
nia en el comerç i en la producció
d'alguns dels productes més essencials
per a la vida de les classes treballa-
dores. D'aquesta manera, el movi-
ment cooperatiu, junt amb el comerç
municipal,' constitueixen a la Gran
Bretanya la realització d'un socialis-
me molt més eficient que el practi-
cat generalment en els països del con-
tinent i que ens ofereix la magna visió
de la conquesta i del traspàs paulatí
dels mitjans de producció, de canvi
i de distribució de les mans del capi-
talisme a les de la classe obrera
organitzada, sabedora de tota la for-
ça econòmica que enclou en el seu
si en la seva doble qualitat de pro-
ductora i consumidora.

En aquests dies commemoratius
del gran succés de Rochdale, afirmem
una vegada més la nostra fe en l'ac-
ció cooperativa per a la implantació
total del Socialisme i oferim als nos-
tres lectors -l'adjunt estat que hem

compost especialment i en el qual—a
desgrat de les omissions que conté—
podran veure tota la força econòmica
que avui dia ha aconseguit aquell mo-

viment que iniciaren el 21 de desem-
bre de 1844 vint-i-VTiit senzills tei-
xidors de la vila anglesa de Roch-
dale.-

Indústries propietat de la Cooperativa Majorista
Anglesa (C. W. 8.)

P R O D U C C I Ó

Farines i Farratges .
Margarina
Cuiros i Sabates .
Confeccions
Tabac i Cigars
Impresos
Galetes
Olis
Mobles
Pelletería
Teixits de llana
Gèneres d e punt . . . .
Teixits de cotó . .
Bicicletes, motora i objectes d'alumini
Conserves i Confitures . . .
Llard
Carbó
Cotilles
Colors i Pintures
Raspalls i Estores
Flassades i Cobrellits
Cordes, cordills i flls .' . . . .
Llits i altres objectes de ferro . . .
Productes químics
Galledes i diversos
Objectes de llauna.
Terrissa i Ceràmica
Enginyeria i Edificació
Café i Te
Productes del porc . .
Fusta
Embalatges
Llet
Mantega i Formatge
Botelles i Flascons
Balances í Bàacules
Maletes i Baguls
Paraigües i Ombrel·les . . .
Carrosseries
Capells i gorres
Ganiveteria

Totals

»miri dl
filrlpui

miifitturii

1 1
1

15
13
1
g
a
2
B
2
s
1
2
2
6

2

õ
1
1
1
2
2
6
1
1
?.
3
1
1
1
1
1
1
1

109

Obrera
empléala

1 Mfi
1 123
4 186
6 096

694
2 670
1 860

966
1 681

178
767
996
879
872

1 806
24

729
401
66

827
110
168
182

1 811
196
153
159

1 579
• 686

384
229
217
218
192
167
153
117
34
19
18
10

31.886

Producció
anual

En pttaetea

KA7 79A>fift

161 166 560
M 71 ft flftfi
60 414 800
68 782 800
tg MCI onn
Uf. me. AC\n

10 4fiQ Qftfl

o« K9K f,(\n
99 644 70O
1 7 1 Q« MM)
1 R A7fi AfiCl

1Ä 1R9 7JSn
12.818.450
1 1 807 ftno

Q HQA onn
8 689 560
6 047 200
6 f.OA OKfl

6 fiM Ann

8 1 07 SfiO
à 9R3 SOfl

8.790.860
3 RAÓ RJSÍÍ

2 754 850
1 fiKfì 7fífí

936 000
fai
fai

fai
fa)
fa)
fa)
fa)
fa)
fai
fai
fai
(ai
fa)
fa)

1.018.182.800
(a) Dadea desconegudes en aquesta Redacció.

Eduard Bernstein
(Continuació cíe la pdg. t)

nat els objectius finalistes del marxisme.
La seva magnífica frase: "L'objectiu li-
nai no és res ; el moviment ho és tot"
resumeix tot el »eu pensament. Quan en-
cara la socialdemocràcia era hostil als
sindicats, Bernstein fou el seu -defensor
decidit i assenyalà a la classe obrera
tota la seva importància. Quan Bebei i
altres caps del socialisme alemany ne-
gaven tota eficàcia a les cooperatives de
consum, Bernstein, que havia vist de prop
la magnifica realitat de la cooperació
anglesa, proclam? -ota l'essència revolu-
cionària de l'acció cooperativa i invita
els obrers alemanys a seguir l'exemple
de llurs companys anglesos i belgues.
Betxhftein fou qui primer dintre el socia-
lisme anuncià que la veritable emanci-
pació de la classe obrera sortiria de la
seva organització econòmica i qui tot
afirmant la triple solidaritat sindical, po-
litica i cooperativa, reduí la transcen-
dència de l'acció politica als seus veri-
tables limits.

Es corrent dintre certs medis socialis-
tes fer responsables les teories de Berns-
tein de la situació actual del socialisme
alemany. La puer i l i ta t d'aquesta imputa-
ció és fàcilment demostrable. La teoria
de l'evolució constructiva, de la reforma
constant s'identifica tan íntimament amb

l'acció natural i espontània de la classe
obrera, que mai no podia constituir un
obstacle o una desviació del progrés
d'aquesta classe. Encara que mai Marx
no hagués enunciat la lluita de classe,
la classe obrera realitzaria, instintiva-
ment, la lluita de classe, de la mateixa
manera que porta a cap, pel simple fun-
cionament de la lògica, l'acció reforma-
dora que preconitzava Bernstein. I pre-
cisament la raó principal de la situació
del socialisme alemany és la persistència
—a despit de Bernstein—en l'esperit
dels seus dirigents de la influència mar-
xista de la concepció materialista de la
història. Es aquest fatalisme, aquesta
creença en l'inéluctable, aquesta fe cega
en unes forces extrahumanes que ha lli-
gat de peus i mans la socialdemocràcia
alemanya i li ha llevat tota eficàcia re-
volucionària. Si Bernstein té alguna res-
ponsabilitat, és precisament la de no ha-
ver anat més enllà en la revisió del mar-
xisme; la d'haver volgut apedaçar una
doctrina caduca quan calia desar-la per
inservible i bastir en el seu lloc una al-
tra doctrina, basada en la voluntat i en
el moviment, com avui comença el Socia-
lisme a construir sortosament a temps.

