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O r g a n d e l a Un ió S o c i a l i s t a d e C a t a l u n y a
L' imperat iu de l 'hora

Front d'esquerres contra la reacció
Un triomf

de la reacció
La reacció ha guanyat la primera

batalla. March-Lerroux va ésser el seu
Instrument. Alcalà Zamora ha estat
el seu executor.

No podent vèncer les Constituents,
la reacció les ha dissoltes. Lerroux en
féu l'experiència: sotmetrc-les a la ig-
nomínia de desfer la pròpia obra, de
deturar-se en el camí que calia encara
recórrer. Mori Lerroux, amb vilipendi.
I, en revenja, s'ha intentat matar les
Constituents, amb vilipendi. Però, el
greuge ha calgut damunt els conjurats.

S'ha llançat el pais » una aventura
electoral, quan s'anava a la substitu-
ció efectiva de l'ensenyament monopo-
litzat per les Congregación« religioses,
quan es vltalitzava la Reforma Agrà-
ria amb la llei d'arrendaments rús-
tega, amb la de rescat de béns comu-
nals, amb la del Banc Agrari, quan la
legislació social, creada uns mesos, co-
mençava a éser carn i sang del pais,
quan la condemna del contrabandista
March era imminent, quan l'operació
Impunista dels criminals del 10 d'a-
li os t s'esvaí, quan els constituents, re-
trobant-se, refeien el quadro entorn
d'Aiana i del grup parlamentari so-
cialista, quan les Constituents podien
esdevenir Convenció...

La reacció ha guanyat la primera
batalla. Els republicans d'esquerra li
han ajudat. Oest de suïcidi, que serà
suïcidi si no reaccionen uegudameat.
Per excés d'ambicions en BBS, pe4
manca de visió històrica en altres, per
poruguesa davant la Revolució els més,
els republicans d'esquerra s'han esmi-
colat. Ells mateixos, amb el vot dels
seus ministres, han obert el període
electoral, tenint en front una reacció
potent, unificada, i essent ells un mo-
saic monstruós amb juntures de ran-
cúnia i d'impotència. La reacció posà
el punyal an les seves mans i ells, en
un accés de deliri o d'inconsciència,
l'han clavat en el cos gloriós del
Constituent...

Què serà d'ells, ara?
Què serà de la República?
Estem en un període prefeixista.
Guanyada la primera batalla, la

reacció es prepara per a emportar-se'n
la segona. Vol un nou parlament, amb
forta base agrària i lerrouxlsta, amb
un afeblit centre socialista, amb una
esmicolada representació republicana
d'esquerra. Vol, en una paraula, un
parlament inoperant, anarquitzat, im-
potent per a constituir i ésser el suport
d'un Govern eficient que duri 1 que
continuï la Revolució. Un parlament
que, en començar, es dosarteli del pais.
Un parlament que, a les primeres bat-
zegades, dongut el pretext cobejat per
a una segona fulminant dissolució, per
a unes noves eleccions pitjors que les
d'ara, per a cercar un tercer dòcil o
servil que desfaci l'obra revolucionària
de les Constituents i aportuguesi la
RepúbUea.

Contra propòsits clars, actituds cla-
res!

Contra la reacció, la Revolució.
Contra el feixisme, la Convenció.
Contra el retorn de les castes, la

guerra social.
No hi ha altre dilema: o ells o nos-

altres. Nosaltres hem perdonat, la
reacció no perdona. Nosaltres hem re-
nunciat a moltes coses i a moltes pos-
sibilitats. La reacció no renuncia a res.
Aprenem l'experiència i disposem-se a
triomfar per a no perdonar mal, per
a no renunciar a res.

Pesi a tot, si nosaltres volem, la Re-
volució continuarà...

