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Faistes i monàrquics
a l'ofensiva

Si alguns orbs volien una prova més, ja la tenen. ¿Qui, avui,
honestament, pot negar que la F. A. I. és agent provocador de la
reacció ? ¿ Qui no veu, avui, honradament, que les activitats faistes
més sorolloses concorden sempre" amb moviments militars i clericals
contra la República?

Mentre a Madrid era detingut el general Goded i altres, el pis-
toler Sales i els estudiants feixistes, la F. A. I., tenint a les veveâ
mans la C. N. T., declarava la vaga general »revolucionària» a tot
Espanya. El complot militar va fracassar. La revolució faista, tam-
bé. Però, la comprovació ja estava feta.

El paper de la F. A. I. en aquest afer criminal, és conegut
a bastament. Amb les seves act'vitats caòtoques, terroristes, cerca una
de les finalitats necessàries als conspiradors reaccionaris : esgotar les
forces proletàries, crear l'estat psicològic favorable al cultiu del vi-
rus feixista. No heu sentit ja per carrers, per tramvies, per cafès,
les veus sinistres dels que clamen que així no es pot viure, que algú
ha de venir a posar pau i ordre f Són les mateixes que en vigílies del
13 de setembre de 1923, feren possible el cop militar de Primo de
Rivera. Són les mateixe? que a Itàlia obriren la marxa sobre Roma.
Són les mateixes que a Alemanya han encimbellat Hitler.

No ignorem que entre els faistes hi ha joves abnegats, de bona
fe. Però, ¿què compten aquests? ¿Què valen? Són la carn de canó.
Són la carn de presidi. Són les víctimes eixorques de la reacció.

Nosaltres acusem «els líders de la F. A. I. I afirmem que estan a
sou de la »acció.

I, en acusar-los, demanem als treballadors de Catalunya que fa-
cin l'esforç que calgui per a foragitar-los. En defensa de la Repú-
blica, de l'Autonomia i dels seus interessos de classe. Per a evitar
que d'ací pocs mesos, per culpa de la covardia de tots, de la tole-
rància de tots, del silenci de tots, la; reacció anegui en sang la Repú-
blica, l'Autonomia i els interessos i< el* ideals del proletariat.

¡ Via fora lladres I
i Via fora « revolucionaris » : á sou del Borbó !
¡Via fora la F. À. I. i l'organisme avui ja pseudo-sindical, la C.

N .T . , que. ha malmès per a sempre més 1

L'ari d* governar
Durant l'imperi de 1» Dictadura, que

portà l'esfondrament definitiu de la
monarquia espanyola, una entitat que
sota Un nom cultural amagava 1» se-
va significació politica, va organitzar
un cicle de conferències de caràcter
cultural que varen tenir un gros èxit.
Sota la capa de la cultura hom par-
lava de tot i sense esmentar per -a
res teories polítiques que en aquella
oportunitat estaven absolutament de-
fesee, es sentaven principis que respo-
nien a les pròpies idees. Recordo que
Jo vaig donar una conferència en la
qual vaig parlar del team: «No es
tan fàcil com sembla governar...».

Hi ha una munió de subjectes que
pel sol fet de pertànyer a una cleda
politica, es consideren Ja politics. En
totes les activitat* sortais hi han els
pròpiament tècnics, els intrusos l els
aficionats. Bis primers poden saber el
què vertaderament és la politica; els
segons putlnegen la política, 1 els da»
rers van absolutament a les palpen-
tes, perquè s'imaginen que la politica
no exigeix preparació de cap mena i
es creuen capacitats per tot el que
pugui portar-los l'actuació pública. Cal
només examinar de prop la feina que
han realitzat la majoria dels homes
que han passat pels organismes pú-
blics de Catalunya, per a comprovar
la fallida de tota aquesta mena de
subjectes que s'han considerat amb
capacitat per a governar, però que
amb llur actuado han demostrat que
desconeixien els més elementals prin-
cipis del dret públic i constitucional i,
ja no cal dlr-ho, del dret administra-
tiu.

Altrament, però, hi ha homes que
tenen una propensió a l'obra d'orga-
nització, i per aquesta virtut innata
saben tot seguit adaptar-se a les habl-
tuts i al tacte de l'home de govern.
Per a fer de revolucionari, encara que
només sigui verbalment, serveix molta
gent, però un cop acabat el període
revolucionari, llur tasca ha finit per
a sempre* més. Un exemple el tenim
amb En Lerroux. Fou el gran home per
a predicar revolució, però, ara, en el
moment difícil d'haver de demostrar
que hi ha alguna cosa més dintre seu
que no sigui l'aldarull i la paraula
groixuda, està demostrant, amb els
seus fets i les seves paraules, que és
un incapacitat absolut per a tota obra
de govern.

La condició més essencial per a tot
home de. govern, és la tàctica, 1, sobre-
tot, la serenitat. Una 1 altre li dona-
ran aquella virtut tan difícil d'obte-
nir que és el callar. No tothom sap

callar, i l'home de govern que no sap
cloure la boca oportunament, ha de
morir per la boca, com els peixos. El
politic que cau per xerraire, difícil-
ment torna a alçar la testa, perquè
en les seves paraules hi haurà hagut,
indubtablement, la justificació de la
pròpia incapacitat. Diuen que els po-
lítics anglesos són els que acostumen
a durar més; jo arribo a creure que
aquest fet és la conseqüència del pro-
pi caràcter retret i poc propens a par-
lar inútilment. En estats nous, on les
habituds de govern tot just són estre-
nades, és comprensible que els homes
de govern tinguin la dèria d'enrao-
nar sense mesurar les paraules, sense
donar-hi l'equanimitat pròpia'dels ho-
mes responsables, situant-se en un bàn-
dol determinat que acaba per incapa-
citar-los per a l'alta funció governa-
mental. Un ministre, per exemple, no
pot ni ha d'ésser mai un home humil.
Ha de tenir sempre l'altivesa de l'home
responsable i superior que, precisa»
ment per la seva superioritat, té en
les seves mans les regnes del poder.

Es admirable, per exemple, l'altive-
sa amb que diàriament es produeix al
Parlament espanyol el senyor Azaña.
Aquest home dóna sempre la sensació
que sap el què vol, domina el quò
pensa i té un carni per on mena la
seva nau política. Jo no el concebo
d'altra manera un home de govern.
Perquè quan el politic descendeix a la
via pública a discutir questions de
detalls, i sobretot si són qüestions pas-
sionals pels Interessos que hi ha en
pugna, aquell home demostra que ni
és politic ni molt menys, per tant, ho-
me de govern. Imaginar-se que aques-
ta mena d'homes poden improvisar,
és el mateix que creure en la vinguda
de l'esperit sant; equival a fer pro-
vatures, que mai han de fer-se, a les
costelles del poble, que sempre, sem-
pre, han de portar com a conseqüèn-
cia result»ti perniciosos per a la cle-
da politica a la que pertanyi aquell
ministre i per a la cosa pública.

Aquest defecte és propi dels partits
politics Jov«, i sobretot dels que de
cop i volta s'han trobat al Poder sen-
se la necessària pràctica de lluita que
curtelx als homes 1 els prepara per
al futur. I si bé pot considerar-se com
una virtut apreciable la joventut, amb
el govern dels pobles no és propi ex-
posar-se a criaturades que poden por-
tar com a resultat el descrèdit i l'a-
nuUacló d'un partit politic.

* f. RO8BLL I MONTANÉ

Impressió
parlamentària

(Sentons del 3 al fi de BUM*)

Breu setmana, però intenta i emo-
tiva. En mig d'una forta espeotació,
amb l'atmos/era carr^pooo ae pastió,
s'inicia ei atmeore» amo ta interpel·la-
ció ael company Camarera tdfffe el
confítate ael Port.

lie« triounesi, piene» B, venar. La pre-
sència en eue* ae grups a'ùorers aiec-
tats pel contacte, eu aonavu un aspec-
te intúlit, que e» tramuta en un mal
reprimit nerviostsme i potava en l'am-
bient solemne ae la ittta una nota de
passió.

Kn pronunciar el President lei pa-
raules ae ritual: «W ta paraula el
senyor Camarera», e* féu tat d'una un
silenci impressionants

El company Cçmorera, amb la sin-
cera emoció que sap posar en let te-
ves paraules, pronuncià un dels mi-
llors discursos que U ítem sentit. Fe-
licíssim de concepts' l d'expressió,
term per la forma i ¡pel fona, el seu
parlament fou un al·legat formidable
contra la política equivoca i pernicio-
sa del Conseller de ßanitat, senyor
Dencàs, en matèria obrerista. Fou al-
hora una severa i magni/tea admo-
nició de la discreció elemental, de la
serena i ecuánime imparcialitat que ha
de posar en la seva «ctuactó un go-
vernant intelligent apa) el sentit més
rudimentari de la seva responsabili-
tat.

El senyor Dencàs, amb aquella vul-
gar habilitat, que consisteix simple-
ment en silenciar els arguments cab-
dals de l'adversari — com si no ha-
guessin estat formants — contestà
amb un discurs de míting, farcit de
pinyols oratoris i d'in$nuacioru imbè-
cils que havien de -jtndir a demos-
trar que ell, el MMfil antí-marxiata
senyor Dencàs, é» Mític dels humus
i dels oprimits, tquenòtattres.els so-
cialistes, som els amics dels explota-
dors, interessats en què /"obrer es re-
signi a morir de fam.

Tanmateix, demanaríem al senyor
Dencàs una mica de respecte a la in-
tettigència dels ciutadans, que no són
tan estults com ell, des del seu alt si-
tial, vol suposar.

De ^ministre anarquista» el qualifi-
cà el company Comorera en la seva
rèplica breu i contundent. ¡Exacte!
Mentalitat lerrouxista, afegiríem nos-
altres, la del senyor Dencàs; d'un ler-
rouxisme passat pel catalanisme i, per
tant, més perillosa tal vegada per
Catalunya, posat que gràcies al seu
espanyolisme, pintoresc, f.'ext-empera-
dor del Parallel fou, a fi de comptes,
sempre un cos estrany en l'organisme
de la política general catalana, que, a
la curta o a la llarga, havia fatalment
d'ésser eliminat.

La interpel·lació es prosseguí en la
sessió del dijous en mig d'una expec-
tació semblant a la del dia anterior.
SI company Fronjosà aportà a la dis-
cussió més dades interessants de la
seva experiència sindical, i una pobre
intervenció del senyor Colldeforns do-
nà lloc al company Comorera per a
una rectificació final, en el transcurs
de la qual llegí dues carte» de la Fe-
deració «Obrer« del Port, que produï-
ren sensació i projectaren un raig de
llum diàfana sobre els baixos fons tir-
bols del contiate del Port, que alguns,
amb fins electorals, s'entesten a fo-
mentar í mantenir.

Asserenat l'ambient, després del xà-
fec passional dels dos dies anteriors,
la setmana parlamentària finí el di-
vendres amb dues magistrals intenen-
oons del company Serra i Moret. Una
bellissima peça oratòria de doctrina
munidpalista i una noi menys brûlant
í documentada exposició del pensa-
ment orgànic de la nostra minoria en
matèria d'atur forçós.

Llegiu a la fig. 3 el dtecun del
company Comorera en la Interpel·lació
•obre 1 conflicte del Port

ES FREGA AtS SUBSCRIPTORS
DE "JUSTÍCIA SOCIAL" QUE TRA-
METIN A LA MAJOR URGÈNCIA
L'IMPORT 0E LLUR» SUBSCRIP-
CIONS. "JUSTÍCIA SOCIAL" ES UN
PERIÒDIC QUE NO TE ALTRES RE-
CURSOS QUE ELS QUE LI PROFÄ.
CIONEN LA VENDA I LES SUBS-
CRIPCIONS I SI AQUESTES ES RE-
TARDEN MES DEL CONVENIENT,
ES PRODUEIX UN GREU TRASBALS
A LA MARXA DEL PERIÒDIC, QÚK
ELS SUBSCRIPTORS PODEN EVI-
TAR EN BE D'ELLS MATEIXOS 1
DEL PERIÒDIC.

La S e t m a n a Po l í t i ca
Les preocupacions de "El Diluvio".--La insensi-
bilitat política del Sr. Dencàs.-Els treballadors

del camp, traïts per l'Esquerra
»El Diluvio» ens ha dit alguns

penjaments.
No s'explica «El Diluvio» que

havent anat en coalició amb T Es-
querra el 20 de novembre i ha-
vent sortit els idiputats de la U.
S. C. pels vots de l'Esquerra, fa-
cin aquests una oposició «impla-
cable» al govern. S'entreté en
matemàtiques i dedueix de les
eleccions parcials en què presen-
tàrem a Bar j au, que a Barcelona
la U. S. C. no té més enllà de
3,000 vots, car els altres 3,000
foren de l'Esquerra.

¿Es just? ¿Ben vist?
Ni una cosa, ni l'altra.
Els 6.000 vots de- Barjau fo-

ren tots ells de la U. S, C. Els
de l'Esquerra votaren Maurin,
escoltant els consells dels seus
principals líders, fets públics en
vigílies i el mateix dia de les
eleccions per ràdio i per la
premsa.

El 20 de novembre anàrem en
coalició amb l'Esquerra, invitats
per ella, no demanant-li nos-
altres. La coalició electoral es
comprometé davant el poble a
realitzar el seu programa mínim
revolucionari. Aquest compromís
volem que es realitzi i la nostra
oposició s'accentuarà a mesura
que el partit majoritari agreugi
els seus mancaments. I en el des-
envolupament d'aquesta política,
som més fidels nosaltres al vot
del 20 de novembre que el par-
tit majoritari. Ningú no ha sor-
tit amb els vots de ningú. Tots
vàrem sortir, perquè el poble
veié en nosaltres una seguretat
revolucionària. Seguiren Macià,
segurs de trobar en ell l'agent
dinàmic de les seves inquietuts,
dels seus interessos i sentiments.
Votaren els homes que entorn de
Macià s'uniren, no per simpaties
personals, no per prestigi d'uns
títols de partits massa frescos per
a tenir arrels profundes í prò-
pies, sinó per saber-los o pensar-
los més aptes, més enèrgics, més
sincers i absolutament resolts a
complir el programa revolucio-
nari.

Si en els pocs mesos de Parla-
ment s'han comès mancaments,
¿qui són els responsables? Els
que dient-se Esquerra retrocedei-
xen? ¿Els que dient-se U. S. C.
s'entesten en ésser Heals, en no
voler que s'apagui la flama revo-
lucionària? I, fets en mà, ¿qui
pot vanar-se de tenir el poble al
seu costat? ¿L'Esquerra o la U.
S. C. ? La resposta no és dubto-
sa i les realitats immediates ho
provaran abastament.

No som deslleals.
Hem col·laborat governamen-

talment i electoralment amb,l'Es-
querra. La col·laboració electoral
acaba sempre després de l'escru-
tini. La col·laboració governamen-
tal-acabà a últims de l'aríy pas-
sat, per iniciativa de l'Esquerra,
que cregué arribada l'hora d'as-
sajar uri govern homogeni.

Fora, doncs, del programa
electoral, ¿què ens lliga amb
l'Esquerra? Absolutament res.
Els diputats de la U. S. C. te-
nen les mans lliures i no se'ls
hi podrà fer mai cap retret si
accentuen la crítica, si arriben
a una oposició despietada, para-
leUament als defalliments o a les
traïcions revolucionàries de l'Es-
querra.

¿ Que no tenim vots ? ¿ Que no
tenim opinió? Són coses que
s'han de veure. I encara que fos-
sin vistes i en sentit negatiu, res
hi faria. Solament que, alesho-
res, més heroic seria el compli-
ment del deure.

» » *

De l'apassionant debat que la
nostra minoria tingué amb el con-
seller de Sanitat, sobre qüestions
de treball, entre altres (conclu-
sions importants, arribàrem a
aquesta: la insensibilitat política
del senyor Dencàs.

Després de parlar els senyors
Dencàs i Casals, el president em
concedí la paraula i jo vaig pre-
guntar: ¿No té res a dir el se-
nyor Conseller delegat? I el se-
nyor Pi i Sunyer, en resposta,
va replicar: «El senyor Casals
ha parlat en nom del govern i
jo ratifico les seves paraules.»

¿ I les paraules del senyor Den-
càs?

Dencàs havia ja parlat una ho-
ra sencera, dient moltes bajanades
i cometent imprudències de llen-
guatge i de concepte, imperdona-
bles en un home de govern. Ca-
sals parlà un minut, perfilant una
actitud, una concepció governa-
mental absolutament oposades a
les del senyor Dencàs.

Es evident, doncs, que el go-
vern no es féu solidari del se-
nyor Dencàs ; que aquest amb
les seves facècies, amb lef seves
afirmacions, que poc després ha-
via de rectificar, no va interpre-
tar el pensament del govern.

Aleshores, què?
Un altre home, des d'aquell

moment, s'hauria considerat di-
mitit. Però el senyor Dencàs no
és un home que dimiteixi. Si no
el dimiteixen, serà Conseller men-
tre ens quedi als dits un bri d'au-
tonomia.

* » *
En el Parlament s'ha comen-

çat a discutir un projecte de llei
que, en la intenció del govern i
de la majoria, ha de posar fi
als conflictes que hi han hagut
entre propietaris i treballadors de
la terra.

No es discuteix el projecte del
govern. Aquest ja no existeix.
Tan dolent era, tan indefensa-
ble.