LL. A.

Obrers! Propaguen
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Ramon Xurifuera: "Volvei griles"'—
Edidons Proa; Biblioteca "A tot vent",
vol. 5/. Badalona, 1932,

Ramon Xuriguera ha publicat, gairebé
simultàniament, les seves dues primerea
obres literàries: Espills dormiti (Col·lec-
ció Balagué) i Volves grises (vol. 51 de
la Biblioteca "A tot vent").

Recull d'impressions i anècdotes de
París el primer llibre, Volves grises té
molta més envergadura. Es un episodi
de la vida de l'artista i de l'estudiant
a aquest Paris que obsessiona a Xuri-
guera, com a tants d'altres exiliats del
temps de la dictadura de Primo de Ri-
vera ; la lluita animica de l'home que té
dues amant».

Volves crises denota tot un tempera-
ment d'observador, gairebé fins al de-
tallisme; però d'observador espiritual.
El procés psicològic hi és més apuntat que
dit, i l'observació recolza la idea de
l'autor; diria's que analitza a base de
petites porcions anímiques. Relat ben
construït, curosament cultivats el llen-
guatge i l'estil, Volves grises, sense ar-
ribar a produir cap entusiasme, suggei-
tiona el lector des del començament.

J. R. i T.

Unió Socialista
de Catalunya

Mítings i Conferències
DESEMBRE 31

Conferència del company Ramon Ju-
vé Rrufau a la Secció del Districte II!.
Tema: "Condicionante d'una politica
d'esquerra".

GENER 4
Conferència de Vicenç Riera a la Sec-

ció VI de Barcelona (Provença, iot,
baixos). Tema: "L'atur forcés i els sens
possible« remeis".

GENER 6
Conferència de Joan Comorera a-Tor-

tosa. Tema: "El concepte socialista de
la Revolució".

GENER 7
Conferència de Joan Cumorera a la

Societat de Carreters d'Amposta. Tema:
"Tàctiques del proletariat".

GENER 8
Conferència de Joan Comorera a Al-

canar, a les deu del matí. Tema: "¿Què
és Socialisme?"

Conferència de Joan Comorera a Bi-
tera, a les quatre de la tarda. Tema:
"Organització sindical".

Secció del Districte lli
En la reunió general celebrada el pas-

sat diumenge dia 18 va ésser efectuada
la renovació reglamentària de la Junta
directiva, que quedà constituïda pel« se-
güents companys:

Secretari general, Frederic Cardona ;
secretari d'actes, Manuel López; caixer,
Gerani Cuatrecases ; comptador, Josep
Nebot; vocal primer, Antoni Carnedo;
vocal segon, Josep M." Tort; vocal ter-
cer, Joan Grane.

Secció del Districte VI
Aquesta Secció celebrarà assemblea ge-

neral ordinària el dia 3 de gener de
1933, a les deu del vespre, en el seu
estatge social, per a tractar, el següent
ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta an-
terior.

2. Memòria de l'actuació del Consell
Directiu.

3. Elecció de nou Consell Directiu.
4. Preo, pregunte» i proposicions.

* * *
La Secció del Districte VI pon», en

coneixement de tola els ufiliafs del Par-
tit i simpatitzants que, a partir de la
primera quinzena de gener de 1933, es
donaran en el seu estatge cursos gratuit»
de Català, Francès, Anglès, Taquigrafia,
Comptabilitat i Cultura general.

"JUSTÍCIA SOCIAL"
Not«* de Redacció

Amb motil) del començament d'any
JUSTÍCIA SOCIAL procedirà des del
vinent número, a una sèrie de refor-
mes internes per tal de convertir-lo, pau-
latinament, en el gran periòdic que ne-
cessita la classe obrera catalana.

Pel moment, le» reformes consistiran
en un canvi general de ['«structura in-
terna del periòdic, a fi de donar-li una
major amenitat i un major interès per
a tot« els sectors obrers. El moviment
sindicai, el moviment agrari, el movi-
ment cooperatiu, el moviment pedagògic,
el moviment polític i econòmic, tan na-
cionals com internacionals, seran tractats
periòdicament en seccions permanents
per companys de reconeguda solvència.

• • *
S'estableix també la Secció de "Cartes

al company Director", en la qual in-
vitem a col·laborar a tots els nostres
companys en forma de suggerències, d'ob-
servacions sobre la marxa interna sa-
bre fets de la vida politica, social i
econòmica, etc. Els comunicats per aques-
ta secció han d'ésser breus, concisos i
han de tractar qüestions concretes, fu-
gint de tota mena de divagacions lite-
ràries. És obligada la signatura del co-
municant i el número de la Secció de
la U. S. C. on pertany.

* » *
Ha quedat reorganitzada la Redacció

de JUSTÍCIA SOCIAL sota la següent
forma:

Director: Joan Comorera.
Secretari de Redacció i Moviment Co-

operatiu: Lluis Ardiaca.
Moviment Sindical : Ramon Jové.
Política Internacional: "Rochdale".
Literatura: J. Roure, i Torent.
Pedagogia: Joan Formem.
Arts Plàstiques: "Ajax".
Teatre: Ambrosi Carrion.

PER A

RENTAR
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