Al Parlament de Catalunya el company Serra
i Moret, tot assenyalant la necessitat del front,
demana una rectificació en el camí suïcida

emprès pels partits republicans
T e x t del d iscurs

Company SERRA I MORET: Se-
nyors diputats : En tots els moments
de la vida és una doctrina en la qual
tots estarem d'acord, el que desitgem
fer allò que convingui en el moment;
1 precisament tots els que estem tre-
ballant en el camp polític, sigui la
que sigui la nostra modèstia, desit-
gem fer en cada moment allò que les
circumstàncies obliguen a fer 1 allò
que és précis de fer, per estar d'acord
amb nosaltres mateixos 1 amb l'am-
bient que es produeix precisament com
a conseqüència d'un sens fi de clr.
cumstàncles, i és en aquests moments
precisos que ha vingut un canvi de
Govern a Catalunya, i que ha donat
lloc a què es plantegés un debat po-
lític, un debat polític que sense canvi
de govern potser també era necessari
que fos plantejat en aquest precís mo-
ment. Jo no he vist avui en la declara-
ció que acaba de fer el Conseller Pri-
mer, no diré pas la felicitat d'expres-
sió ni tampoc la claredat necessària
per a poder Judicar quina és la posició
mental i espiritual d'aquests homes
que s'asseuen avui al banc del Go-
vern de Catalunya. Míia fel' Ï'eíeèíe
que el meu estimadlssim amic Salu-
talo — permeteu-me aquesta efusió, de
la qual Jo no crec abusar-ne—estava
encara sota la influència perniciosa
d'un període qu hem viscut 1 del qual
ell n'ha estat una de les més excel,
ses víctimes.

La responsabilitat de
l'hora obliga a una
rectificació de procediments

Dissortadament vivim un període de
la nostra història que ens obliga a tots
a la meditació més preijona, i el plan-
tejament d'aquestes qüestions ha d'és-
ser sempre una cosa saludable perquè
parlant la gent s'entén, possiblement
avui i amb motiu d'aquest canvi de
Govern de la Generalitat, podem nos.
altres resoldre una gran quantitat de
qüestions que entre nosaltres s'agiten
i que tenen el poder, l'eficàcia sufi-
cient, per a portar entre nosaltres
pertorbacions de caràcter molt greu
i que entranyen perill's immensos.

El canvi d'un Govern, el canvi d'uns
homes, per molt interessants que
aquests homes siguin, no és un pro-
blema de màxima transcedència ; can-
vien els uns i s'hi posen els altres. A
nosaltres, que no som en absolut per-
sonallstes, ens són tots Iguals, malgrat
que personalment poBuem apreciar
més els uns aue els altres 1, com Ja
vaig dir un altre dia, creiem, en prin-
cipi, que tots són bons, que tots són
aptes; el que cal és veure en quina
posició estan, quins principis sostenen,

quines intencions porten, 1 veure si
tots plegats podem sentir d'ells o do-
nar a ells aquell escalf, aquella intimi-
tat i aquella fortalesa 'que es neces-
siten per a realitzar una obra que es-
tem obligats a fer, ineludiblement obli-
gats a fer. I sap el senyor Conseller
Primer i tots els senyors Diputats,
que estem en un période de dificul-
tats immenses per realitzar aquesta
obra; dificultats aqui i dificultats fo-
ra d'aquí; en l'àmbit nacional de Ca.
talunya i en l'àmbit més extens de la
República espanyola. A tot arreu hi
ha dificultats immenses, dificultats
que ens hem crai; nosaltres i dificul-
tats que ens han creat els altres, però,
sobretot, les que hauríem de discutir,
les'que hauríem d'aclarir 1, si pogués
ésser, les que hauríem d'extingir, són
aquelles que nosaltres mateixos ens
haurem creai Es aquesta la meditació
que nosaltres hauríem de fer en
aquests moments ò que ens hauríem
de fer el propòsit > de realitzar en
aquests moments, Obmprenc molt bé
que el senyor SantaW no pogués fixar
b* to.seyft:í.b ĵA,̂ ^«JÍ«,,.ho-.
ra. Com n« -dil. el «onsttero «man
subjecte al pesombre que forçosament
ha de portar, que és un pesombre que
jo he sentit des del meu lloc modest i
amb més dolor per veure un amic es-
timat en el lloc on estava, no perquè
no hi estigués amb dignitat, que la
seva dignitat personal és indiscutible,
sinó perquè les circumstàncies venien
de tal manera que jo veia un meu
amic en un moment transcendental de
la història del nostre pals, col·locat
en una de les situacions més difícils i
més tràgiques i Jo en tenia dolor per
ell i per tot el que passava. Jo estic
segur que em creurà prou sincer 1 prou
amic seu perquè vegi en aquestes pa-
raules no cap retret a ell, sinó perquè
vegi una invitació, com tots els altres
Diputats, a una reflexió molt profun-
da del que hem de* fer nosaltres per
veure si podem corregir totalment la
nostra història i per veure si, en reali-
tat, evitem que d'aquí endavant ens
tornem a trobar un de nosaltres o tots
nosaltres en circumstancies tan tràgi-
ques i lamentables com les que ens
hem trobat darrerament.