Es discuteix un projecte de la
majoria. Però no l'autèntic pro-
jecte que ella redactà escoltant,
precisament, una suggestió me-
va, sinó un projecte esmenat, vol
dir empitjorat, empetitit, pel go-
vern.

De la primera prova no n'hem
sortit satisfets. I cal dir que si
el projecte és réflexe del pensa-
ment i de la voluntat maximalis-
tes de l'Esquerra, en discutir-se
el gros, el definitiu, la pagesia
es sentirà fortament decebuda.

Els rabassaires se senten mas-
sa governamentals. No és donen
compte que estan enfront d'un
govern que no té pas gaires ga-
nes de dimitir. No comprenen
que si ha d'haver-hi transigència
no ha d'ésser per part d'ells, si-
nó del sector conservador que
mediatitza ja tota l'activitat de
l'Esquerra. Ells representen l'es-
perit dinàmic revolucionari del
camp. ¿ I han d'ésser ells els
vençuts? t 4

('Passa a /a pàg.2)
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J* -ía temps que «n aqueat poWe
«4aft Quanitsant, sou el nom ,«»a
«Casal de Collsacabra», un centré de
dretes, la finalitat del qual és el que
anem a discutir.

Diuen que volen l'ormar un Sindi-
cat agricola, una borsa de treball,
uaa secció de relacions social», un

igpp tfesfcMío i-tambl 1» fenistlcè«-;
efa pe* poble. Per aquí començarem.

ttfo ía motte dies, una senyoreta que
es distingeix per ésser filla d'un dels
burgesos ..més escanya-treballadora del

.Çpble .i fambé ,per ésser germana d'un •
"Als-regfoors més defensors* de l'antic*
caciquisme local, féu una visita a ca-
sa de la majoria de les obreres per a
intitar-les a assistir »una reuniu, per-
què ella, com a dama de les de la
creu al pit, no podia permetre què ela
humils patissin i era una llàstima que
mentre a altres poblacions es repar-
tien tantes pessetes en favor dels po-
bres, ella no podia veure com'en el
seu poble nadiu els treballadors, en
cas de malaltia, no tinguessin cap as-
sistència.

Però, senyoreta, ¿és que heu perdut
la raó? ¿Que no veieu que us tireu
vés mateixa terra als ulls? ¿Què no
recordeu que el vostre pare no havia
pagat mal la- maternitat de les obreres
de .la seva fàbrica, ni havia pagat
mal cap classe de subsidi per a socór-
rer als treballadors, fins que nosal-
tres, «Is treballadors, amb la llei als
dit», E vàrem obligar? ¿Vós ¿voleu
parlar de beneficència i no veleu que
dintre de la fàbrica del vostre pare hi
han treballadors que guanyen vint-i-
tres passeies a la setmana? Senyore-
ta: el dia que els guanyem com el
vostre marit, aquest veterinari que fa
certificats sense saber el què certifi-
ca, i tinguem aquestes ganguetes de
tes que algun dia parlarem; -quan po-
drem gaudir d'aquests «modus viven-
<Us», ja no tindrem necessitat que ens
parleu de beneficència. ¿Què us creieu
que- vMm en plena dictadura? Val més
qua no us féu illusions i aneu a pre-
dicar aquestes teories al Sàhara, per-
què els obrers de Corcó estem con-
vençuts que vivim en plena Republi-
cà de treballadors, i no volem creure
que després del que vosaltres heu fet
al*, pobres, robant-nos les nostres sua-
des, ara ens volgueu venir a auxiliar.
Stcbem que treballant tenim dret a
viure Sense cap mena de caritat, per-
què si ens donessin el que és nostre
no.tindríem necessitat de beneficèn-
cia.

GIL AGUILAR
Corcó, maig de 1833.
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«¿a Revue de la Coopération HM0' tablir monopolis però en «fl»st cas- les activitat» del

La setmana
política

(Vedelapàg.í)
En aquesta primera batalla, ho

són. Ens dol dir-ho, però és la
veritat.

No s'hi veu l'empenta revolu-
cionària en el projecte que s'es-
tà discutint. No s'hi veu, tam-
poc, l'esperit totalitari que eral
d'esperar i desitjar. La timidesa
és enorme. Com si fos preocupa-
ció capital del govern, i, per
tant, de la majoria que el recol-
za, no acontentar la massa tre-
balladora que els ha fet el que
són, sinó les classes benestants
í parasitàries que han fet i. se-
ran el suport de la Lliga, regio-
nalista ahir, catalana avui, capi-
talista i reaccionària sempre.

Indubtablement, la impressió
en el camp no serà igual a tot
arreu. Hi haurà satisfacció en les
zones rabassaires més rebels, pe-
rò descontent en les altres i pro-
funda irritació en la resta. Car,
per la majoria, no existeixen cen-
tenars de mils de pagesos que
malviuen en iguals o pitjors con-
dicions que els rabassaires.

Es possible que el projecte de
la majoria sigui millorat en el
curs dels debats parlamentaris^
gràcies al nostre,esforç, que no
regatejarem pas. De no ésser així,
la U. S. C. caldrà que es prepa-
ri a fer un esforç màxim en de-
fensa del treballadors traïts pel
partit majoritari.

JOAN GOMORERA

Perruqueria a domicili
Tallar i ondular
Tallar . . . .

1*50 Pt«s.
0'75 »

Iscrlur« a P. Iglesias, 32, SU» f.-
Ulèfon 23169 - Barcelona

nfioTiflÍtfü' flflnbfl a& fittfíüQflí'
¿í »togularment interessant,^
de l'enquesta empresa fel Servei "äe rr>-
ceiques econòmiques de l'Aliança, Ço-,
operativa Internacional sobre l'extern*-
sia i les activitats deZ comerç miínící-,
*pal, aspecte Impòrtantíssimäe l'accio
socialista e» lei ciutats

Ajfitest estudi -- gue'apuijco:
cem a .publicar — ultra, 'ésser" el pri-

•¿mtr..-:8nt. • **ai ï*aü*WiLJet** w-fStt-!
internacional, conté tal profusió de
dades sobre el desenrotllament i els
rentat» de les giés'¿mportofUts an-

*prkses -d^ifuett géwere» 'cue erí-fan^én
document de gran, valor .net a fesíji-
á* äe ! Zfes 'tosslBJMátfs* Sie "'lV •ínfrõtóc-

> cié'a'ayuest nisttma a Cataiutitia t de
la seva inclttsíó en els programes d'ac-
ato mwífcipàr- Sei rieft/Ire Partit. Bar-
celona, sobretot, ofereix un aamp pro-
pici a la municipalització dels serveis
dels principals productes de primera
necessitat, avui en mans d'un comerç
sense escrúpols. Les pròximes elec-
cions municipals oferiran una magní-
fica ocasió per exposar al poble els
grans avantatges d'aquest sistema i
per guanyar-lo al nostre programa,

I. —LÍMIT DE LES ACTIVITATS
COMERCIALS MUNICIPALS

En nombrosos països la llei fixa de-
finitivament el limit dé les activi-
tats econòmiques dels municipis, A
Gran Bretanya, tota extensió d'aques-
tes activitats ha d'ésser objecte, en
cada cas, d'una sanció legisla'iva espe-
cial. A Alemanya, el decret del 17 d'oc-
tubre de 1937 relatiu als municipis
exigeix que tota nova organització co-
mercial municipal sigui aprovada pel
Consell de Control de l'Es' at. Entre
els estats individuals d'Alemanya, la
constitució de Baviera dóna als muni-
cipis el dret absolut d'escollir qualse-
vol forma d'empresa comercial, si bé
d'ença la publicació de l'esmentat de-
cret federal, els municipis bavaresos

' es veuen sotmesos al Consell de Con-
trol de l'Estat. A Turingia tota acti-
vitat econòmica que ultrapassi els li-
miís del municipi ha d'ésser aprovat
per les autoritats governamentals (1).

A Àustria, on els municipis han es-
tat els capdavanters en el terreny del
comerç municipal, ,el limit de. les ac-
tivitats municipals pot ésser fixat per
les autoritats deté estats federats. Vie-
na, en virtut de la constitució austria-
ca» no és sols la capital del país, sinó
que és alhora .un dels estats federats i
és, en conseqüència, absolutament lliu-
re d'emprendre qualsevol forma d'em-
presa municipal mentre no infringeixi
les clàusules generals de la legislació
federal que imposa certs limits a la
creació d'empreses monopolistes. En la
practica, la política del municipi de
Viena està limitada, d'una manera de-
cisiva, pels recursos financiers dispo-
nibles i per consideracions d'ardre so-
cial i polític.

A l'Europa sud-oriental, a Polònia i
'als països designats amb el nom d'Es-
tats fronterers, la llei fixa d'una mane-
ra precisa les funcions dels municipis
en l'esfera economica. A Nova Zelan-
da, país on els municipis es mos* ren
singularment emprenedors en el camp
comercial, tota extensió dels serveis
econòmics per part del municipi ha
d'ésser aprovada pel Parlament.

El dret a intervenir, a limitar i àd-
huc a prohibir les activitats econòmi-
ques del municipi que correspon a-la
més alta autoritat del país, és molt
important des d'un doble punt de vis-
ta. Per una banda, l'Estat pot utilit-
zar aquest poder a benefici del comerç
privat que veu amb molts mals ulls
el desenrotllament d'empreses comer-
cials que puguin fer-li una competen-
cia directa

Per altra banda, l'Estat pot servir-se
de les seves fundacions de vigilància a
benefici de la majoria de la població
en tots els casos en què el municipi in-
tenti establir un monopoli de certs
serveis i fer impossible, legalment ó de
fet, tota competència. Els municipis
d'Alemanya, de Txecoslovàquia, d'Àus-
tria i d'altres països tenen el dret d'es-

(1) És de suposar que,amb l'adve-
niment d'Hitler, aquestes llibertats
dels municipis alemanys hauran estat
anul·lades. Cal només pensar amb el
fort contingent de botiguers que no-
dreixen les fileres hitlerianos i llur .odi
natural envers les formes municipals
i cooperatives del comerç; per no tenir
gaires esperances en el manteniment
d'aquesta acció socialista per part dels
municipis. (N. de R.) .

Aiguardents especials per les herbes
de Sant Pons, les trobareu des de la
diada, 11 d« maig, a l'antiga i acredi-
tada

"Casa Ribera"
Salmerón, 48 - Telèfon 70083

. ' Nota. A tot company que des del dia
-li" a -ft de mes faci les compres d'a-
qaèats articles en aquesta casa, se li
farà nn descompte del cinc per cent
extraordinari.

»«M'JSft-
— ,._ F** lcí"í»utfflf*tí^'lidenA.
El desenrotllament del comerç mo-

, iiopoljsta en .diversos països fou en
' grktt-pai* el resultat de la decisió de
POSI brQSjM :]Wi»teinlfl fi]
gani1 zar "i de

ffJgSrStuSSHSSEuì:
^^M&^apfj^flKyMK^
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Quant a la intervenció municipal en
el .camp del comerç dels ..productes, r
velént*?que ha estat esUirívflàda per ^r"

WW.-mS&eaVV'.+ y»*™ ^Pd«»6 .̂̂ . ~- :-.œ«Mmm^*™mÍSrt***^30(K¡t>-
e desenrotllar diversos ser- a) raons de control sanitari; «.TTTïïl= n,»ivl« Mif«,.il.i.i^^

íveií locals. 4jquefte te^nclt-Ja vi- * b) el dfpig dfr crear «wpifses ma. AeMS f ***** **
IBiblf atap djla^aerrijbu tógrcada ¿èl·liflue* :fid'e#i«ular d jpejgecciataf Oaeaniïnifila
durant la mateixa quan s'obligà legal- ment dels mètodes comei
to«nt a les autoritat» tooaJ»,a proveir , cJ • le, nfiam.ifatä'<uu>tä^miaoat&f^
de certs productes la població. Cal atri-
buir en una gran mesura a les neces-
sltat&ctet t«mp« de gaefrSí?Toi»anitza-
cló dMtatíHmerfts mOTlãpWper al
jkrov^waent,äs PA, deUefcdfl fwpó^e
^»ati-A-LxUveq^.^tieAiaeicwiBSiOa
Berlín, a Francfort, a Budapest, a Vie-
ns,, a Varâôvla,- a Moscou '1 en gran
nombre d'altres ciutat«. Un cop acaba-

. da la guerra, hi hagué una forta ten-
dència en diversos països, estimulada
pel partit socialista i els partits pro-
gresistes a favor de la conservació de
les empreses comercals municipals crea-
des durant la guerra. Pera al mateix
temps, aquesta extensió d'empreses mu-

nicipals que es podria atribuir en una
llarga mesura a la Intervenció arbitra-
ria per part de l'estat i que íou faci-
litada per l'esfondrament de la indús-
tria i dels comerços privats, ha.provo-
cat una gran quantitat de crtiques. El
fet que els municipis, en nombrosos
casos,, no estiguessin gens preparats a
emprendre les noves funciona que se'ls
imposava, fou explotat en tots sentits
pels adversari« del comerç municipal.

II.- -LÁ POUTICA COMERCIAL
DELS MUNICIPIS

El comerç -municipal, en el sentit
donat generalment a aquest terríto en
l'economia aplicada i en là vida ordi-
nària, pot dividirà-se en dues seccions.
En primer lloc els serveis d'aigua, de
gas, d'electïicitat i diverses formes de
comunicació 1 transport. Aquests ser-
veis es troben tots compresos en els
països de llengua anglesa, sota el nom
de serveis d'utilitat pública. Després
ve el comerç municipal de determi-
nats productes.

Pel que fa al primer aspecte tothom
està - generalment d'acord en què el
proveïment del gas, de l'aigua, de l'e-
lectricitat sigui municipàtttzat pel fet
que la majoria dels casos, aquest pro-
veïment té un caràcter monopolista.
Eri una ciutat de superfície mitjana,
mai dues empreses que proveeixm l'ai-
gua o el gas podran realizar beneficis
a causà dels eaormes capitals necessa-
ris ï de certs aspectes tècnics i finan-
ciers. Aquests serveis han d'estar ine-
vitablemente en mans d'una empresa
gran i poderosa que necessàriament ha
d'ocupar una postelo que li permetí fi-
xar al seu arbitri eïs impostos i altres
càrregues.

Del punt de vista del consumidor, és
sense cap mena d» dubte preferible de
confiar semblants poders monopolis-
tes, no a una empresa privada incon-
trolable en la pràctica, sinó al muni-
cipi, àdhuc en el cas que la democrà-
cia no disposi dels mitjans necessaris
per exercir un control complet sobre

L L I B R E S
Fiodor »ostoievski: «StepàntxUiovo i els

seus habitants", trad. d/Andrea Nin.
Edicions Proa. Biblioteca "A tot
vent", vol. S3. Badalona, 1833.

. .Novell» punyent i irònica ;»lhaïa,
Fiodor Dostoïevski ens présenla», amb
«Stepàntxikovo i,«Is seus habitants»
un home rar magníficament pintat.
Fomà Fomitx és un ésser baix i , re-
pugnant que actua de joglar 1 que arri-
ba, un cop s'ha pogut lliurar d'a-
questa esclavitud moral, a convertir-se
en un veritable tirà. Home Intelligent
malgrat tot, sap penetrar les animes
dels qui .l'envolten i es desenvolupa de
falso que en té sempre el domini. El
seu retrat és esplèndid, però ho és
Igualment el dB tote aquells que es
sotmeten voluntàriament al seu Joc ar-
bi'rarl i foll; especialment legor Ilitx
Rostaniev 1 Stepan Alexéievüx Bakbt-
xéíesf- sobresurten1 damunt dels altres
.personatges.

L'argument està, bellament novellai
i en tot respira aquell mestratge de
Dostoïevski. L'obra desperta un inte-
rès suggestiu que no deixa abandonar
el llibre un cop s'ha comjençat.

El'sistema psicològic emprat per.l'au-
tor tió 'és el d'anàlisi' an^níic delà per-
sonatges, com tant sovint veiem. Els

-fets desenvolupen els - caràcters. Bis'
trets psíquics, doncs, hi són insinuats,
i no descrits; però la insinuació és
tan forta que no fa enyorar l'aaaTasi.

' tótepàntxUtóyij i els seus habitants»
nb'éV cap obrà capdal de Dostoïevski.
Bella novella, péiíañ^ al gènere, de

. le,s destinades a. entretenir — á entre-
tenir, és clar, à atjüeile's persones que
amin els retrats fisicològics. '

luí conyjapy Andreu Nin na fet una
traducció de Pobra de Bûdor Dostoïevs-
ki fidelíssima í viva, una de les traduc-
' dons precises i plenes d'amor a què
fais té h'àbituats'el nostre amic.

•." .»• , J.-ft. il,

eficaç sobre el mercat 1 d'influir sobre
la política dels preus de diverses em-

DveMor«* (
i I*

d) la ineficacia del comerç privat-
i l'absència de VorgfMta«« <Mqp«ir|£
Uva. ìoWlfSiS^

Les autoritats sanitàries de l'estat i
deh» municipis que-controlen i inspec-
cionen la carn i la Jlet des del punt
de vista higiènic, han arribat; sovint a

j^ocare« in ÜQ
lin una reorganitzaciÓ"*enèrgica de la' ~ ftlÜÉfeSt

decret preveia la descentralització del
Centrofoius per m^à de 4a craaoió

4'abplMÉ de la practica del racciona-
INnti li llnlKcló al 30 per 100 com
I "màximum %t la participació gover-
namental en el comerç .urbà, la crea-
ció d'un gran nombre de magatzems

:de venda als principals'centres urbans,
ei traspàs a l'BatKt de totes les em-

la conclusió^ que llur acciono,podia . ̂ ^^ de prpdueoió, a «tçepcb de Jes
limitar-se a la inspecció, sinó que s'ha-
via d'estendre al comerç si es volia
exercir un control eficaç sobre aquests
productes, -tota vegada que de llur
qualitat depèn en una gran part, la
salut tant dels infants com de la po-
blació adulta de la ciutat. Àdhuc eh
països com a Oran Bretanya, on él' co-
mer« privat ha donat proves de gran
habilitat d'organització l on to^s els
consistoris municipals s'oposen enèrgi-
cament a tota ingerència en el comerç
privat, la Idea de la municipalització
del servei de llet gaudeix de moltes
simpatias. A. Alemanya el proveïment
de llet es troba entre les mans de les

' autoritats municipals, en lá majoria
de les grans ciutats, ül mateix passa
a Austràlia i en nombroses ciutats po-
puloses dels Estate Units, i recentment,
alguns ciutat» importants com Berli»,
Glasgow t Viena, han discutit la qües-
tió de la mimicipaUteació del proveï-
ment de llet- ; < : ;

La participació dels municipis «n el
comerç de carn es limita, en la maio-
ria de casos, a la posessió 1 a l'orga-
nització dels mercats de carn 1 d'es^
contadora. Però d'una quincena d'anys
ençi *es nota en l'Europa -central un in-
terès creixent.per part dels municipis:
en la intervenció en el comerç de la'
carn, sobretot de la carn' congeladA.
Les raons a îavor de lit municipalitza-
ció del proveïment de la carn són gai-
rebé les mateixes que tes exposades per
a la de la llet. Les funcions del .con-
trol del sacrifici de bèsties i de la ins-;
pecció de la qualitat de la carn els'Han1'
situat davant del .problema. .lotal -del
comerç de la carn i han interessat les
municipalitats en Itoganltzaclé i dir
febèïcó tf «uéft ^a»U'
és cbrislôerá, lá cam c
de primera necessitat, que constitueix
urta part moft Important''de l'aliàlentft-
çió i del pressupost'de lés classée1 obre-
res i per conseqüència' s'estima qtte'és
una obllgatäö social rexclofee, el inér-
catìtjlisme en aquest coimerc. Eii£re eis
mumclpîs europeus, Vfená tia',donat
prova d'un grao Interés en¡'él tí<«hérç
die la carn 1 la Companyia nüxta, amb
les seyes filiáis, creada á aquest efec-
te. Juga. uh 'Important pftper en el
proveïment;. del conj^at dp la pobla-
ció. A Dinamarca 1 a Austràlia cl pro-
veïment de la carn es trona,J»J$fbé
compíetament en. mans.de Ics çeĵ e-
rativas mentre que al Canadà, Estats
Units i.ftja Oran Bertanya, jaíu^at,tó>-

fèbriques de pa, de la cria d'aviram,
de les granges í dels conreus de lle-
gums, la reducció de les activitats del
Centrosolus en matèria d'educa cifri la
introducció d'un sistema de prime« en
el pagament dels funcionaris coopera-
tius.

L'esdevenidor del alaterna cooperatiu
de .consum soviètic és Incert. Diatre la
U. H. 8. S. hi ha dues tendències so-
bre la íunció de la cooperació de con-
sum. La dels cooperadors purs — que
han estat titllats de sabotejadors i
d'anticomunistes — que demanen per
a la cooperació un desenrotllament,
una llibertat i unes facultats cada dia
m'és grans. I la dels comunistes purs
que 110 poden suportar l'autonomia de
la .Cooperació, d'un organisme amb
vida, pròpia dintre l'organisme general
de l'Estat, que si accepten per ara la
Cooperació és tan sols per una simple
rao d'oporfütaiBme i que voldrien con-
vertir la, funció de la distribució en
una, funció e^taUtzada. Aquesta ten-
dència és la que ha predominat dar-
rerament. Fruit d'ella són els decrets
de reorganització i d'aboHCió de les
cooperatives de fabric» esmentats.
Amb tot, cal reconèixer'que «aueeta si-
tuació ha estat provocada pels matei-
xos cpciperadors, per llur'manca de
preparació ï per Bur poci adaptació a
les circumstàncies. El dawnrotllament
enorme que hft..hagUt d'adquirir la
Cooperació de consum en els primers
anys de la NJSP a causa de l'absència
del 'comerç privat, ha perjudicat for-
çosament ;la s«va coastitucló i la seva

jjrganltzació,_no preparada per a una

' b> Cooperante aerícola

Les «etivítats cooperatives • agricoles
russes eetaa centralitzada» en la Con-
ledecwio d'Unions de Societats Coopé-
ratives agrloolegy ia qual es subdivideix
en le« lèguent» union« :

• Centrotalxiktotua, Unió panrussa de
soctetats cooperativas de productars de
Ubac, arab M» aocletati i 88.400 soeis.

CMebocentre, Cooperativa central
per a la venda de blat, amb 31.480
societats i 3.«AOOO socis.

Jivotnmadtaius, Unió de Cooperati-
ve» de criadora de bestiar, amb 3.754
sorietatet 93a.6ÚO Botís.
¡Kolciutaeantrt, Central de Coopera-yssssïssszsffx

establerts sobre upa. base,.Internacio-
nal. • ; ' • • . .,:.'•-1 ';,;,'",,;' ,.v.

Ela ^forçós d'alguns poce munlGlpis
per establir restaurants .pqpularft.eiítan,
en la niajorla dels casos, tosplrajU, ien
la..manera poc, eficaç, en, q»é ^fffffàfftç
privat realitza aquest servei i «n la
impossibilitat en què e» troben les co-
operatives, per nombroses raons, de
'realitzar-lo. ' . . !','.,.'"

Un cas típic de municipis:que actuen
en el Comeré a fi d'Influir ¿olqré «>ls
preus l de reaccionar contra el mer-
cantilisme del comerç privat, ens és
donat per la nmntclpalltzació, del co-
merç de carbó..Els exemples me«.In-
teressants elg, t»($em,,w".e.Í'wuníety>i
de »eri[n i en Vi»gaBit?apl|S,, ï»el de
Varsàvia 1 altres clutats..ppl»queo, d'es-
tablimeafs ,|ue venes..diversos.jówiuc-
tes a preus lleugerameat-toíeríorg aJsV<MO. «• ^AJHUO +*OWfct(i>·V***^*»W.jff**^·l.^*·J(, mf*> :|£BW' ï UfFUHJSOSf

, dels establiments,, partícup .̂., H» tt»- 9.488.200 socis.
téressant d'e remarcar que* yer éviter
l'especulació i ajltres abusos, es Jimita
la quantitat de mercaderies ypnndea a
cada client. , / ',

^Bk^k^A^av^kAflB^Akja^^L^^^^k

Cooperativa Otrera
d'Arts Gràfiques

ImpcMoa eomarefat*
Idenmtaaia
Idlolena-Ralllaatgaa
Ulbra« ratilata ••

Cartonatgat par • fotogratlaa

en «>mü. de màquines, amb 36.530 so-
cletKia i 688,1Bft ^aci». (IflBí).
: Lntxxntrt, tBnló oenlí»l panrussa de
cooperative* d» ípnodqctaïS dB 111 i cà-
nemv aaa»b; L78J .societat» i 1^63.788
S«iai^ : •·í·,::,i,^.· < : • .-•••...'•

:Jto»!ocBntre,0Biu central de llete-
rí*s cooperatives, amb, 6.186 societats i
L4«a57i BOCÜ) : . ;

Piadovinsvim&, Untó panrusaa de ao-
cieUt» íoqperstitivís de jardiner», hor-
ticulto« i viticultors, iamb 3JÍ70 soote-
•tete.i .fléfclMüaooüí

PíoíiBfatxariaoíta, Unió tíe societats
cooperative« d'apicultura, and» W so-
oiefiato i l&flflu aocis. . :

Pi««««!«*«, Untó pannina de
societats ctnperaUye* de criadors d's-
iríraaw amb 2*W sfietetate i UT407
làfletoeíViur . : ; ; • ; , • . •• . ,', . . . :•:

SeiriwítriKï, Untó panrusía de Socte-
tate agricoles; amb e*.S» societat« i

SemmavaOtoiicí, Unió. de societats
agriíoía«! per « l'aprwrtiíonament de
llavor», amb 8.338 «ooietats i 418.100
8OCÍS. • . . - • ; . • • . • •. ' . , - . : • . •

SoàM-JforíoW, Central de patates,
a«nb iMT80ctetBfi»si«98.IW:soclB.

Svekloetvttre, Voit* centrai de coopé-
ratives de productors de remolatxa,
amb SS4,societat« t «.3M socis.

Ultn» aquestes organitsaclons, que
compwnen:tota la auesla, hi ha les
cowesponeatBrper aWvtìa^.
, La Idea àe la Cooperació agrícola, és
«oi* vaBa a.RüMla i el Ctovem «ovlètic
se l'ha. teta SBTÍS i lUa propagad» in-
canaaatement. Avui i es fût dir que, ex-
cepto els «soshkeses», tota la produc-
ció, agrícola, soviètica està coopemtivit-
zada. La venda a l'estranger .est» ea-

Rr>«««tiA »m T«ÍWoa í«490 nalitzada a través d« Jes respectives
HOMILLO, 84 ;-n . · i « _ ^ oWans i arato ajut dri« Bancs ooope-
(MtreBmell ¡ VduUiut) D 3f CCI Ona ratlus «TMaislt Jtenl»,'de Rim, i «1Rica,

«Moscow - N»rodny Bank», d* Londres.
(Continuarà)



JUSTICIA SOCIAL - 3

AI Parlament de Catalunya

La interpel·lació sobre el conflicte del Port
Company COMORERA : Senyora Diputats :

Quan le, Minoria d'Unip Socialista' tìe- Cata-
lunya va resoldré fpr"aquesta interpel·lació i
m'encarregà a mi d'aquesta tasca, "no sabia
rcalthent a qiltn Conseller irifcerpeHar. Per
tractar-se -d'uria qtiestió"de treball, semblava
lògicament que "havíem • fflttterpeMar al se-
nyor Cpnseller de* Treball,' pértr com que la
causa originària tie ia Interpel·lació -ao eren
declaracions ni'1 aetttüds del senyor conse-
ller de TrebalI,''Slnó declaracions i actituds
del senyor Conseller de Sanitat, alseheres
resolguérem interpel·lar als dos senyors
Consellers. 'Evidentment'que la Interpel-
lació més que al senyor Casals va adreça-
da tota ella-^1 senyor Dencàs, Natural-
ment que el senyor Conseller de Treball, i
possiblement el senyor Delegat, 'hauran de
donar tamtié, llur opinió en les coses quo
ara anem a exposar. l '

'Abans d'entrar en Matèria, voldria í«1 toa
petita manifestació. 'Btì entrar saqueata tarda
ai Parlament, se m'ha assabentat què «Sgú
ha provocat una 'petita -manifestació' d'o-
brers del port;1 afiliats a una deies entitats
qus avui seran- 'discutides, i que aquests
obrers han feti h«n: «it coses de «reuge »per-
sonal contra!el Diputat <iue UB p»rl«.'<És una
<:osa sorprenent flue¡pogHi ttaver-hi'Blgú que
abans de conèixer exactóm««t »al·lò que va
a dir-ae en el Saló. de Sessions, ja es perme-
ti maniobres d'aquesta • naturalesa. En. res-
posta d'així» Jo he d'afirmar! què- malgrat
aquesta coacció exterior, jo diré tot allà.:que
m'he 'proposftt^aendir.i l- acá, anem ¡a la« ma-
tèria. " • ' ' ' ' •'"'"' ' • : . ' ' " ' l 1 • : • '>'"

Unes manifestación* «reus
. ' . , ' ....' ' ;,;í iii|pro4W*»'','." ..:""•... ...
• Bo La Humanitat del «üa Sã del mes paissat
vàrem llegir unes >'manifestacions del senyor
Conseller d«. Saasita<t¡ ; < que :..tot¡iie«wit quali-
ficàrem deígreusii d'imprudeats, ensems que
tfinjustes.' Elitre altee« coses» el sensor pen-
cas, que no :és «Conseller de Treball, va :dir :
«s'ha preoeopat especialment .el senyor ,Ma-
ciíi de la'Germandat- de-s8i|nt JPer.e Pescador,
puts que són • «lar ÚBÍCB que. amb, més rao po-
den dir-se obrers portuaris, doncs fa mèi ,de
quaranta anys que, aaue.ste enítta,t..està. Cons-
tituïda ¡i sempre'han.-exercit lep tasques de
càrrega i descàrrega ¡àeito vaixells que, han
acudit al port de, Barcelona,»,|iés endavant,
afegeix el senyor Oenc&s en les se. y es decla-
racions: «L'fliigen (vol dir. el conflfcte del
port) no és CRP altre que l'ocorregut, dupant
la vaga de transports que, tingué, l}oe quan
eh senyor Anguera rie Sqjo ocupava el Go-
vern Civil de, Barcelona,»; Altres m^nifesta-
cions del senyor (Dencàs : «Que ei seriyor An-
guera de Sojo tragué el torn, q«e ja de fet
h-avla estat imposat, i féu que íossin .contrac-
tats al port un 50 per 100 d'obrers de la
Germandat .de^Saiit pers. Pescador, i un altre
50 per 100 d'una associació que es coristitui,
podríem <iir-ne,'de manera, espontània entre
els esquirols üel port ï altres, elements' que
no hi havien treballat,;associació afecta a la
U. G. T.» .Darrerament," el senyor De.twàs va
dir: «Amic meu (l'amic meu és er suposat
cronista periodístic), no ht ha'taï Jurat mixt
perquè esta ; torjnat ühicariíent i exclusiva
p..;i individus'de la tri'stan);ent. cèlebre T. O.
M. S. A.'pels obrers a qUè'ftem al·ludit abans
afiliats'a la U. G. T. els quals fan també
oi joc de l'esmentada entitat,,cosa que sens
dubte produeix • què tot l'esperit d'aquests
mul anomenats Jurats mixtos, sigui contra-
ri als obrers de SanJ; Pere Pescador.» '"

Com hauran -vist'els senyors Diputats, en
acuestes declaracions tíèl senyor Deïicàs hi
hnn unes quantes conclusions extrentada-
ment greus i que haurem de precisar si són
o no són certes. Si aquestes manifestacions

t ä . fes-hagués! fets Tatus ÄSKat del Partit majori-
tari, sense re^wnsahilitat de Govern, nosal-
trts no hi hauríem donat cap importància,
o en tot cas nò U hauríem donat més que
la importància relativa que té sempre ,una
opinió de caràcter personal. Però quan han
e?tàt fetes per üri home que té la responsa-
bilitat de Govern i que les dóna a' conèixer
«n moments extremadament difícils per ia
patí del port i per la pau social de Barcelo-
na, aleshores 'nosaltres estem' obligats a do-
nar-les-hi tota la seva importància i á qua-
lilicar-les una vegada que nosaltres haguem
tret unes deduccions respecte "B la seva va-
lidesa o a la! seva''veracitat.

Conclusions que trèiem d'àquèsts paràgrafs
que hem llegit de -les declaracions del senyor
Dencàs: . . .

1.a Que la Germandat de Sant Pére Pes-
cudor és l'entitat més respectable -del Port
l'en la qual hi figuren els veritables obrers
portuaris.

2." Que la Federació'Obrera der Port és
tuia ^criatura de l'ex-Goverriador senyor An-

. güera de Bojb.
3.» Que-els militante de la Federació Obre-

ru del P-ort són uns esquirols.
4." Que els Jurats'mixtos són. un apèndix

do la T. O. M. S. A.
5.» Que la .Federació Obrera del Port és

un instrument de la .T. O. M. S. A.

ta Klatftrla sindical del
port

¿Són justes aquestes .apreciacions que te-
nen gravetat extraordinària, fetes pública-
ment per un Conseller «ue amb tota lògica i
en bona teoriajde Govern nuittavía dfoplnar
sobre matèria de treball, per quant hi ha
•un Conseller de Treball .que és, l'únic que té
responsabilitat directa sobre aquestes qües-
tions i del; qual, l'opinió,,, pública pot esperar-
le declaracions, clopinions amb certa irhpa-

, ciència? Aquestes apreciacions no són exac-
tes, i no spn justes. :

Segurament. si ej: senyor Dencàs conegués

Discurs del company Comorera
er\ la sessió del dia 3 de maig

niés íntimament la història sindical del port,
aqüestes Manifestations no les hauria fet.

'•flfo' d*emostrarem d'Uria manera molt senzilla.
' L a federació Obrera del Port no és una
invenció del senyor Anguera de Sojo. La

"'federació actual del Port és la continuació
.'"da totee les organitzacions sindicals de clas-
'4c;;que liti han hagut en el port, dee de que
hi ha consciència i conflictes socials en el
port, i que ha hagut de lluitar precisament

!er,'contra de l'esperit patronal servil i es-
quirol de la Germandat de Sant Pere Pes-

'iccdor.
1 ' Toti^ recordaran que cap a l'any 1917, es

vu concretar, va madurar la idea del Sindi-
cat únic. Aleshores, en produir-se aquell
enorme moviment de caràcter sindical ama-
rat de consciència, klè>«aasse, provocat en
primer terme per la guerra mundial i en
segon ternie per. l'egoisme orb del patronat-
ep català, hi Ijavia en aquell moment dos
e'oi;iènts ideològics i tàctics. Un, típicament
català, al' front del qual figurava Salvador
Seguí; i un altre corrent esbojarrat i catas-

* trofie, que és el que encara figura al davant
de la Confederació Nacional del Treball.