Tinc la confiança que tots m'enten-
dreu 1 que no val la pena, en aquests
moments, de discutir els petits detall's
que ens ha volgut perfilar fa poc el
senyor Conseller Primer; gairebé diria
que és el que menys interessa en
aquest moment. Tenim davant nostre
un panorama massa extens 1 Ülia res-
ponsabilitat massa directa perquè ens
entretinguem a saber si els Pressu-
postos es presentaran el dia primer de
novembre o no es( presentaran ; es pre-

sentaran Pressupostos en la seva hora
i es compliran tots aquests detalls del
programa de govern; indubtablement
que es compliran amb tota la suficièn-
cia si nosaltres tots hi posem de la
nostra part el que calgui. Nosaltres
estem disposats a posar-li, estem dis-
posats a posar-li amb la critica i la
censura, sempre que convingui; ho
hem fet noblement 1 honradament. Te-
nim una magnifica independència, po-
dem pensar com volguem i exposem
les nostres opinions amb tota la lliber-
tat i amb tota noblesa. Seguirem fent-
ho així. En realitat, a nosaltres, mol-
tes coses no haurien d'interessar-nos di-
rectament sí tinguéssim l'esperit que
tenen, com exemple, aquests senyors
que s'asseuen sota nostre i que espe-
ren enriquir-se amb les desferres nos-
tres, i que el que és més trist, ho fan.
S'enriqueixen amb les nostres equivo-
cacions, s'enriqueixen amb els nostres
errors i poden adoptar aquella posi-
ció musulmana d'asseure's tranquil·la-
ment a la porta de casa seva per es-
perar que passi el cadàver del seu
enemic. No u fem passar, ja que hi
ha perill suficient o hi ha indicis su-
ficients per creure que el perill que
aquest cadàver hi passi sigui una rea-
litat abans de molt. Tenim l'obligació
d'evitar-ho, sobretot vosaltres.

El desencís del poble
esti plenament justificat

Ens acabeu de dir una cosa que ja la
sabíem: que sou un Govern homoge-
ni. Ja ens ho va dir el senyor Lluhi la
primera vegada que va venir aqu! a
presentar aquell primer Govern davant
del Parlament. Sempre ha estat un
Govern homogeni, un Govern de Par-
tit; no hi ha res a discutir, un Go-
vern que té majoria al Parlament 1 es
constitueix segons aquesta majoria. Es
una tàctica que un Partit pot adop-
tar-la i que nosaltres no hem de dis-
cutir-la, però hem de dir que aquest
Partit representa una opinió que no
està lluny.de la nostra, que està en
el camí de la nostra, que s'anticipa
a nosaltres en algunes realitzacions,
que prepara el poble o hauria de pre-
parar el poble per a donar-li un estat
de consciència tal, i una plenitud de
coneixements que l'arribés a posar en
possessió dels elements necessaris, per
algun dia arribar a adoptar 1 assimi-
lar els nostres principis.

Nosaltres sabem que mai el socialis-
me podrà prosperar allà on no hi hagi
abans el période necessari de transi-
ció 1 l'establiment d'una democràcia
pura i recta. I vosaltres teniu aquesta
missió a complir, i nosaltres volaríem

(Passa a la pàg. 4)

L a t r a ï c i ó p e r m a n e n t
Novament —quantes vegades ho hau-

rem de repetir encara?— la P. A. I.
s'interposa en el camí de la classe obre-
ra per intentar desviar.la'n i portar-la
per viaranys de crim i de terror.