'Aleshores varen començar a sorgir els pri-
"niers'faistes, encara que aleshores no es no-
' menessin fafetès 100 per 100, ni 90 per 100.
' En aquest corrent d'organització sindical,
;yist per homes d'esperit català i de cultu-
re catalana, al'costat del «Noi del'Sucre»,
trobem militants que no tenen cap'taca da-
munt de llur història. Són aquests, estimats

" companys nostres, i al costat d'aquell home
fjuí és deia Salvador Seguí, hi figuraven els
nftstres estimats companys Fronjosà, Vilado-
mat, Bar jau, i tatrìbé Desideri Trilles. Desi-'

'-• deri Trilles és l'ànima de l'organització sin-
dical ' «els treballadors deKport, i quan s'a-
taca d'esquirols els homes que avui militen'
é.i el Sindicat del Port de Barcelona, s'acusa
també d'esquirols, vulgues • o ho, els homes

« que han org&nitzat aquest Sindicat i -que
avui senten el seu esperit més term encara.

Va passar aquell 'primer període turbulent
,,de concreció, d'prganització del Sindicat
'üTíte,; i'ibH'èl' moviment heroic d'aquesta or-
.ganitzaeió sindical hi trobem sempre l'acti-
vlt»t, la passió i l'abnegaoló de (Desideri Tri-

..1163' : . :: . • ' '. ••••••'• >• • ' ' *

, Ve l'aAy 1923, i aleshores,- aquest corrent,
que animava Salvador Seguí, va provocar
una escissió en el si de la Confederació Na-
cional del Treball, i aquells Sindicats més
¡«aportante i de més tradició a Catalunya,
el Sindicat Metal·lúrgic, el Sindicat Fabril i

. Tèxtil, el Sindicat de Transports i,el Sindi-
•. xsftt ri«i Serveis .Públics van acordar separarr

,, •'» de la C. Ni T- per no estar d'acord amb la
djreectó i tàctica dels homes,que «Jesfaqres
Jo-dirigien, que empraven una tàctica sem-
blant a la que inspira avui ,a la C. ijN. T. en
mans dels faistes. I entre aquests homes,W
varen donar aquest to, que de, ,no haver es-
tat, pertorbat per la Dictadura, hauria trans-
formât la, vida sindical 4e Barcelona en for-
ma que aquesta vida sindical estaria deguda-

. ment organitzada, figurava Desideri Trilles,
l'organitzador del Sindicat del Port.
, l ve la Dictadura ; i la Dictadura que posa
à prova els hóinfs, ya ppsar també a prova a

'Desideri Trilles 'i a, tots els obrers .del port,
; que encara avui recorden, aquells, set anys i
s?ben perfectament quina ya, ^ssér la, con-
ducta heroica i 'abnegada de Desideri Tri-
lles. T prou sabem també com va ésser tieroi-
r'a la ̂ conducta dels obrers que militen en
la Federació Obrera del Port. Sabem molt
bé que la Federació del Port, dirigida per
Üesiderl Trilles, conjuntament amb el Sindi-
cat Fabril í Tèxtil, varen ésser els que va-
ren mantenir amb el seu entusiasme les ac-
tivitats i treballs del comitè revolucionari.
Sentim molt que aquí no estiguin presents
homes que han': viscut personalment aques-

' tes- activitats revolucionàries i saben qui és
l'home que encara avui és l'ànima 1 suport
més ferm de la Federació Obrera del Port,
entre-ells Companys, L·luhí i Vallescà, Casa-
•nelles- i Antoni Xiràu, homes aquests que va-
Tt3» figurar en là lluita contra la Dictadura
i que en tot moment se'ls va trobar resolts

• a jugar-se te, vida per la República i per la
• llibertat. - ; '

JO m'explico molt bé que no coneguin
acmests fets de la vida dels millors: militants
de l'organització sindical de Barcelona, els

• ' • • homes de la promoció del 14 d'abril; sinó fos
per-això }o no m'explicaria de cap altra ma-

,: «era que puguin fer-se manifestacions tan
gratuites com • algunes que s'han fet.

La neara història d«l "Real
Montepio da San Padró
Paseador"

'Acabem amb la proclamació de la Repú-
blica, però abans de passar endavant jo us
voldria fer un breu historial de l'altra en-

¡»Uitat que,'segons el-senyor Conseller de Sa-
nitat, és l'única respectable, i en la qual hi
ha els veritables obrers del port.

È* ei revés de la medalla, perquè si els ho-
• mes de la Federació del Port, abans, com la

"• Federació autònoma durant la Dictadura,
lian tingut la conducta que jo, d'una manera
brevíssima, acabo de dir, els d'enfront va-
ren ésser els enemics del port.

Fa uns cinquanta anys que en el port de
Barcelona es va organitzar una societat de
treballadors del port, i aquell'primer movi-
ment de defensa de classe fou desfet per
«fia entitat organitzada pels capatassos, que
llavors eren els negrers del port, Í' que en-
cara avui dia ho «on molts d'ells, í aquesta

entitat, organitzada pels negrers del port per
a desfer aquell començament de cohesió sin-
dical que volia humanitzar la seva vida, es
va intitular «Montepío de San Pedro Pes-
cador». Aquesta entitat, fidel al seu origen,
v i continuar la seva intervenció traïdora en
tots els moviments de classe que hi han ha-
a tots els ports espanyols i de Catalunya.

Unes quantes efemèrides vaig a esmentar
pet tal de què els senyors Diputats rto di-
guin que parlo per parlar.

L'any 1899 va haver-hi a Barcelona una
vaga general, vaga general que es va perdre.
Els homes del «Montepío de San Pedro Pes-
cadora, a les ordres de la Patronal, no sola-
mfent varen continuar descarregant les mer-
caderies dels vaixells, sinó que àdhuc car-
regaven els carros i portaven les mercade-
ries a les fàbriques i magatzems. Primera
tiaïció, després de la d'origen d'aquesta en-
titat que, segons el jßonseller de Sanitat, és
l'única respectable del port.

I passem a l'any 1903. En aquest any va
haver-hi la primera vaga general dels tre-
balladors de la mar. I aquesta vaga va fra-
cassar també per l'actitud traïdora del «Mn-
tepio de San Pedró Pescador», perquè llavors
els homes del «Montepío», a les ordres, com
sempre, de la Patronal, es feren a la mar i
es traslladaren als ports de Catalunya i
d'Espanya per tal de substituir els obrers
òele altres ports que feien la vaga per soli-
di ritat. ÉS el cas típic de l'esquirolatge.

I ve l'any 1904, en el "qual hi hagué una
vaga als ports de València, Almeria i Ala-
cant, una vaga d'aquestes senzilles, de gent
que guanyava 4 pessetes i que volia guanyar-
ne 5. Aquesta vaga fou també desfeta per
l'activitat dels homes del «Montepío de San

' Pedró Pescador», que es traslladaren ala
ports on hi havia la vaga i varen fer la feina
dels vaguistes.

ï, segueix la llista: Veiem que al 1908 se
segueix la mateixa tònica. En l'any 1908 hi
hagué una altra vaga al port de Barcelona,
i aquella vaga fou també ofegada per la traï-
ció dels homes del «Montepío de Sn Pedro
Pescador».

I som en l'any 1909, la setmana tràgica. I
quan tot Barcelona i tot Catalunya Vibra-
ven contra el règim i contra la sangría del
Marroc, l'única entitat que va fallar llavors
fou el «Montepío de San Pedro Pescador».

I som en l'any 1911, en què es declara la
vaga del port a Palma de Mallorca. Aquells
homes guanyaven 4 pessetes i demanaven un
augment d'una pesseta diària de jornal, i
veiem els homes de Sant Pere Pescador que
t*, traslladaren a Palma per tal de trosse-
jar la vaga d'aquell port.

I arribem a l'any 1914, a la segona vaga
general dels treballadors de la mar i quan
tbt:' els 'obrers d'Espanya í de Catalunya vi-
braven d'entusiasme í de solidaritat, veiem
com els homes de Sant Pere Pescador traïen
aquest moviment.

* l'any 1916 es va repetir l'experiència. Es
produí una tercera vaga general dels tre-

; balladors de la mar i amb ella la tercera
traïció del «Montepío de San Pedro Pes-
cador».

I així passen els anys sense variació, sen-
se esmena, i arribem a l'any 1923, quan es
va produir a Barcelona la vaga general del
transport, tan emocionant, i llavors els traï-
dors foren els homes del «Montepío de San
Pedró Pescador».

1 arribem a la Dictadura, i vénen les pit-
jors monstruositats. Fan president del «Mon-
tepio» un ex-capatàs enriquit, de psicologia
d" «nouveau riche», un tal Alegret, i la pri-
mera cosa que varen fer llavors, mentre els
altres que el senyor Conseller tracta d'esqui-
rols lluitaven contra la Dictadura i sostenien
una orientació revolucionària, el «Montepío
d3 San Pedró Pescador» el primer que fa és
canviar el nom i dir-se «Real Montepio de
San Pedró Pescador». I la segona gesta d'a-
questa entitat va ésser la de fer president
honorari a S. M. Alfons XIII. I no contents
amb això, U varen regalar un ganxo d'or.

No- en tingueren prou amb això aquells
• . liders, i van inscriure a les llistes de la

.«Unión Patriótica», de la Barceloneta tots
els afiliats a l'entitat, i era tal el cacicat,
que per & ingressar en el «Montepío de San
Pedró Pescador», als obrers mancats de tre-
baJl se'ls demanava una quota d'entrada que
arribava fins a 500 pessetes.

I així segueix, i veiem com el tal Alegret,
president del «Real Montepío de San Pedro
Pescador», és nomenat Regidor de la (Dicta-
dura a l'Ajuntament de Barcelona, 1 com
que era un «nouveau riche», va arruïnar-se
pels casinos militars i aristocràtics. Com a
Regidor, no sé el que va« f er, però el cert és
que la Dictadura el va separar del seu càr-
rec. En retirar-se de la presidència del «Real

, Mcntepio de San Pedró Pescador», ¿el va
substituir un home de classe, un revolucio-
nari? No, el va substituir un capatàs enri-
quit com l'altre, Agapito Blasco, íntim amic
de Martínez Anido. '

La Ftdtracló dal Port davant
la C. N. T.

I segueix aquista història i arribem a la
República. I què ha ocorregut en plena Re-
pública? Hi ha dues cares. Una, que és l'au-
tèntica, de classe, l'autèntica sindical, de
defensa dels interessos de la classe treballa-
dora; i l'altra, una barreja monstruosa d'ho-
mes al servei de l'enemic — de la Patronal.
I què va ocórrer en aquests dos casos en pro-
clamar-se la República?

Saben els senyors Diputats que en pro-

clamar-se la República hi hagué un encame
moviment d'adhesió col·lectiva dels treballa-
dors en favor de la C. N. T. Tots volgueren
ésser de la C. N. T., i aquell allau va arribar
ni port, i les dues organitzacions que hi ha-
via, la Federació del Port i el «Montepio de
San Pedró Pescador»,, prengueren duea acti-
tud« diferents. El «Montepio», els dirigents
del qual se sentiren republicans del 14 d'a-
bril, volgueren esborrar la seva negra his-
tòria del passat i es passaren a la O. N. T.
Però la Federació del Port, dirigida per Un
heme de consciència de classe, envellit en
les lluites de classe contra la-Patronal del
Port, i que tenia un concepte clar del que
havia d'ésser un Sindicat de classe en el
Port, és resisti, i aquest home que es resisti
és Desideri Trilles. I quan l'amenaçaven
perquè ingreses a la C. N. T., Desideri Tri-
lles deia que la Federació ingressaria a la
C N. T., però no les caixes autònomes, per-
què era cosa sabuda que als faistes de la
C. N. T. d'abans, com els d'ara, no els in-
teressa un gran moviment de massa contra
la burgesia, no els interessava la suma de
centenars de milers d'obrers de cor generós;
el que els interessava eren les pessetes.

Eu ciutadà Trilles va dir-los sempre que
si ; que la Federació ingressaria a la C. N. T.
com a entitat autònoma 1 que per tant guar-
daria per a ella la direcció i l'administració
df totes les seves caixes autònomes, caixes
qua contenien molts mils de pessetes, amb
les quals es pagaven centenars de jubilacions,
centenars de pensions i que eren la base ini-
cials per a Instaurar un auxili o un subaldi
d'atur forçós. 'Els del «Montepío», de cons-
ciència carregada pels vells pecats, 1 desco-
neixedors per tant de l'ambient i de la psi-
cologia dels faistes cent per cent que alesho-
res valien portar-los a la C. 'N. T., varen lllu-
rar-s'hi com uns neòfits i va passar allò que
tartes vegades es va volguer evitar que pas-
es en les entitats adherides a la Federació;
és a dir, que al mes segtient d'ingressar el
«Montepio» a la C. N. T., en la caixa autò-
noma de la Germandat Ja no hi quedava ni
una pesseta.

•I prlmtr «rror dt la
Omerali«««

Però en aquell moment va tenir lloc, o es
va cometre — per a ésser més exacte — el
primer error greu de la Generalitat eh aques-
ta qüestió complexa del port de Barcelona.
V* ésser quan en la bullida àlgida del sindi-
calisme faista, la Generalitat, pensant —
naturalment que pensant-ho honradament i
llelalment — posar fi a aquella agitació, va
ordenar l'ús únic del carnet confederal. Tota
la història la saben els senyors Diputats 1 no
cal entrar en detalls. Reconec que allò tou
una cosa feta amb tota lleial* at 1 pensant
honradament que d'aquella manera, imposant
la sindicació única i el carnet únic en tes tas-
ques portuàries, s'arribaria a una pacifica-
ci constant del port de Barcelona. Una ve-
gada coneguda aquesta ordre, la Federació
del Port va tenir la seva assemblea, presidi-
da pel seu president, el' ciutadà Desideri Tri-
lles. I perquè els senyors Diputats es facin
càrrec del valor d'aquest home 1 a la vegada
d* la seva visió sindical, els diré el que va
succeir, breument, en aquesta assemblea. Es-
tant reunits els companys de la Federació,
s'aixecà el President i els donà coneixement
del que havia ocorregut des de la Generali-
Ut, i l'home, creient que no tenia dret a
imposar sacrificis familiars d'ordre transcen-
dental a aquells obrers per a mantenir un
esperit de disciplina 1 una fermesa de llui-
ta dintre dels rengles de la Federació;
aquell home, que era el més sacrificat, el més
exposat, que podia restar completament sol
i r mercè dels pistolers de la F. A, I., aquell
home va dir als seus companys: «No UB re-
sistiu i demà mateix ingresseu en la Con-
federació Nacional del Treball; que allà va-
gi-i els vostros cossos, però el vostre esperit
quedi aquí, en la Federació.» I aixi va ésser :
al dia segtient, els homes afiliats a la Fe-
deració del Port varen anar a la C. N. T.,
al Sindicat de Transports, a demanar el car-
nee confederal, i amb el carnet a la butxaca
i amb les llàgrimes als ulls se'n varen anar
a treballar, traint tots els ideals de tota llur
vida. I allò que temia el ciutadà Trilles quan
es resistia al lliurament de la Federació als
homes del Sindicat de Transports, va suc-
ceir, perquè al mes també d'apoderar-se el
Sindicat del Transport dels homes de la Fe-
deració del Port, tots els serveis sodai« que
abans es pagaven regularment, es van sus-
pendre: ni de la pensió a les vídues, ni
de les jubilacions, ni del començament d'atur
forçós, no en va quedar res. Naturalment,
alio que el ciutadà Trilles va preveure es va
produir. Coneixent ell com oonexla en la in-
timitat els homes de la F. A. I. i la seva psi-
cologia i la seva apetència, va succeir com
el) preveia que els homes que havien de
comparar el règim anterior de la Federació
amb el règim posterior de domini absolut de
la F. A. t, sobre ells i els seus cabals, fa-
talment havien d'anar retornant a la vella
lla;. I aixi s'esdevingué, perquè al cap de tres
o quatre mesos, havent-hi només en la Fe-
deració els quadres directius, els homes de
més talla revolucionària i de més tremp sin-
dical, ja era una allau feta dels antics mem-
bres de la Federació, que retornaven a la Fe-
deració a demanar el seu carnet. Vingué un
moment en què gairebé tots els obren que
havien pertangut a la Federació ja hi tor-
naven a ésser, i vingué un moment, aquell
moment en què es produi aquella vaga ge-
neral que el senyor Dencàs atribuïa a ma-
niobres del senyor Anguera de Sojo, cosa
incerta, perquè va ésser la Confederació Na-
cional del Treball, que, veient-se altra vega-
da bandejada del port, veient que en la ma-
joria de les butxaques dels obrers del port
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hi tornava a haver-hl el carnet de la Fede-
ració, va ésser la Confederació la que provo-
cà una situació de violència i va provocar
¡«mèlia vaga talment illegal. Va ésser aques-
ta vag» »negar la mort 4eí¡m%» de la Ç. ,-*'
W. T.'en'fl P«* de BareelfflW»;! lou també "̂
* l» WtßBBa la coasolKlació.aeíiottlva à* Iti *
Federació al port de Barcelona." Naturalment
quo per la gent — perquè totes les coses
h'i um de disfressar d'una manera o altra —
ni motiu de la vaga va ésser el torn, però no
íóu el torn: fou aquesta lluita de destruc-

.„uto.de la Federació, portada per la C. N. T.
des de la proclamació de la República, i no
altra.

Bé: la C. itN. T. de fet està Ja expulsada
UeJ port, i en el,port no hi queden més
ijui! dues organitzacions responsables: l'an-
tiga organització del «Montepio de San ,Pe-
tlro Pescador» i la Federació d'Obrers del
Port,

El.senyor COL·LDEFQRNS: La ü. O. T..
•Unió General de Treballadors, no tenia ni
un sol home en lu secció de bord abans
U'això...

Company COMOKERA: Si voleu parlar,
després ja parlareu. Ja en parlarem si vós
voleu.

, De manera que van quedar dues organlt-
awcions que haurien hagut de pactar en prin-
cipi. El «Montepio de, San Pedró Pescador»,
escoltant suggestions precisament del que us
parla, va organitzar-se en cooperativa de
.treball i va crear una organització titulada
Unió Obrera de Sant Pere Pescador. Unió
Obrera jo els havia aconsellat i els hi afe-
li u a Sant Pere Pescador perquè es veu que
del Sant no en poden prescindir. Després de
molto dubte« i de molts trastorns interiors
varen acceptar el Jurat mixt; 1 en aquell

.moment de transacció es quan l'esperit de
transacció de la Federació Obrera del Port
è» va manifestar a bastament, perquè essent
l'entitat que tractava la seva incorporació
a una entitat nova, com era la Unió Obrera
de Sant Pere Pescador, i no una entitat que
tingués l'antiguitat que marca la Llei d'As-
socíacions, podia molt bé la Federació ne-
gai-ll el dret a nomenar delegats en el
¿jurat mixt : la Federació tingué cura molt
b\V de no fer-ho aixi i ho va fer al revés 1

"v? "oferir igualtat de llocs. Corresponien a
Irt característica de la secció A, a la qual
pertanyia la Germandat, quatre vocals obrers
Uculars i quatre suplents i !a Federació va
reservar dos titulars i dos suplents a la
Germandat de Sant Pere Pescador. Vol dir
això que hi havia per part dels homes i dels
diligents de la Federació Obrera del Port un

8'esperit de companyonia,-un esperit de tran-
sigir i d'oblidar mútues eoa*1 i d'arribar per
fi a una intel·ligència completa per a paci-
1 leur el port i acabar amb les petites misè-
ries que avui encara el pertorben.

L'origen de l'actual
. confítete
!Fa cosa d'un mes i dies que el conflicte

ei repródut, jo no sé si espontàniament per
part deïs "dirigents de la Germandat de Sant

' Pere Pescador o escoltant insinuacions dels
homes que varen ésser expulsats per sempre
d^l port, insinuactó naturalment dels faistes.
Vénen els vocals del Jurat mixt de la Ger-

•' maridat de Sant Pere Pescador a plantejar
la questiól diuen: no estem d'acord amb Ja
proporció en què es treballa al port de Bar-
eelOna. 8'ha de recordar que abans,'amb el
'èonsentiihent espontani de la Federació del
Port, quan la Germandat va entrar en re-

, lacions, s'arriba si compromis, al pacte, de
llograr per meitat igual quantitat d'homes:
cinquanta homes de la Germandat 1 cinquan-
ta d« ta Federació, i aquesta proporció Igual
va mantenir-se i contra aquesta proporció
v,) començar a fer-se l'ofensiva dels vocals
obrers representants de la Germandat i plan-
tejaren la qüestió dient que ells, essent més
que els de la secció corresponent de la Pe-
tit ració del Port. els corresponien, per tant,
més homes en el torn de treball. Els repre-
mntants de la Federació d'Obrers no es ne-
garen pas a qualsevol aclariment i a qual-
sevol arranjament, però plantejaren la qües-
tió i digueren amb tota raó i justícia que es
fps un nou cens, que es depurés el cens d'o-
brers del port i que això ho fes el Jurat
mixt amb tota la seva responsabilitat 1 que
fes carnets autèntics amb els retrats dels in-
teressats, és a dir, que els que realment eren
r filiate a Ics dues organitzacions, no esti-
guessin a caprici dels directors de les dues
organitzacions, sinó que responguessin a l'e-
XRetltud real dels homes que pertanyen a
unii 1 altra organització. Aquesta proposi-
ció tan lògica, aquesta proposició tan clara,

• no va ésser acceptada pels delegats de la
Germandat de Sant Pere Pescador, i llavors
p.« el si del Jurat es plantejà aquest pro-
blema, que era de saber quants eren efecti-
vament els membres de la Germandat de Sant
Pere Pescador. La primera vegada que es
plantejà la qüestió els vocals representants
da la Germandat varen afirmar que eren mil
cinc-»ents. Es fan petites averiguación« i
cauen a mil dos-cénts; es fan altres peti-
tes averiguacions, i arriben a mil noranta o
mil seixanta; se'n fan d'altres i s'arriba a
ta conclusió que de treballadors autèntics afi-
liats a la Germandat de Sant Pere Pescador
n'hi havia al volt d'uns vult-cents, 1 ara ja
no són tais vuit-cents, perquè posteriorment
i amb motiu de la darrera lluita suïcida ini-
cinda per la Germandat de Sant Pere Pes-
cador, hi ha hagut allí dins una escissió im-
portant, una escissió d'uns dos-cents vuitan-
t<i hontes pu« varen separar-se de la German-
ia' i varen organitzar una altra entitat que
creï- que es titula Unió o Associació d'Antics
Obrers del Port de Barcelona. A aquesta
nova entitat organitzada pels que es Varen
Separat dé la Germandat disconforme amb
Ui seva politica mai clara, hi han demanat
l'aliimelo uns altres quatre-cents membres de
la Germandat de Sant Pere Pescador. Vol
dir això que en l'actualitat a les files de
la Germandat de Sant Pere Pescador no hi
hfturà més enllà de dos-cents cinquanta
obrers. (Rialles i comentaris a la tribuna pu-
blient.* Senyor President: Jo prego que esti-

gui atent, perquè els senyors que estaven a
la porta del Palau fent manifestacions, ara
estan aquí.

Company COMOREBA : Doncs aquesta és
. l·i situació real del port Per una part, hi
Ha una antiga organitzada de tradició neta-
ment sindical, de consciència netament de
classe, que no es nega pas solament a entrar
en tractes per a resoldre diferències que ai
pugui haver; per altra part, hi ha una or-
ganització de tradició totalment negra en el
moviment sindical portuari que es va esgo-
tant dia per dia per la seva actitud suïci-
d . i que respon als homes que no poden ni
tenen, ni podran tenir mai, una concepció
autèntica de classe del moviment obrer, per-
què encara hi han homes com aquell que
us he dit que va ésser regidor de la Dictadu-
ra i encara hi ha homes rics, propietaris, que
tenen íeina pel port, que encara acaudillen
dintre les fileres de la Germandat ; significa
això que més que una cosa autèntica de
classe és un conjunt de bons homes — no
nego pas que siguin bons homes — que ser-
ví ixen interessos que no són pas els seus,
Cjue no són pas els que corresponen als ho-
mes d'una classe explotada.

Necessitat d'un criteri
equànimi de Govern

*
Jo voldria que el senyor Conseller de Sa-

nitat velés la importància extraordinària
que tenen les seves paraules en un moment
com aquest; jo voldria que veiés si és pru-
dent, si és de bon governant, si és propi d'un
home que tingui una clara consciència de la
eev.x responsabilitat, ferir els sentiments i la
fortalesa dels homes que han salvat Bar-
celona d'una autèntica catàstrofe, perquè
us de recordar que quan el Sindicat del
Transport va declarar la vaga general del
ram a Barcelona i quan va succeir la vaga
general de tot Barcelona en moviment de
solidaritat, hi va haver una organització que,
jugant-se la vida d'una manera completa-
ment heroica i a plena consciència, va des-
afiar les pistoles de la FAI i va seguir man-
tenint la vida del port de Barcelona, i, per
tunt, la. vida real de tot Barcelona. I aques-
ta organització és la Federació d'Obrers .del
Vort, tractada a les vint-i-quatre hores, en
premi d'aquesta actitud, tractada á'esquirol
pel senyor Conseller de Sanitat del Govern
de Catalunya.

Al senyor Conseller de Treball jo li agrai-
ria que digués a la Cambra quin és el con-
cepte que a ell li mereixen les relacions de
treball i les relacions dels treballadors amb
els patrons i els organismes legals, una ve-
gada s'hagi fet el traspàs de serveis. Jo
voldria que ens digués si ell també compar-
teix aquests judicis categòrics i condeny-,
na t oris que tant de mal fan als homes que
volen realment apaivagar les passions del
port, i que ens digués finalment si ell creu
oportú que homes de govern qualifiquin d'a-
questa manera, encara que tinguessin raó —
jo penso que no en tenen —, de menyspreu,
do greuge que no es pot oblidar, a un sector
iraportantíssim dels homes que treballen en
el port, i a les vint-i-quatre hores d'haver
demostrat aquests una fermesa poques vega-
des coneguda a Catalunya. Perquè a Catalu-
nya hi ha una cosa que ens avergonyeix a
tots, i és el masellisme de la nostra gent;
n'hi ha prou que surti un home amb una
pistola perquè s'amagui tothom, i quan hi
ha una colla d'homes que, trencant aquesta
tradició i no deixant-se arrossegar per aquest
pànic col·lectiu, fan front al seu deure i
compleixen fidels la seva disciplina, alesho-
res, jo voldria que el senyor Conseller de
Treball ens digués si és d'home de govern
derir precisament aquests homes que es-
tigueren al costat de la col·lectivitat en mo-
ments difícils per a la vida del país.

Però hi ha alguna cosa més — i sento
quo en aquest moment no estigui present
fi senyor Conseller Delegat, però en absència
ü ell espero que el senyor Selves, que suposo
el reemplaça per ordre de categories inter-
ne« em farà el favor de contestar —, i és
que a La Humanitat del dia 26 d'abril, el
senyor President de la Generalitat va fer
unes declaracions d'importància indiscuti-
ble; importants per la persona que les deia,
que ocupa avui el càrrec més representatiu
c'.e Catalunya, i importants després per la
ir.ate.ria a què aquestes declaracions es re-
ferien. I la matèria era també de la compe-
tència del senyor Casals: el conflicte del
port. Un periodista li digué al senyor Pre-
sident : «Però la qüestió del ram del trans-
port necessita una solució; al port hi ha
molta fam.» I el senyor President contestà :
«Cert, i la solució la tenim i sols esperem
poder posar-la en pràctica. No oblidem que
pe á poder intervenir eficaçment en aques-
tes qüestions necessitem que sigui un fet
el traspàs de serveis que afecta al depar-
tament de Treball. Quan això sigui un fet,
i jo crec que ho serà molt aviat, el plet
serà solucionat.» I afegeix després: «Com
sigui que la causa prové de la desorganitza-
ció que impera en el port, hi establirem el
torn de treball. Això és el que ha demanat
h. Germandat de», etc. I aqui segueix la
resposta. Aquestes declaracions del President
de Catalunya, són, al meu entendre,, més
grtrus encara que les declaracions que va fer
.el senyor Conseller de Sanitat, perquè si el
senyor Conseller de Sanitat va ferir els sen-
timents dels únics homes que estigueren al
costat de la col·lectivitat en moments di-
fícils i tractà amb menyspreu un organisme
legal del qual la Generalitat haurà de servir-
se'n quan estiguin traspassats els serveis, el
senyor President ha anticipat solucions, no
donades pels organismes que legalment po-
der fer-ho, sinó imposades. Planteja això
una qüestió politica d'extremada importàn-
cia i especialment quan es parla de que
estem en vigílies del traspàs de serveis de
Treball. Jo voldria que el senyor Conseller
Delegat, o el senyor Selves, si és que el re-
emplaça, em digués si és opinió del Govern
que- una vegada traspassats els serveis de
Treball a la Generalitat prescindirà de la
Llei d'Associacions i de la Llei de Jurats Mix-

tüs. Si en prescindeix no hi ha res a dir —
és a dir, hi ha moltes coses a dir; potser
tampoc moltes, perquè els serveis de Treball
no vindrien mai, perquè les coses es saben
i la gent es defensa — ; però si el pensa-
ment del Govern és respectar, éft complir
í fer complir les lleis sopiate, aleshores Jo
crec que fóra convenient, per a apaivagar
l'esperit de la gent, que es digués d'una
manera categòrica que les qüestions del port
Jes. ha de resoldre un organisme, aquell que
té autoritat per la ilei, 1 aquest organisme
és el Jurat Mixt. Allà ha d'anar tot, 1 si el
Jurat Mixt està mal constituït, han de í er-
si- les reclamacions oportunes, perquè Ja en
la pròpia llei es diu quin és el procediment
per a arribar a allò que la llei desitja, o si-
gi» constituir un organisme autènticament
paritari que defensi els interessos dels tre-
balladors.

De manera que, concretant i per acabar
aquesta intervenció, desitgem aquesta de-
claració categòrica: si quant al port, quant
a tots els altres conflictes que hi poden
haver a Catalunya, el Govern té aquest cri-
teri estricte de respectar, de complir, de
fer complir la legislació del Treball; si el
Govern de Catalunya està ben resolt a què
no s'infiltri en el seu si ni el començament
ni l'ombra del faisme, perquè aleshores sí
que podríem dir : Malaurada Catalunya !

Rectificado
El company COMOREBA : Abans de pas-

sar a la rectificació he d'agrair al senyor
Casals el to categòric de les seves paraules
i la prova de discreció que ha sabut donar
a la Cambra; crec que és aixi com els ho-
mes de govern han de tractar problemes d'a-
questa naturalesa, perquè quan s'estan cer-
cant solucions a conflictes que poden pertor-
bar tota l'economia no de Barcelona, sinó
de Catalunya, quan es volen cercar solu-
cions, cap home de govern ha d'adoptar la
tàctica d'inferir greuges que no es poden
oblidar a algunes de les parts que forçosa-
ment han d'intervenir en la solució si ha
d'ésser amistosa.

El senyor Dencàs ha fet un discurs que
no és en realitat una resposta al meu dis-
curs. Ha vingut amb un discurs, no calcu-
lant el que podria afirmar, sinó un discurs
que no és res més que un comentari llarg
a les seves declaracions .a «La Humanitat».
Hi ha qüestions que Jo no he tractat ; hi ha
qüestions que jo entenc que no hi tenen res
a fer en el motiu d'aquesta interpel·lació.
No és que defugi cap ocasió en cap classe
de terreny.

La nostra poeloló
M'interessa abans d'entrar en altres matè-

ries aclarir la nostra situació, que el senyor
jDencàs, volent fer ús d'una agressivitat que
no 11 escau i que no ha arribat alla on volia
que arribés, ha dit sistemàticament: «Vosal-
tres, els amics de la T. O. M. S. A.; vosal-
tres que heu fet això; vosaltres que heu fet
alto..:», com si nosaltres, els de la Minoria
socialista, fóssim en realitat els represen-
tants aquí al Parlament de la Unió General
de Treballadors i del Partiti Socialista
Obrer Espanyol. I sobre això vull dir dues
paraules, i és que nosaltres no som la unió
General de Treballadors, i és que nosaltres
no som el Partit Socialista Obrer Espanyol.
El que hi ha són unes tramitacions d'unifi-
cació socialista a Catalunya que encara no
han acabat, 1 això vol dir que mentre
aquestes no acabin, nosaltres som aqui els

• que hem estat sempre, sense cap, absoluta-
ment cap, variació. De manera que nosal-
tres aquí no defensem ni la Unió General
de Treballadors, ni defensem el Partit So-
cialista Obrer Espanyol. Hem plantejat una
qüestió per creure que un home de govern
no té el dret de parlar com ha parlat el
senyor Dencàs a «La Humanitat», i molt
menys com ha parlat aquí en aquest1 saló;
és aquesta la qüestió fonamental que nosal-
tres hem plantejat en aquesta interpel·lació.
De manera que tot això de la T .O. M. S. A.,
el senyor Dencàs farà el favor de quedar-
se-ho pel seu ús personal, perquè això a nos-
altres no ens interessa.

El senyor Dencàs, naturalment, ha passat
totalment per alt tota la primera part de la
meva intervenció, precisament aquella part
en la qual jo he dit les coses qeu havia de
dir per a demostrar que un conseller de la
Generalitat no tenia el dret a tractar d'es-
quirols a ningú, perquè si anem a qualificar,
senyor Dencàs, i trèiem mots en aquest or-
dre, mots que són perillosos i contagiosos,
aleshores jo li podria dir, Ja que ell ens ha

'dit esquirols de la Unió General de Treba-
lladors, sense que siguem esquirols, ni si-
guem de la Unió General de Treballadors,
jo podria dir-ves que també, recollint veus
del carrer, o esperits de venjança, que a vós
us diuen general, general d'esquirols. Jo
no us ho dic; però recollint veus del carrer,
jo us podria contestar d'aquesta manera,
cosa que no faré, perquè jo no soc Conse-
ller !• n canvi tinc un alt concepte de la
meva responsabilitat...