El gest magnífic, revelador d'una su-
peració col·lectiva i d'una capacitació
creixent, dels obrers i tècnics de gas
1 Electricitat de formar un front únic
de lluita, ha estat respost per la F.
A. I. amb una odiosa campanya d'in-
sults i provocacions i d'amenaces per-
sonals contra els millors homes que
han portat el moviment.

Es la història de sempre, que es re-
peteix amb una periodicitat terrible
sense que les autoritats responsables
sàpiguen ni puguin ni vulguin posar-hl
terme d'un cop per sempre. Es la traï-
ció llarga, continuada, histèrica, de la
C. N. T. als interessos de la classe
obrera. Es la venda —ara més clara que
mai— dels dirigents de l'organització
faista al capitalisme espanyol per ofe-

gar amb sang i amb ferro els anhels
revolucionaris del proletariat cons-
cient. La F. A. I. agent de la reacció,
aquesta afirmació que ha esdevingut un
topic, és més veritat avui que mal.
Les empreses de gas i electricitat que
no poden empassar-se la victòria acon-
seguida pel front únic, es valen de la
F. A. I. per calumniar i per estemor-
dir, amb amenaces criminals, els ho.
més directors del moviment. Tot Bar-
celona ha pogut veure indignada com
apareixen pels carrers unes sentències
de mort contra elements destacats del
moviment, sense que l'autoritat, el se-
nyor Selves, prengués cap mesura per
impedir-hi ni hagi pres cap precaució
per impedir la consumació d'aquestes
amenacés.

Per altra banda hem vist, com en
moments d'intranquilitat per la Repú-
blica, quan Lerroux estava decidit a
jugar-se el tot per tot, Ascaso, l'as-
sassí, el lladre de camí ral, era allibe-

rat de la presó preventiva de Sevilla
i era enviat a Barcelona on, segura-
ment els seus serveis serien molt útils
a Lerroux. Hem vist encara que quan
lá'classe obrera socialista estava dis-
posada a jugar-se la vida per la lliber-
tat i per la, República, corria per Bar-
celona un manifest de la Federació Lo-
cal de Sindicats Unies de Barcelona,
redactat potser pel mateix Ascaso, en
el qual s'amenaçava amb el boicot 1
la contrarrevolució qualsevol intent de
revolució socialista.

Sí, és el joc de sempre. No ens pot
estranyar. Però ja és hora que entri
en la seva fase decisiva. Contra el front
únic Fal-reacctó, hem de consolidar,
d'enfortir el nostre front obrer i hem
d'estar disposats a jugar tan fort com
calgui, tornant triplicais els cops que
ens siguin adreçats. No ens podem fiar
d'altres forces que les nostres; per això
que cal emprar-les amb la màxima du-
resa. Es une qüestió de vida o mort.

Hem de refer
el 12 d'abril

La dissolució de les Corts Consti-
tuents—veritable cop d'estat—ha tras-
balsat tots els valors i tots els plans
que els partits polítics de Catalunya
podien tenir en els preliminars d'una
batalla electoral municipal.

No es tracta, ara, de salvar unes hi-
sendes municipals. Es tracta, ja, de
salvar la Republicà i amb ella les Ul-
bertats de Catalunya, totjust aconse-
guides i encara no realitzades ni con-
solidades.

Sense haver-ho volgut nosaltres, tot
es juga en una sola carta.

La garantia de Catalunya, és una
República no deformada en les seves
essències democràtiques.

El perill de Catalunya seria una Re-
pública feixista o aportuguesada,
avantsala de la restauració.

I entre aquesta perspectiva, la ga-
rantia de Catalunya serà Catalunya
mateixa.

Catalunya ha de refer el 12 d'abril.
Catalunya pot esser i ha d'ésser el

baluard de la República, el suport i
el conhort de tots els revolucionaris
espanyols, si aquests. Impotents per a
una reacció immediata, es deixen vèn-
cer.

La dispersió de les forces esquerra-
nes més que un suïcidi, seria, avui, un
crim. Seria lliurar Catalunya, i la
defensa de Catalunya, a la Lliga Cata-
lana, els aliats de la qual, fora de Ca-
talunya, són els seus implacables ene-
mics. Seria tant com lliurar-la in-
defensa als Royo, als Alba, als Mel-
quíades, als Lerroux, als March, als
Sanjurjo, als agraris, aliats de Lliga
Catalana fora de Catalunya.

Ningú voldrà sobre ell, l'enorme res-
ponsabilitat d'impedir, de destorbar la
necessària conjunció d'esquerres. Nin-
gú voldrà avantposar les seves rancú-
nies personals, a aquest gran deure
català: salvar Catalunya i amb ella
l'essència revolucionària de la Repú-
blica. Ningú voldrà presentar una Ca-
talunya desunida, desmoralitzada, ven-
çuda sense lluita, a les imminents i
aferrissades batalles que, volguem-ho
o no, la reacció reviscolada ens impo-
sarà!

Salvem la República, salvem l'Auto-
nomia presentant un front únic d'es-
querres contra la reacció...!

La guerra s'acosta

On va el Japó?
Retallem de la «Leningradskaia

Pradva», de Leningrad:
«Amb prou feines fa dos anys que

el Japó, basant-se sobre el que de fet
era un acord entre Franga i Anglater-
ra, es va llançar a la seva aventura
manxurlana. D'aleshores ençà, l'inv
perialisme nipó ha obtingut a Manxu.
ria i a Xina èxits militars Incontesta-
blement considerables. La Manxuria
ha esdevingut un feu Japonès t la
provincià de Jehol i la gran part de
la de Txabar han seguit la seva sort.
De fet, el camí vers la Mongòlia
interior i vers el riu Groc es troba obert
al Japó. Però aquests èxits enormes
han estat aconseguits al preu d'una
extrema tensió de les finances i de
l'agreujament de la crisi econòmica.
La guerra és molt cara i els avantat-
ges econòmics que havien de resultar
de l'ocupació de la Manxuria triguen
a realitzar-se. Ultra això, cal tenir en
compte que aquests èxits, han estat
obtinguts al preu d'un sobtat agreu-
jament de la situació iriterftacional,
tan favorable al Japó al començament.

Aquest agreujament s'ha manifestat,
en primer Hoc, en el camp de les re-
lacions nipo^amerlcanes. ' ; •• ' ¡

Els sis darrers mesos han portat un
nou tombant en la política america-
na : Washington Ja no s'entrété en
les persuasions i en les declaracions
de principi, sinó que es prepara ober-
tatnent a una guerra a l'Oceà Pací-
fic. «Anem a construir noves unitats
de guerra. Anem a crear una flat«



•¿ — JUSTICIA SOCIAL

com cap no se'n trobarà al món.»
Aquestes declaracions repetides, així
com les apel·lacions del ministre Ianqui
de la Marina, Swanson, acompanyen
la realització d'un vast programa na-
val abordat pels Estats Unita.

Aquest programa preveu, com se sap,
la construcció de trenta-dues noves
unitats de guerra i despeses que s'ele-
ven a 380 milions de dòlars. «Això
significa que la pressió moral exerci-
da tins ara contra el Japó serà se-
cundada d'ara endavant per una pres-
sió material», deia davant d'això el dia-
ri japonès «Osaka Assakhi». Això vol
dir, per parlar sense embuts, que el
Japó s'aboca a pas de gegant vers
un terrible conflicte naval amb l'im-
perialisme ianqui.

Preparant-se a aquest conflicte, el
Japó reforça per la seva part els
seus armaments navals, imposant, d'a-
questa manera, una nova càrrega al
seu pressupost ja sobrecarregat...

Al mateix temps, els Estats Units.
ui ens bem de refiar de les fonts Ja-
panese«, proveeix activament els guer-
rers xinesos d'armes i de municions,
i prepara la creació de bases navals a
ia costa xinesa i reforça la seva ac-
tivitat política...