El senyor ESPANYA: Si, però ja ho ha
dit.

Company COMORERA : Jo he dit el que
diuen, i dic que jo no ho diré, que és molt
dir.

Aepectee tecnica del
premerne

Ha parlat de qüestions tècniques i ens ha
parlat entre altres coses del torn. S'hauran
fixat els senyors diputats que jo en la meva
intervenció no m'he referit per a res a les
qüestions tècniques que poden intervenir en
la recerca d'una solució possible. Són aques-
tes qüestions netament opinables. Uns poden
opinar que el torn és la solució que deia el
senyor Dencàs; altres poden opinar que fora
del torn també es pot trobar una solució.
El senyor Dencàs ha fet una mena d'homi-
lia sentimental entorn d'aquesta qüestió
tècnica del torn i ha volgut suposar que els

homes que aquí ni l'hem defensada ni l'hem
combatuda, no tenim gens de cor en el pit
ni ens planyem de la situació de la gent que
no té gens ni mica de treball. Jo he de dir
al senyor Dencàs que tot aquest sentimen-
talisme sel pot ben guardar, perquè contra
eí'torn hi ha el subsidi de l'atur forço* No
vol dir que la gent que no sigui amigà* del
torn sigui per això, mateix partidària que
el que no treballa es mori de gana. La ma-
teixa Federació del Port té organitzat un
servei de subsidi d'atur forçós; la mateixa
Federació del Port, en totes les seves carac-
terístiques, està avui pagant jornals de 5 i
de 7 pessetes a centenars de jubilats, de
companys Ja vells, que tota la seva vida se
l'han passada al port i en totes les caracte-
rístiques sna organitzat la caixa d'atur for-
çós. Algunes vegades ha pagat ja la quan-
titat acordada, 1 altres, dintre de pocs me-
sos, començaran a .cobrar. Unes caracterís-
tiques han arribat a. establir un limit de 64
pessetes setmanals, ço que vol dir que si un
company del port no arriba durant la set-
mana a aquest jornal de 64 pessetes, ales-
hores la caixa de la secció li cobreix la di-
ferencia i si un company del port no ha tre-
ballat en tota la setmana aleshores la caixa
de la secció de la Federació 11 paga aquestes
54 pessetes, que és el tipus comú gairebé a
totes les característiques de la Federació del
Port.

Vull dir aleshores que aquesta no és una
qüestió sentimental, sinó una qüestió .pura-
ment tècnica. Uns poden pensar del torn
que el torn tècnicament és millor a itres po-
den pensar que el sistema de contractació
com es fa avui, resguardat per un sistema
de subsidi d'atur forçós, pot donar també
resultat; però ni una postelo ni l'altra po-
sició pot autoritzar ningú per a acusar a al-
tre d'inhumà, i sobretot de còmplice de la
Patronal.

Ha parlat d'un altre problema de caràcter
tècnic al qual jo m'he referit de 'passada i •
he donat la meva opinió: el problema dels
oapatassos. Jo he dit en la meva interven-
ció, d'una manera lleugera, que els capatàs-
sos són la gent que sobra al port i que
s'hauran d'eliminar un dia o altre, Això ho
he dit abans i ho reafirmo ara, i com jo
no hi haurà cap home que tingui una mica
de sentit comú i que conegui una nuca no-
més la vida i la tècnica del port de Bar-
celona, que pugui sostenir el contrari. El
capatàs és l'enemic del treballador i el parà-
sit del nostre port. Amb això, d'acord; hi
estaran tot» : els de la Federació i els al-
tres.

Ha plantejat una altra qüestió, purament
tècnica, que és el cost del port de Barcelona.
Evidentment, tothom sap que el, port de Bar-
celona és un dels més cars del món; però
en la recerca de les causes que ha anat a
fer el senyor Dencàs s'ha oblidat de la cau-
sa fonamental. La causa fonamental no és
que no es tornin a posar allà les Drassanes,
perquè en un moment «n què els vaixells
del món es podreixen als ports per manca
de feina, construir aquí vaixells per a l'or-

* gull patriòtic, no fóra cap negoci per al port
ni per a Catalunya. La causa fonamental
és una altra; la causa fonamental és la
manca de mecanització del port de Barce-
lona. Aquí està el punt cabdal de la qüestió.
Llegiu els estudis tècnics dels homes entesos
que han estudiat aquestes qüestions del port
de Barcelona, llegiu les comparacions esta-
dístiques de la mà d'obra que empra el port
de Barcelona i tota la 'mecànica del mateix
relacionada amb qualsevol port de la seva
categoria o d'inferior categoria dels països
civilitzats del món, i trobareu que la mecà-
nica del port de Barcelona és infima i que
a aquesta manca de mecanització cal atri-
buir una de les causes principals de l'en-
cariment del treball al.nostre port.

Això, ajuntat amb el parasitisme dels ca-
patassos, fa sens dubte que qualsevol port
de la Península espanyola pugui estar en
condicions de competir millor amb el port
de Barcelona.

Contra el monopoli
dol port

Ens ha dit el senyor Dencàs — fent una
acusació de caràcter catastròfic a aquesta
Minoria — que nosaltres hem intervingut
perquè fos negat a la Germandat de Sant
Pere Pescador el monopoli de l'explotació
del port. Jo he de dir al senyor Dencàs que
com que jo no sóc de la T. O. M. S. A. ni
sóc tampoc de la Unió General de Treballa-
dors, íntimament aquesta qüestió no la co-
nec, estant, però, segur que no ha. dit la ve-
ritat; el que Jo conec és una altra cosa. i
és que, durant la Dictadura, el comte de
Guadalhorce crec que era comte... (Adre-
çant-se a la Minoria de Lliga catalana.)

Diversos senyors DIPUTATS de la Mino-
ria d§ Lliga Catalana: Això vosaltres ho
sabreu. (Rialles.)

El senyor PRESIDENT : En aquestes coses
d'heràldica...

Company COMORERA: No és el meu
fort. El comte de Guadalhorce va projectar
el monopoli de tots els ports espanyols, no
el de Barcelona, sinó el de tota els ports
espanyols. Hagués estat un dels altres fa-
mosos negocis de segell dictatorial, tipus Te-
intons i d'altres. Contra aquesta intentona
del ministre de la Dictadura es varen aixe-
car totes les organitzacions obreres dels
ports de Catalunya 1 d'Espanya, i en repre-
sentació de. totes elles hi hagué un Congrés
a Sevilla, i es féu una visita col·lectiva o ofi-
cial a quest bon senyor que va tenir aque-
ja idea lluminosa, i grades a l'ofensiva d'a-
questa gent que veia el perill que queia so-
bre ells amb un monopoli del treball en tots
els ports d'Espanya, aquella Ideà no va po-
der prosperar, i el que sé és que, en aquell
gran moviment de protesta contra el mono-

. poll en tots els ports d'Espanya, únicament
hi mancà una entitat, que fou precisament
el «Montepio de San Pedró Pescador».

Un dels punts que ha tocat el senyor Den-
càs és el del monopli que exercia el «Mon-
tepío» en la seva característica, justament
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II Congrés General de ia Air S. C.
Raicenya de les discussions

Sessió I. Dia 14 tarda
VALIDACIÓ DE CREDENCE'S
A les sis de la tarda de) dia 14

d'abril, a la sala d'actes del Sindicat
d« la Indústria Hotelera, amb assi»-
ttlncìa dels delegats designats i de
nombrós públic, el Secretari general
del Partit, company Comorera, declara
obert el H Congrés General de la ü.
S. a, després d'w breu parlament
de salutació que és llargament aplau-
dit.

Seguidament anuncia que l'Execu-
tiu, cons'ituït en mesa provisional,
procedirà a l'examen de les creden-
cials presentades.

Efectuat aquest, el company Como-
rera llegeix l'informe que eleva l'Exe-
cutiu proposant l'auulladó del man-
dat de la Secció d'Almacelles a nom
del company Campalans, per no ésser
afiliat a aquella Secció; la dels de
la Secció de Gracia, de Barcelona, a
nom dels companys Ruiz Ponsetí i
Folch i Capdevila, per ésser el primer
diputat i el segon membre de l'Exe-
cutiu, i la del de la Secció VI de Bar-
celona, a nom del company Fronjosà,
per ésser diputat, i l'aprovació dels
mandats restants. El Congrés així ho
acorda.

NOMENAMENT DE MESA
Es procedeix seguidament a l'elecció

de la mesa de discussió. La vo'acló
efectuada dóna el següent resultat:

Per a President : Bonet, 58 vots;
Ramis, 6; Elies, 4; Alemany, 2

Per « Vi«e-Pre»i4ent primer : Jose-
pa, Boira, 48 vote; Grau Verdú, 8;
Blies, 3; Sales, 2.

Per a Vice-President »egon : Sates,
38 vots;, Ramis 16.

Per a Secretaris; Ardiaca, 58 vots;
Xaparro, 39; Carques, 14; Comas, 3.

En conseqüència, àa Mctaa queda
constituïda així :

President : Bonet.
Vice-President primer : .Boira.
Vice-Président segon: Sales,
Secretaris titulars: Ardiaca i Xa-

parro.
Secretaris suplents : Carques i Coma.
La Mesa preti possessió i el com-

pany Bonet, en nom d'ella, regracia
el nomenament i assegura que farà
regnar l'esperit da justicia necessari
per al bon endegament de les discus-
sions,

L« Crònic» Parlamentari»
Per raons d'oportunitat hem esti-

mat convenient alterar l'ordre i for-
ma de publicació de la crònica parla-
mentària per tal de donar sortida als
interessants discursos dels companys
Comorera t Fronjosit en la interpel·la-
ció sobre el conflicte ''del Port que
avui comencem a donar i que acaba-
rem en el número vinent. Immedia-
tament reprendrem la publicació de la
Crònica en la seva forma habitual, i
en la qual es publicaran novament els
discursos publicats quan per torn «Is
ho correspongui.

REGLAMENT PE DISCUSSIÓ
El President pregunta si el Con-

grés creu vàlid el Reglament de dis-
cussió adoptat pel I Congres.

RAMIS proposa la modificació de
l'article segon del dit Reglament, puix
considera excessiva la clàusula que
demana l'aquiescència de la meitat
més un dels delegatts per a discutir
una proposició rebutjada per la ponèn-
cia respectiva. Proposa que sigui el
10 per cent dels delegats.

CARDONA proposa que siguin deu
delegats.

ROSSELL MONTANÉ (E.) 1 JOVER
s'adhereixen a la proposició de Car-
dona.

Posades a votació les dues propos-
tes, s'aprova la de Cardona.

MORELL proposa modificar l'arti-
cle cinquè en el sentit que sigui el
Congrés i no la Mesa qui nomeni
les ponències. El Congrés aixi ho acor- •
da i seguidament es declara aprovat
la totalitat del Reglament.

CONSTITUCIÓ DEL CONGRES
El PRESIDENT declara definitiva-

ment constituït el Congrés. Té unes
paraules de record per als companys
d'Alemanya, i proposa que el Con-
grés els adreci una comunicació de
solidaritat i simpatia,

CARQUES s'hi adhereix i, en nom
de la Secció de Canet de Mar propo-
sa una altra salutació- al Congrés del
Partit Socialista francès.

JOVER' proposa que aquesta saluta-
ció es fad extensiva al Partit espa-
nyol.

El Congrés accepta aquestes pro-
posicions.

NOMENAMENT DE PONÈNCIES
• En anar-»e a procedir al nomena-
ment de Ponències, es presenta la
següent proposició incidental :

«Els sotaalgnants sotmeten a la con-
sideració del Congrés la següent pro-
postelo :

El H Congrés de la U. S. C., tenint
en compte el grau de creixement a
què ha arribat el -Partit, que fa ne-
cessària l'exis'èneia de tots els seus
òrgans de direcció, entén que no pot
separáis» sense establir un procedi-
ment que permeti la constitució del
sen Consell Central, prèvia l'organit-
zació de Federacions Comarcals pro-
visionals. Entén, també, que cal deter-
minar una posició en ordre a tàctica
electora!.

A «quest fi es nomenaran dues po-
nències que formularien un dictamen,
distribuït prèviament: als delegats, i
que seria discutit'després de l'ordre
del dia del Congrés. — Jové, Botella,
Ribé, Grau Verdú, Nialet, Ardiaca, Ci-
rera.»

JOVER demana que es prengui en
consideració.

ARDIACA s'adhereix a aquesta de-
manda però considera excessiu nome-
nar tes ponències que demana la pro-
postelo. Proposa que passi a la Co-
missió de Proposicions. El Congrés
aixi ho acorda.

Seguidament es procedeix aa no- ,
ménamentrdô lè* Tonende*. «astf»«^
des les votacions ooresponents, queden
integrades en la forma següent:

Ponència Sindical: Glsbert, Jové,
Orau-Verdú, Viladamat, Pujol

Ponència Municipal ; Ràfols, Ramis,
Rossell Montané (E.), Salazar, Oller.

Ponència Cooperativa: Botella. Sa-
les, Rafel, Coma, Miranda.

Pontuda Cultural: Elies, Palmada,
Salles, Morell, Planas.

Ponència d« Comptée: Cases, Nia-
let, Ruiz, Bombas, Lópex.

Ponència de Proposición« : Roger,
Amat, Batalla, Bermejo, Quintana.

Seguidament el President aixeca la
sessió, a do» quarts d« nou del vespre.

Sessió II. Dia 14 vespre
INFORME DE L'EXECUTIU

El President obre la sessió a tres
quarts d'onze del vespre! Es posà a
discussió l'informe del Comitè Exe-
cutiu.

COMORERA manifesta que l'Exe-
cutiu està a disposició dels delegats
per a totes les aclaracions que inte-
ressin.

PALMADA proposa al Congrés, en
nom de la Secció IV de Barcelona,
un Vot de gràcies a l'Executiu per la
tasca realitzada. El Congrés ho accep-
ta 1 aprova, sense més discussió, l'in-
forme de l'Executiu.
INFORME DEL GRUP PARLAMEN-

TARI CONSTITUENT
Aban» d'entrar a la discussió d'a-

quest inform», «B presenta la següent
proposició incidental :•

f Els sotasignants proposen que el
Congrés acordi demanar als' nostres
representant» a les .Corts Constituents
que intervinguin prop del Govern per
l'alliberament déte camarades Nin i
Oasanelles. — Vendrell, Pujol, Bonet.»

PUJOL demana que es prengui en
considerado i la defensa breument.

CAMPALANS parla en represent a-
eió dels companya diputats a les Cons-
tituents. Explica la seva llarga inter-
venció a favor-del camarada Nin 1*pro-
met realitzar les • mateixes gestions a
favo» del camarada Oasisnelles.

PUJOL regracia Campalans per les
seves maniïestacions. Seguidament el
Congrés «prova la proposició.

CIRERA demana què'«'expliqui l'ab-
sència dels altres companys diputats.

OOMORERA explica que el com-
pany Serrà Moret s'ha trobat impedit
d'assistir al Congrés per trobar-se
compromès -en un ac'e de propagan-
da. Pel que fa al company Xirau, ma-
nifesta que no en. sap res.

CIRERA proposa un vot de censura
peral company Xlrau, per la seva no
comparescència.

CASES s'hi adhereixi estenent el
vot de censura al company Sena Mo-
ret. ' ' • - ' •

VILADOMAT s'hi adhereix;
PALMADA s'adfteréix en principi

a la proposició de Cases, però consi-
derant prematur Ja; votado del vot
de censura, proposa ajornar-la fins

l'endemà, junt amb la discussió de l'in-
forme.

CIRERA I COMORERA consideren
que no pot ajornar-se la discussió de
l'informe, però si la del vot. El Con-
grés així ho acorda.

CIRERA lamenta l'absència de la
nostra minoria en les discussions
trffintftpndentals que s'han promogut
a tes Corts després de l'aprovació de
l'Estatut, per bé que reconeix les di-
ficultat» d'ordre material que això
comporta.

CAMPALANS considera el verbalis-
me com un gran mal dels actuals Par-
laments i manifesta que la minoria
de la U. R C. no ha valgut interve-
nir en cup discussió si no tenia quel-
com de nou a dir. Assenyala, per al-
tra banda, la responsabilitat de la
nostra minoria en atacar un Govern
en el qual figuren companys nostres.
Ultra això, Ja mecànica del Parlament
impedeix que la nostra minoria punii
tenir veu pròpia, puix no té prou
membre»' per a això.

Passa a parlar de la intervenció de
la nostra minoria en la discussió de
l'Estatut, puix és necessari que Cata-
lunya sàpiga quina fou l'actitud de
la • U. 8. O. en aquesta ocasió trans-
cendental 1 quins foren els respon-
sables que l'Esta1 u t resultés tan mi-
grat en atribucions autonòmiques, es-
pecialment en allò que fa referència
a l'ensenyament. Recorda que ell pre-
sentà tma esmena que fou boicotejada
per la resta dels companys de la majo-
ria, que no volgué entaular una bata-
lla* per por de perdre-la i que Catalu-
nya s'adonés del seu fracàs, i que con-
tra la voluntat de to's ells, parla,
essent l'únic defensor, junt amb els
altres companys de la U. S. O., de
les reivindicacions maximalistes cata-
lanes en matèria d'ensenyament.