La guerra econòmica esclatada entre
el Japó i Anglaterra durant aquests
darrere, mesos, i que el» projecte* .ja-
ponesos d'expansió a l'Amèrica del
Sud no fan més que fer més agu-
da i més aferrissada, no pot restar
sense repercussions sobre les relacions
polítiques dels dos països. L'onada de
sentiments antijaponesos en el camp
de la burgesia anglesa continua crei-
xent. Eis medis de la indústria tèxtil
i de la indústria lleugera en general,
els portantveus politics dels quals són
particularment els liberals, consider
ren la competència japonesa en el mer-
cat mundial com el perill principal
que la burgesia anglesa ha de comba-
tre a l'etapa actual. Els medis lligats
al mercat xjnès manifesten una in-
quuietud creixent davant del perill ja-
ponès que amenaça els interessos an-
glesos en aquest pais. Als Dominions
í particularment a Austràlia, el movi-
ment antijaponès creix encara més
ràpidament que a la metròpoli...

...Les relacions franco-japoneses no
har. sofert, evidentment, un canvi tan
brusc,- pui» l'antagonisme econòmic
no assoleix ací el mateix grau d'acti-
vitat. De totes maneres, la situació
general a Europa creada per l'adve-
niment del feixisme almany ha apor.
tat modificacions en la politica exterior
de França í ha disminuït sensible-
ment l'interès que sentia per les aven-
tures a l'Extrem Orient. La tendèn-
cia general, igualment per aquesta
banda, és la d'allunyar-se del Japó,
puix davant de l'amenaça alemanya &
Europa, l'interès de la França U acón,
sella més que mai de continuar amb
bones relacions amb els EE. UU. El
fet és — per parlar de fets concrets—
que l'imperialisme nipó no ha acon-
seguit obtenir encara del capital fran-
cès un ajut més o menys important i
que per altra banda les relacions fran-
co-Japoneses s'han complicat tot dar-
rerament per l'anexió per part de Fran-
ça de nou illes situades a la part oc-
cidental del Pacífic, entre Filipines í
Indovina. Aquestes illes tenen una im-
portància militar capital 1 llur ocupa,
ciò per França ha provocat la protes-
ta del Japó i l'aprovació de Washing-
ton, fet que demostra clarament la
significació politica d'aquest acte.

La lluita de les potències imperialis-
tes sobre el mercat mundial esdevé
particularment aguda ; una nova guer-
ra mundial apareix a l'horitzó. I en
aquesta atmosfera carregada, l'impe-
rialisme japonès es trobat isolat sense
un aliat en el camp imperialista i amb
enemics pertot.»

A la memòria de Rafael Campalan»

L'acte necrològic de ffscola del Treball

Federació Comarcal dal
Barcelonès

Reformats els Estatuts de In P. C.
del Barcelonès en el Congrés extraor-
dinari celebrat, darrerament, el Con-
sell Central ha acordat dirigir-se a les
Seccions que integren la Federació,
invitant-les a reunir-se en assemblees
extraordinàries per al nomenament
dels seus nous delegats a raó d'un per
dret propi cada una, i un per cada 50
afiliats, i convocar aquests represen-
tants a la reunió que tindrà lloc el
proper dia 20, a la Casa del Poble, i
en la qual prendran possessió de llurs
càrrecs.
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La Mía iniciativa de l'Associació
dTSx-becaris de l'Escola de Treball d'or-
ganitzar una sessió a la memòria del
que nostre i guia de tots ells,- el com-
pany Campalans, aconseguí un èxit
complet, esclatant, tant pel nombrós
públic que hi assistí com també per
l'alta qualitat dels parlaments que s'hi
pronunciaren, tots ells ben dignes de
l'home que es rememorava.

L'acte tingué lloc, dimarts, al para-
nimf de l'Escola de Treball, amb la
participació dels companys Fronjosà i
Serra Moret, del senyor Serrat i Bo-
nastre, membre de consell de Cultura
de la Generalitat i del senyor Ventura
Gassol, conseller de Cultura.

Obert l'acte a les vuit, començaren
els parlaments que foren difosos ar-
reu de Catalunya per Ràdio Barcelona

Després d'unes breus paraules de
Barenys, per l'Associació d'ex-becaris
de l'Escola de Treball, s'aixecà a par-
lar el company

Joan Fronjosà
Expressa la impossibilitat d'expres-

sar-se, malgrat la seva experiència ora-
tòria, sobre Rafael Campalans. Indica
que no podrà dir coses noves, però, al-
menys tindrà la satisfacció de parlar
en nom dels alumnes i ex-alumnes de
l'Escola de Treball.

Una cosa que més estimava Cam-
palans era l'Escola de Treball. En 1917,
quan els provinents de la C. N. T. en-
traren en aquesta casa amb la vio-
lència què les lluites de carrer com-
porten, fou aleshores que Campalans
traçà entre els obrers la seva silueta
inconfusible de pedagog aimant de les
multituds.

EU canvià les concepcions polítiques
d'aquells obrers i convertí l'Escola del
Treball no en una escola simple, sinó
en una escola de ciutadans i de dig-
nitat civil.

Aquesta fou l'obra trascendental de
Campalans, la que restarà a través dels
temps. Quan diem que Campalans era
nostre, és perquè sempre, al taljer i
a la llar, al carrer o al grup polític,
reflexionàvem allò que Campalans ha-
via injectat a les nostres consciències.

Campalans era estimat de tothom.
No podia ésser altrament. Un home
que es donava tot ell no podia menys
que generar estimació i afecte. Però
si sabia que a totes les capes socials
tenia amics, sabia que on se l'estimava
més era entre les classes obreres. Ell
havia dit que, quan el poble s'hagués
desencisat, en el poble trobaria els fac-
tors necessaris, per a portar a cap la
seva magna funció.

Recorda que ningú ha dit coses tan
greus sobre Campalans com ell i els
seus companys. Li havien dit tot. Era
militant d'un Partit del qual nosaltres
érem adversaris irreductibles, sistemà-
tics. Li dèiem tirà, li dèiem que perta-
nyia a una política coaccionadora, traï-
dora.

El primer xoc no obstant, aconseguí,
malgrat la nostra hostilitat innata,
convèncer a la gent que més tard, en
1924 havia d'oferir la nota ciutadana
més alta que donà Catalunya.

Quan aquells revolucionaris fugien
com conills, mentre els polítics que es
deien republicans no feien res per evi-
tar la imposició dels pretorians, l'úni-
ca gent que féu un gest digne foren
els obrers estudiants de l'Escola del
Treball. I fou perquè Camnalans adop-
tava aquella actftud, perquè a aquells
odis succeí un afecte incondicional,
instintiu. ¿Què devia ésser aquell ho-
me, quin poder màgic i quines condi-
cions de pedagog devia tenir que d'una
gent instintivament hostil en féu una
gent instintivament adicta?

Vol parlar també de la vida de Cam-
palans. Ell l'ha tingut com a patró.
A voltes la vida ordinària d'un home
desfà els conceptes que tenim de la
seva vida pública. Campalans quan
feia de patró, que no n'era ni en sa-
bia, era el mateix home. Exercia sem-
pre aquell mestratge tan seu. Per això,
el dia de la seva mort un diari adver-
sari reconeixia la mort d'un burgès
com no n'era cap altre.

Per honorar Campalans sols podem
fer que quan anem a fer una cosa
pensem en el que ell ens hauria dit.
La memòria de les seves paraules-eas
ha de servir de formulari on trobar el
consell que ens ha de resoldre el pro-
blema. Si ho fem així indubtablement
obrarem bé, no sols amb nosaltres sinó
amb els altres. Campalans era un cor
generós i una cosa que ensenyava amb
més facilitat era l'ésser bons per a tots,
però també sacrificar-se pel bé dels al-
tres.

Fronjosà acabà agraïnt la deferència
que se 11 ha fet de designar-lo a parlar
en nom dels deixebles de Campalans.
i Aplaudiments.)

Serrat i Bonastre
Diu que ha de parlar de Campalans

com a tècnic, per bé que és ben difí-
cil destriar aquest aspecte d'una perso-
nalitat tan complexa com la seva.
Campalans sabé ésser tècnic, però sabé
no ésser esclau de la tècnica i esti-
mar l'art.