ARDIACA, recollint l'al·lusió a les
dificultats de la mecànica parlamen-
tària Que impedeixen que la nostra
minoria pugui parlar, proposa que
mentre la projectada fusió amb el
Partit Socialista Espanyol no sigui un
fet, la nostra minoria s'integri vir-
tualment a la minoria d'aquell partit,
per ,tal de fer sentir la seva veu a
través d'ella. .

JOVER opina que la nostra minoria
ha tingut ocasions per intervenir 1 la-
menta que no s'hagin aprofitat. Es-
meqta el cas del pressupost de Guerra.

CAMPALANS explica el compromís
moral en què la minaria de la U. S.
C. es trobà davant el fet que la mino-
ria del Partit Socialista Espanyol s'ha-
gués sacrificat a votar el pressupost
de Guerra, contra els seus principis,
per tal de no destruir la majoria,go-
vernamental. En aquesta situació la
minoria de la U. S .0. no podia usar
de la seva llibertat per atacar els
seus companys.

CIRERA considera prematur la in-
tegració'a la minoria del Partit obrer
que demana Ardiaca. Creu que s'han
d'aprofitar tots els moments en bé
del Partit per a Intervenir,

CARQUES manifesta haver vist

amb satisfacció les manifestacions del
company Campalans.

MIRANDA s'hi adhereix i finalment
el Congrés acorda aprovar l'informe
dels diputats constituents.

BEGEHE; DEL GRUP FARLAMKtt-
TAEI CATALÀ

Oberta la discussió sabre *qu*«t In-
forme,

CABBS «xprcssa el wu profund re-
ooneixeinent i la seva «ran admiració
per la tasca vadosissima que han rea-
litzat els nostre« diputats al Parla-
ment català. Demana un vot unàni-
me de regraclament

RAMIS, en nom de la Secció -del
DCstricte vm, exposa la gran sa-
tisfacció amb què aquesta ha vist
l'actuació dels nostres diputa's.

MIRANDA demanà als diputats que
s'ocupin de fer esborrar els signes
monàrquics que encara resten a l'Hos-
pital de Sant Pau.

SALA manifesta que la Secció del
Districte VI ha aprovat la gestió dels
nostres diputats i considera que no hi
ha lloc al vot de gràcies, perquè els
diputats no han fe1 altra cosa que
complir amb llur deure.

'COMORERA, en nom dels com-
panys diputats, regrada emocionat les
paraules d'encoratjament que els han
estat adreçades, 1 assegura que perse-
veraran en el carni iniciat. Prevé els
companys contra el boicot que de la
seva actuació parlamentària realitza
la premsa burgesa, desfigurant mali-
ciosament certes actituds. Recollint la
comanda de Miranda, promet ocupar-
se'n, per bé que per ara l'Hospital de
Sant Pau està fora de l'abast parla-
mentari.

PUJOL demana que els diputats s'o-
cupin de revisar l'actual sistema de
cèdules, per tal d'acabar amb les des-
igualtats actuals.

RAMIS prega que no deixin d'ocu-
par-se de l'afer del Banc de Catalunya
i que exigeixin to* es les responsabili-
tats a què hi hagi lloc.

Seguidament es dóna per aprovat
1'iníorme i el President aixeca la ses-
sió a dos quarts d'una de la nit.

(Continuarà en el pròxim número)

Al vel

Si que »on pocs!.»
Coli-Blanch. Diumenge. Ostern en

una barberia. Tothom calla, llegeix,
fuma o bé no fa res de tot això. Sola-
ment el trls-tras de les tisores plana
com una. cantarella al treball. I usa
veu sobre la qutetut...

—¿Bm toca a mi? — amb èmfasis.*—
¿Ja teniu el carnet de la C. N. T.f

L'interpellât queda sorprès, Indecís,
però respon:

—No.
—Concs, afeiteu-ne un altre' — aca-

ba- i torna s asseure.
Aquesta escena es repeteix fine que

l'han contestat tots els empleats-ne-
gativarnent.

Després, l'individu en qüestió bufa,
es rasca el' clattól, rebrega ;un diati,
mira el'rellotge 1, decidit, se'n va al
fons de l'establiment perquè proce-
deixi a afeitar-lo l'aprenent... t res
niés. Es a dir, si; oblido de dir o mi-
llor dit, s'oblida demanar el carnet de
la C. N. T. a l'aprenent.

LLUCH

aquell monopoli és la comprovació d'allò que
Jo he dit en tota la primera part del meu
discurs, i és que els socis del «Montepio de
San Pedró Pescador», del «Real Montepio
de San Pedró Pescador», valent-se d'una si-
tuació de privilegi, durant la Monarquia i
especialment sota la pic'adura, pogueren
conservar aquest monopoli abusiu i cobrar
— ho dic i ho repeteixo i prego que se'm
desmenteixi si no és veritat —, cobrar quo-
tes d'entrada de fins 500 pessetes a obrers
que necessitaven treballar per viure

S'ha esgarrifat el senyor Dencàs, cosa es-
tranya eli ell perquè és un home d'una men-
talitat molt anarquitzant, és un ministre
anarquista...

El Sr. PRESIDENT: Segurament ho diu
en tons perfectament parlamentaris.

Company COMORERA: S'ha pogut des-
prendre de tot el seu discurs — i el senyor
Pi 1 Sunyer somriu i em dóna la raó — que
és absolutament anarquista. ; .

El Sr. CONSELLBR DELEGAT : No in-
terpreta el meu somriure, senyor Comorerft;
no. de cap manera.

•I conetptt socialista del
treball humà

Company ÇO MORERA: S'ha esgarrifat ei
senyor Dencàs d'una afirmació que ha fet
el nostre amic Trilles en una fulla que s'ha
fet i s'ha repartit El fet que s'hagi repartit
un full, al senyor Dencàs no ha, de moles-
tar-lo, perquè abans també amics d'ell re-
partiren, precisament, un altre full, repro-
duint el seu article; vol dir que esteu
d'igual «liguai. Però E'ea'renyava d'una afir-
mació del senyor Trilles, en la qual deia :
Molt bé, d'acord, però el torn exigeix dis-
ciplina, competència • i voluntat de treball.
«Heus ací la prova que vosaltres sou amics
de la T. O. M.'S. A., perquè voleu que els
obrers treballin.» No, senyor Dencàs, nosal-
tres recollim aquesta afirmació del ciutadà
Trilles I ens là fem nostra amb tot l'orgull,
perquè precisament si hi ha alguna cosa
que ens diferenciï dels faistes i de vosaltres,
és aquesta apreciació del treball humà, 1 és
que nosaltres no som pas catastròfics. No

creiem pas, coin els faistes i com vosaltres,
que la caiguda de la producció ens portés a
la revolució ; no creiem pas. que. la misèria
general del treballador sigui un factor re-
volucionari ; nosaltres creiem uija altea cosa,
i és que els obrers han de mantenir el nivell
de la producció si no vojen caure primer en
la degradació de la misèria coUectiv», 1 se-
gon en la degradado moral dels homes sot-
mesos a necessitats primàries« i tercer «n
la submissió politica a una casta enemiga
qualsevol, i que amb-aquesta caiguda de la
producció, en escampar-se aquesta psicolo-
gia dels treballadors, és quan es planta la
primera pedra d'un edifici feixis'a. Nosa>
•tres volem que els treballadors treballin, .na-
turalment, perquè són els creadors de la ri-
quesa i quant més treballin, essent respec-
tats en llurs drets, més riqueses hi haurà
per a la col·lectivitat i millors condicions po-
dran ells aconseguir, i millors, garanties de
llibertat i de benestar podran assolir, i mi-
llors condicions, 'podran oferir als propis
companys.'! a' la pròpia llar, i estaran sem-
pre en condicions' d'assolir estats "superiors
de civilització. L'acusació que el, seny or Den-
càs ens fa d'ésser aliats dels capatassos de
la T. O. M."S. A..perquè hem ait que W
torn exigeix com a primera condició disci-
plina de treball, Voluntat i productivitat
mitjana, ho sostenim perquè,no som anar-
quistes com vosaltres. . ,

Que to un aaqulrol?
I ha parlat de la yaga general. Nosal'res,

homes de "classe, l'hem combatuda, ' l'hem,
combatuda per absurda l'per criminal, l'hem
combatuda per entendre, i encara entenem,
i ho afirmem i ho afirmarem encara que
passin altres coses, que els promotors d'a-
quella vaga, que els leaders d'aquella vaga
són provocadors de la reacció, que estan a
sou de la reacció, que a l'ombra estan pre-
parant l'amblen psicològic morbós que jus-
tifiqui qualsevol acte d'un «mandón» de torn.
Nosaltres l'hem combatuda' aquella vaga,
evidentment, i la tornaríem a combatre;
però el que us asseguro és que els treballa-
dors, quan estan organitzats sindicalment,
no aniran mai a fer allò qoe- feren eJs'vo»-

fr

tres escamots. I és que vós, un home que
no teniu una consciència de .classe, una men-
talitat de classe i una educació de classe,
que esteu, per tant, desorbitat en aquesta
qüestió, no podeu entrar en teories de la
qualificació d'esquirols, perquè no ho ente-
neu bé. Esquirol aera sempre l'home aliè a
tota organització ; o l'home que va sol pel
món i qua s'aprofita d'una avinentesa qual-
sevol per a trobar feina. Però l'home que
milita en una organització obrera, que té
una disciplina," un mètode, una tàctica en
la lluita contra «1 capitalisme, aquell home
es deu a la seva disciplina, i si davant d'ell
té una, argani* zacióf diferent, amb una disci-
plina, diferent, que té una tàctica completa-
ment' eposada, i que;*n un? momerjt determi-
nat declara la vagar'general revolucionària,
catastròfica, aquell home.encara que vagi a
treballar ei dia següent, si el Sindicat seu
li'n T dona l'ordre, no és «esquirol» : és un
home. que pertany a una altra disciplina i
que fóra «esquirol» si manqués a aquesta
disciplina ,en els 'moments decisius. L'única
cosa que avui cal tenir en comp'e és la cons-
titució, de)* Sindicat«; quan un pertany a
un Sindicat de classe — de classe, aquesta
és la condició bàsica, fonamental —, mai no
se li podrà -dir «esquirol» si va a treballar
o si deixa de treballar obeint les consignes
de la seva organització. Serà «esquirol» l'ho-
me que' es sindicava a la Germandat de
Sant Pere Pescador, so* a el patronatge de
la Patronal; aleíhoresTsí que eren tots es-
quirols, per r sistema i^pey vida.. Bsquteols
són ejs honjts qiißper ' causes «e temença, o
ner.4g»orància, s'afillen a Sindicats del ti-
pi» 4p «Lá' ViotiftofcfjafpMili; qutr^pa|* y
OiOèW 7 l'altre 55? !ipArrF 'd-EsparSgüei " '
ra, perquè aquest. Sindicat no. és de classe,
sine Ol%anil?at per la Patronal, 1 que res-

* i desigs i als interessos de la Patró-
er tant, aquells homes que no cosi-

cosa elemental i bàsica en una
do sindical, que és la consciència

H seran sempre «esquirols», dintre
o ioni llei seu Sindicat. De manera, que per
qualificar, senyor Dencàs, ha d'haver**
abans aquesta apreciació -de fet, sense la
qual serà samproiNlmpossible arritjar a de-
claradon* «xactew^ • ' ' ' : '

•I aarval qua presta la O. S. C
• Catalunya

Ha parlat el senyor Dencàs del seu amor
a Catalunya. Jo, generalment, no en parlo
mai d'amor a Catalunya, però jo us asse-
guro que poden haver-n'hi molts que podran
ésser iguals que jo en amor a la. terra, però
més no, 1 que per demostrar-ho no cal par-
lar-ne, i, sobretot, essent Conseller del Go-
vern de Catalunya, perquè aleshores l'amor
a Catalunya stia de demostrar no anarquit-
zant els nostres cos'ums, sinó contribuint
d'una manera eficient i constant, i, encara
que fos a costa de grans sacrificis, a la de-
mocratització de l'esperit català, i que es
tingués d'una vegada aquest sentit de res-
ponsabilitat en la massa i en els homes que
la dirigeixen. Aquest és únicament l'amor a
Catalunya, perquè si nosaltres ne fem
aquest esforç màxim d'asserenament, de de-
mocratització de l'esperit català, nosaltres
seriem sota l'autonomia una tribu, no se-
riem pas una nació. I aquest esforç es preci-
sament el que stem fent. Si nosaltres, els
homes d'Unió Socialista de Catalunya, es-
tem prestant a Catalunya un servei im-
mens, i la histort* ho reconeixerà; el ser-
vei immens de por"ar al gran moviment de
conjunt, que, és tota aquesta Catalunya,
grans masses que hi estaven alienes, 1 sobre-
tot con'rlbuir amb el nostre esforç a incor-
porar Catalunya al mon, perquè la gran des-
gràcia de Catalunya — 1 jo estic plenament
convençut que molts senyors Diputats ho re-
coneixeran amb mi —, la gran desgràcia de
•Catalunya 'en aquests momen's històrics
que estem vivtot, ha estat la manca d'orga-
nització de classes en el sentit, «indicai i
en el sentit politic, fortuna que ban tingut
l«s altres regions espanyoles, 1 que justa-
ment" comença per Catalunya.' De manera,
senyor Dencàs, que sobre aquest ¿eçreny, no
hem de parlar d'amor a Catalunya,! perquè
d'això cadascú en té el seu concepte i ho
entén a la seva manera, i el mulos és tor
cadascú eL seu treball, segons la pt*pia res-
ponsabilitat; jo amb la meva responsabili-
tat en el Parlament de CatalunyaH de se-
cretari del meu Partit, 1 vós amb la resjkfrt-
sabllitat de Conseller de Sanitat i no de tre-
ball. (Molt bé, en la Minoria socialist».)
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D« la Interpel·lació »o-
br« el conflict« del Port

Felicitación« rebudes
Amb motiu de la interpel·lació sobre

el conflicte del Ifort, ta nostra mino-
ria al Parlament català ha rebut un
gran nombre de felicitacions 1 Betres
d'encoratjament, entre les quals creï««
interessant reproduir les següent» :

De l'Agrupació Socialista de Mata-
ró:

Agrupació SpçinZtóía Mataró, /eBd-
ta aquesta minoria parlamentària on-
llant i justa interpel·lació Parlament
Cu talà assumpte Port.

De la Federació d'Entitats Obreres
Uel Port de Barcelona :

La vostra intervenció en la inter-
pel·lació oi Parlament de Catalunya ha
posat en descobert la maniobro dels
element» reaccionaria d'acord arni) els
element» de la F. A. í., me» reacció»-
narí» encara ««te la patronat, La vat-
tra defensa de les entitats obrere» del
Port afectes a aquesta Federació, ha
estat molt encertada, cosa per Za qual
la Junta Directiva, en el seu nom, us
remercia eqpresslvament, i us diu:
Endavant pel triomf de la causa obre-
ra I

Del. «Sindicat d'Obrers Carregadors,
Descarregadors i Estibadors de Fusta
del Port de Barcelona i del seu Ba-
di»;

La tasca, portada a cap per vosal-
tres al Parlament Catalã, e"» «HsméÉ de
tots els elogis, tant en el que fa refe-
rència a la interpel·lació al senyor Den-
càs »obre el conflicte del Port com en
els alires aspectes de caràcter social.

'Per aquesta raó, la Junta d'aquest
Sindicat, que segueix ami) veritable fn-
terèe l'actuació d'aqueixa minoria, ha
pres l'acord d'encoratjar-vos a conti-
nuar per aquest camí i feacitar-ws per
l'encert que heu tingut en totes les
vostres intervencions.

De la «Societat d'Obrers Flequers
«t'Espiga», de Barcelona» :

• Kn «ote de la Junta d'aquesta enti-
tat ila afgana de les entitats de la
U. G. T.)', us felicitem per la vostra
actuació cl Parlament, especialment
en les sessions dels dies 3 i 4 de maig.

.Podeu 'estar convençut que él ítos-
tre:aiut moral i material no us ha de
mancar mai.

Unió Socialista
de Catalunya
Mítings i Conferències
AVUI '

Míting de conjunt-ambia Federació
Socialista Catalana, a la Casa del Po-
ble de Sitges. Orador del partit: com-
pany Fronjosà.

DEMÀ
Conferència del company Comorera

a Térmens.
,.t Tema : «La nova llei de conreus
"'agricoles».

MAIO, 18
Conferència del company Ferrés • a

la Secció del Districte IV (local cen-
tral), a les deu del vespre.

Tema : «Aspectes del socialisme».

SECCIÓ DEL POBLE NOU
Aquesta Secció avisa els seus afiliats

que, interinament, ha traslladat el seu
domicili a l'estatge central del Par-
tit. Pprtaferríssa, 30, principal.
' Celebrarà tertúlia cada dijous á

dos quarts de deu.

"Le» Lletres Socialistes"
CONVOCATÒRIA

Avui, dissabte, a les set de la tarda,
al local de la U. S. C., Portaferrissa,
30, principal, tindrà lloc la primera re-
unió dels afiliats a la Cooperativa en
formació «Les Lletres Socialistes» per
a discutir i aprovar el reglament i no-
menar el Consell Directiu.

projecte de Llei de contractes de conreu Acord plausible
Examen critic dal MU articulat ;

. dl '"ma,
«»* «id»*to»'M

T^r/iCrtaS

S3 projecte de llei de contractes de
conreu ha pasast a estudi de la Oo-
missló. No és pot dir com quedarà en
definitiva, i menys podem profetit-
zar com sortirà de- la discussió al Par-
lament. Ens coast«, però, que l'esmen-
tat projecte no senta bé a alguns di-
putats de la majoria i ens cap la sa-
tisfacció de poder afirmar que repre-
sentants de les comarques tarragoni-
nes i gironines troben que adoleix dels
mateixos defectes que en termes ge-
nerals indicava l'editorial de JUS-
TÍCIA SOCIAL de la setmana passada. I
tant coincideixen amb la nostra apre-
ciació i el nostre criteri, que molts
d'ella no tindrien inconvenient en
Botscriure'l. •

En la critica que ens proposem fer
del projecte, no es cregui que anem a
abocarei tot el credo 1 la literatura
marxista, ni que volguem fer-lo pas-
sar a ultranca per la via del materia-
lisme històric. Però si que hem de de-
clarar que nosaltres estem sempre al
costat d'aquells que lluiten per legalit-
zar les seves justes aspiracions, na d'u-
na manera instintiva i cega, sinó d'u-
na manera conscient com ho han vin-
gut fent els treballadors de la terra.
I responent amb fidelitat i sincera-
ment a les nostres campanyes, ente-
nem que en prendre els fets un ritme
accelerat de reconstrucció, cal estruc-
turar la societat plasmant en la legis-
lació l'esperit de justicia de què esta
impregnada la consciència dels con-
readors del camp. En aquest terreny
no hem de regatejar ni els nostres
esíorços ni el nostre entusiasme.

No oblidem que ja és acceptat ar-
reu, que la propietat ha de complir
una funció social d'acord amb els ele-
mentals dictats de la justicia i que,
com deia un filòsof, el món, marxa
i qui s'atreveixi a aturar-lo serà
aixafat i el món continuarà marxant.
I si bé és cert que la transformació al
camp s'opera amb força lentitud, no
és menys cert .que arrela més pro-
fundament l és de més durada, com
si tot 'participés del ritme majestuós
i invariable de la naturalesa..

El capítoï primer del projecte de llei,
que es compon de sis articles, té un
defecte genèric, cabdal i de caràcter
general: l'aplicació parcial i tenden-
ciosa del principi jurídic «pacta sunt
servanda», partint de l'equívoc de l'e-
xistència de la llibertat de contracta-
ció. I és evident que la llibertat de
contractar no existeix, en general, per
manca d'igualtat de condicions, entre
ambdós contractants. En , efecte, la
necessitat de posseir terra per a tre-
ballar i guanyar el pa dels seus fami-
liars, és una coacció per a l'arrendata-
ri 1 el posa, per tant, en condicions
desfavorables per a contractar i en ma-
nifesta inferioritat respecte al propie-
tari que pot o no arrendar-la, perquè
no'en té necessitat apremiant. Aixa fa
que l'arrendatari accepti, en la majo-
ria dels cassos, obligacions i condicions
que no acceptaria si no es trobés en
la necessitat imperiosa de fer-ho da-
vant el dilema de o acceptar les con-
dicions imposades pel propietari o
passar fam ell i els seus, donats ela
escassos mitjans econòmics de què
disposen els conreadors quan es troben
sense terra per treballar i sense casa
un habitar. Altrament, el propietari té
al seu abast, quan. no una superior
cultura, mitjans suficients i sobren
per a redactar o proporcionar-se un
contracte les clàusules del qual, ja es-

' ; ' . • . ' . ? . ' ; ' ' " '
tudiades i naturalment favorables, el

conreador accepto sense saber ben bé
el què signa, per necessitat, per bona
fe, per conííansa o per ésser iUetrat,
i, generalment, davant te promesa ver-
bal per part del propietari de que
certes clàusules no han de posar-se
mai en pràctica, Sis resultats els, to-
ca quan vol defensar-te dels abusos
del propietari i acut en demanda de
justícia. Aleshores «s troba lligat de
mans i peus per mitjà d'uns pacte« i
obligacions Mèrits que adquireixen to-
ta la valor legal i aja quais ha donat
conformitat mitjançant la seva sig-
natura. ; >• f.^< - r«;,. - •

La llei, per tant, ha de vetllar pel
desvalgut i ha de preveure, proni-
blht-los, els excessos i "abusos que pu-
guin ' cometre els propietaris. Oonae-
quéncia d'això, són la llei d'usura
t la d'arrendament de finques urbanes
entre altres; dictades per posar fre a
l'egoisme extraordinari de • la classe
capitalista, que arribava a límits de
immoralitat insospitats, amparant-se
precisament en la pretesa llibertat de
contractació i en la posterior aplica-
ció, per part de la Justícia, del prin-
cipi «els contractes han de complir-se
segons el pactés lliurement convin-
guts», sense tenir en compte el vici
d'origen. ' ' -,:'.i ..i « ¡ . u r . ' î i y ; -

En el paràgraf ségon de l'article pri-
mer, es diu: «ele contractes .expres-
sats no perden el seu caràcter per la
circumstancia de- concórrer, junt amb
l'objecte específic de conreu, presta-
cions de serveis o obligacions de re-
presentació»; es parla, doncs, de pres-
tacions de. serveis, o. obligacions de
representació. Com que el projecte
deixa pactar lliurement, aquest parà-
graf permet un nombre tal .d'abusos i
atropells per part del propietari, .que
deixen en el més- absolut desempar al
treballador. No M ha necessitat d'in-
sistir molt per a comprendre que és
Inadmissible. Acte seguit, diu :, .«Que-
den, per tant, exceptuais eu contrac-
tes pecuaris, o preferentment pecua-
ris, els quals seran objecte d'un» Uel
especial». Esperem 1» Uel especial. Pe-
rò volem assenyalar que les herbes
han d'ésser dal conreador i en el,cas
que es facultés al propietari re-
servar-les per arrendar-les, ,el seu:va-
lor hauria de computar-se per a de-
duir-lo del preu d'arrendament, tes
arrendi o no el propietari.

L'article segon és intolerable tal
com ve redactat, atesa la desigualtat
manifesta en què es troben els seus
contractants. Equival a erigir en àr-
bitre al propietari i això éa contrari
al més elemental sentit de justícia.
Acaba l'article dient: «De conformi-
tat a l'ús. a la bona fe i a la llei».
Això potser ha deixat tranquil al le-
gislador, però segurament .no s'ha do-
nat compte de que no ha íet més
que empitjorar l'arücle. Res més abs-
tracte que l'us i la bona fe, j, per tant,
poques coses més susceptibles d'apre-
ciacions i d'interpretacions. L'única
forma d'evitar abusos *è*s "per mitjà de
la Ilei, i ¿quins abusos evita aquesta
llei que permet prestacions de serveis,
obligacions de representació, complir
les consuetuds que generalment hi són
observades, reservar-se el propietari
les herbes, pagament per part del ¡con-
reador dé la contribució^ territorial,
tributs i taxes anexes i les càrregues
reals de la finca, pagar el lloguer de
la casa i dependències que utilitzi, no
servir-se de les eines del mas pel con-

reu de la terra, no poder arrencar ni
tallar cap arbre- sense el consentiment
del propietari, tot' en virtut dels pac-
tes lliurament convinguts? :: ,

Dili l'article tercer: «...i complir
les consuetuds que generalment hi
són observades... » El • legislador sem-
bla que no ha volgut donar-se compte
que una de les coses que s'intenten
trencar i acabar amb elles, son preci-
sament les consuetuds, els hàbits que
usen contahtmeht com' a resabi d'ins-
titucions feudals o conseqüència d'obli-
gacions derivades de contractes anti-
quísslms i, per tant, no és que esti-
guin d'acord amb" els sentiment« de
la pagesia, sinó que es van complint
per força i contra la seva voluntat.
Tothom comprendrà la necessitat de
desterrar per a sempre aquestes «con-
suetuds».

El paràgraf segon, de l'esmentat ar-
ticle, diu: «El conreador n» podrà ar-
rencar ni tallar cap arbre sense el con-
sentiment del propietari». Oom a mí-
nim entenem que, en cas de discòr-
dia, hauria de dir la darrera paraula
la Junta de concòrdia i arbitratge, a
la qual el conreador podria dirigir la
petició, cas de negativa del propie-
tari. ' ' , • ; ; . . . ;; . - • ' ' .

En la redacció de l'article quart s'ha
d'ésser intransigent. No és pot tolerar
ni llevat pacte en contra, que al con-
reador 11 pugui correspondre el paga-
ment de la contribució territorial i
tributs i taxes anexes i els ó> }es càr-
regues reals de la finca. 'Aquestes càr-
regues són inherents a la nua propie-
tat i en conseqüència ila de corres-
pondre al propietari necessàriament i
obligatòriament per ministeri de la
llei, el pagament de dites càrregues.

- L'article cinquè és no solament ten-
denciós i parcial, sinó fins contradic-
tori. Pot donar-se el cas que estant
el masover al corrent del lloguer de
la casa, pugui ésser desnonat per se-
guir aquesta la mateixa aort del con-
tracte de conreu. Entenem que el just
scria que la renda p quota-part res-
pongués a una unitat de conreu .com-
prenent les terres* i la casa. En quant
a )es eines de treball, ha de poder-les
utilitzar el masover i pot obllgar-se'i
a conseryar-les en. bon estat, tenint en
compte que són béns fungibles i, per
tant, que es gasten amb l'ús,

L'article sisè es .presta a maquina-
cions en profit del propietari i en per-
judici del conreador, desvirtuant la
duració dels contractes per anul·lació
de la pròrroga, fent inestable la sort
del camperol. Són moltes les terres
subjectes a usdefruit, en mans de re-
presentants legals o que administren
els marits per èsser propietat aporta-
da per la dona en dot inestimat ; per
tant, d'acord amb el projecte, fet« els
contractes que 's'atorguin en aquestes
cdndicions, tenen una ^durada deter-
minada i fineixen en arribar à ter-
me sense el benefici de la pròrroga
obligatòria, per part del propietari. Hi
haurà molts contractes, doncs, en els .
que nò podrà exercitar-se el dret de
pròrroga 1 això no és just. Per evi-
tar-ho n'hi havia prou en dir * que
únicament podran celebrar contrac-
tes en concepte d'arrendadors aquells
que tinguin capacitat per alienar se-
gons la legislació civil vigent.

En el fons i «n la .forma, aquest
capítol és totalment i absolutament
inadmissible.

CARLÍS BATALLA'

E C O S I
COMENTARIS

NIALET •'T.,.». { «J
• :p»rl IV. 1Í8M30« BARCELONA

La discussió de la llei de Congrega-
cions religioses dóna actualitat a
aquest retall'''de «La Veu de Catalu-
nya», en el qual es parla del primer
collegi que els Jesuïtes obriren a Bar-
celona :

«El collegi adquiria prestigi. L'ány
1663, quan la Comunitat només es com-
ponia de 12 sacerdots, 12 estudiants i
6 liées, tingué la sort que hi anés ei
P. Gil Alvarez, visitador de la provin-
cià d'Aragó, i redactés un programa
d'estudis, el qual obtingué tanta for-'

Ü SASTRERIA Ü

Pantaleoni Germans
Confeccions per a homes i nens
Actualment exhibició i venda de
les Novetats per a Primavera
Americana i Pantaló franel·la 72 pies.

» Xeviotnov. 63 »
Vestit complert des de ...... 58 »
Pantaló franel·la des de..... s 16 »

Secció especial a la mida
US PORTAPBRRISSA, 13 'Ht

tuna que, propagatale des de Barçe-
celona, encara aval és oficial a> tote
els ooUegiï de la Company!».»
. Davant d'aquesta categòrica afirma-

ció, que no dóna lloc a' dubtes, restem
tan meravellats com la pròpia gente
bien qüç s'hi educa, d'aquesta modèlics
col·legis que la República Espanyola no
ha volgut respectar. Uns col·legis que
encara actualment ensenyaven amb e!
mateix programa d'estudis que tres
cents setanta anys enrera... Magnífic '
i eloqüentíssim!

Sabíem que Sant Ignasi feia mira-
cles el segle XVI, però mai hauríem
dit que. seguis fent-ne en ple; segle
XX. Que ja és fer-ne, tanmateix,
aguantar escoles de tipus siscentista
(malgrat sigui tractant-se de l'educa-
ció dels iimpetents aristòcrates) I

. . • Ja estàvem assabentats que tot ciu-
tadà que posseís auto h&via de pagar,
com a tot arreu, una patent de cir-
culació. I ho trobàvem just, per tal
com és .lògic que el que utilitza el
paviment dels, carrers 1 carreteres aju-
dí a les despeses de llur conservació.
El que no sabíem, era que hi hagués
una* casta' privilegiada que, gràcies a
una real orden, estigués exempta .d'a-
quest Imppst. Era la dels senyors blft-
'bes i arquebisbes... Ells sempre tan
insignes ciutadans !.

tJÏ'iniamèat,. pe> una disposició de
Ift, «Ga'ceta», han perdut el privilègi.' •

Amb aquest motiu el Satit Pare deu
rà tornar a fer 1er pregàries als tem-
ples'perquè Espanya sigui més ben go-
vernada. " ' ' "' " •' '' ' "

Degut .a la,nostra campanya contro
H'us de llibret conf«$êtonals a les «t-
coles éel Patronat Escolar de l'Ajun-
tament de Barcelona, oal fer constar,
amb veritable satisfacció, que en una
de les sessions tingudes ara farà unes
tret setmanes, s'acordà fer-los retirar
deli centrei de la seva jurisdicció.

La nova d'aquest acord, com a fi-
dels complidors que som de le» lleis
de la República, com a defensors del
laicisme en les institucions oficiala i
com a partidaris de que sigui respec-
tada la personalitat dels, infants, la
comuniquem als nostres lectors i afi-
liats amb la joia que produeix el veu-
re implantar a la nostra (Untat un
principi de justícia en pro dels in-
fants. '

Aro, però, és indispensable que
aquest acord sigut ràpidament com-
plert i no esdevingui quelcom pura-
ment formulari com a vegades, dis-
sortadament, passa en corporación» ofi-
cials. I consti que nò ho diem perquè
si ni per ganes Oe rebaixar la impor-
tància de facord, sinó perquè malgrat
la bona voluntat de la majoria de
la Comissió i del Patronat i de fer ja
tres setmanes que s'ha pres la deci-
sió de retirar els llibres confessional»
de les escoles, a hores d'ara el proble-
ma no està resolt, perquè no s'ha tret,
encara, ni Ufí sol llibre delí que estan
classificats com a confessionals, ÍUe-
gals i antipedagògica.

81 IA DICTADURA QUE SOM-
NIEN ELS SENYORS ESQUENA-
DRETS D'UN CAP A L'ALTRE DE
LA PENÍNSULA ES UNA FATAH
TAT HISTÒRICA I UN SIONE IN-
DEFUGIBLE A ESPANYA, JA HO
HEM DIT I ENS PLAU DE REPE-
TIR-HO TANTES VEGADES COM
CALGUI; PRIMER LA NOSTRA
DICTADURA A LA DELS BOTXINS
DE LA CLASSE OBRERA.

Un plebiscit popular contra
la radiicelo dala aoua

• Sttlaaa
El plebiscit existeix en els costums

civics suïssos'des de 1874, Per a poder
efectuar el plebiscit o .consulta popular
cal reunir 30.000 signature« (50.000 si
es tracta d'una iniciativa constitucio-
nal;. Fins ara s'han realitzat 68 ple-
bicits; únicament en 17 casos, el total
de signature* reunides ha sobrepassat
el nombre de 100.000. Sols un cop
aquesta xifra atenyé el nombre de
200.000; quan la lluita contra l'abolició
de la jornada de vuit hores. La consul-
ta que es realitza actualment contra la
reducció, de sous ha reunit en poc
temps 328.000 vots. El fet que per pri-
mera vegada masses considerables
djempleats burgesos s'hagin separat de
la seva tradicional actitud i hagin do-
nat, la seva signatura .a la, iniciativa
de plebiscit .és significatiu; en això
cal veure la conseqüència de la pro-
letari tzacló de les classes mitjanes cau-
sada pel capitalisme.

L'alliberament de Nin
Després del Congrés de la ü. S. C.

el company Campalans ha intensifi-
cat les seves gestions per tal d'aconse-
guir l'alliberament 1 el trasllat del ca-
marada Nin a Barcelona. Fruit d'a-
questes gestions avui podem anunciar
que el company Campalans ha rebut
del senyor Azafia la seguretat que din-
Ire breus dies Nin es trobarà a Bar-
celona, tal com és el desig unànime
de tots els -companys de la ü. 8. o.

c* y i t î
iiniiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiinnmuimii

SOCIETAT COOPERATIVA
Urt»,678,i."-Tel. !687i
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ar Cerveseria "La Pojsaguera"
Casa Qui me t

ROUBA
UNIVERSITAT, «
TIL. II726

NOTA. Al« affiteli d« U U, S. C
M'l* »w» m ducomptc <W »O 'I.
mitjançant U prcicotadó del c«

• Menjars casolans esplèndidament
.•trots a preus sumanietrt econòmics
, Excel·lent degustació de cervesa'
ámb'lea seves corresponents tapes
ESMERAI servei «n tota mena
d'aperitius, Hcors, cafè, xocolata, etc.
Bstatfo i sala d'espera d« la linea ?

d'Autocars de Martorell v
"La Polsagtiera" Í

L'objecte de ta Societat
es practicar la coope-
ració en el evadit,
t'eitalvl i U previsió
•oprimint cl tacre ca
aqnettes activitats
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