Relata alguns records que té de la
vida de Campalans. Campalans féu

'la seva carrera tot fent periodisme i
malgrat l'aridesa dels estudis, acabà
feliçttwni la carrer».- Al cap de poc
temp* entrà ato serveis d'un contra»
ti.sta, on no s'hi sabé estar ga|rf»
temps, puix el seu esperit era massa .
inquiet. Després d'haver-lo deixat, fou
el mateix contractista qui l'anà a tro-
bar per enviar-lo a Alemanya eo, viat-
ge de negocis.

De* retorn a Barcelona, l'Ajuntament
l'envià a Amèrica per estudiar el sa-
nejament urbà. Tornà encara a- Ale-
manya, ara per estudiar-hi l'arquitec-
tura industrial i de nou al país hi
introduí- la fabricació de tüte de cou-
re electrolítlc i d'oxigen Linde.

La seva obra cabdal fou, però, l'Es-
. cola de Treball. Barret, el seu anteces-
sor en la direcció, li havia donat el
primer impuls, però qui U donà la
gran empenta fon* Gampalans. Tot el
que després s'ha fet a Espanya en
matèria d'ensenyament tècnic ha estat
copiant l'obra 4« Gampalans.

Recorda els esdeveniments del 1923,
quan essent conseller de Cultura de
la Mancomunitat, fou desposseït de
tots els seus càrrecs per no voler do-
blegar-se al dictador i reduït a gua-
nyar-se el pa a costa d'un formidable
treball de traducció, únic a casa nos-
tra.

A la caiguda de la Dictadura, Cam-
palans es reintegrà a l'Esoola del Tre-
ball, però ben! aviat els deures polí-
tics el distregueren per força temps.

I quan de nou havia retornat a l'Es-
cpla per treballar com mai, els ele-
ments l'han arrabassat.

Acaba demanant un record etern de
Campalans, de l'home que tant ha-
via fet pels seus alumnes, de l'home
que animat d'un ideal i ple de fe mar-
xava dret pel camí de la vida. (Aplau-
diments.)

Serra i Moret
Tem que el tema exigeixi una major

vastttud. Podria fer-se un llibre par-
lant de Campalans polític.

Tenint en compte les qualitats dels
homes, la més alta és la concepció
política que tenen del món. Els ho-
mes, per a éser un organisme com-
plet, a part de l'activitat ordinària
que deuen a la Societat, han de te-
nir sobre ella un concepte format i
•niés que un concepte subjectiu o ob-
jectiu, una Idealität que ens porti a
actuar a fi que la Societat pugui ob-
tenir els beneficis del nostre esforç
en la seva destinació final.

Campalans, que presentava tants cai-
res remarcables, era en l'ordre polític
on es presentava amb tota magnitud,
amb tota plenitud de la seva ànima ge-
nerosa i la glòria dels seus ideals ele-
vats que el feien un home superior
als altres.

Campalans féu els estudis lliurement
i regularment compii totes les disci-
plines. Mentre estudiava es guanyà la
vida. Ell, de molt jove, escrivia als pe-
riòdics de l'època, propugnant les
Idealitats que han trasmutai Catalu-
nya. Campalans era un bell producte
de l'època. Un exemple exultant del
que poden ésser el homes de Catalu-
nya el dia que els nostres ideals tin-
guin concreció. La idea de reconstruc-
ció col·lectiva ha fet molts miracles. I
en Campalans havia de fer miracles
puix hi havia en ells els elements ne-
cessaris. Campalans tenia tanta força
que en ell tot s'engrandia i aquest
ideal de Catalunya que ha satisfet
molts homes, a ell li donà tanta gran-
desa, una visió del món tan excelsa
que multiplicava aquest prodigi arreu
de Catalunya.

Campalans no es podia acontentar
amb Catalunya, perquè si Catalunya
és una gran Idealität, seria una cosa
Incompleta deslligada dels grans ideals
del món, dels grans ideals socials que
tots hem de mantenir per veure si ar-
riba a l'estat de perfecció que debem
assenyalar-nos com la gran finalitat de
la nostra vida.

Campalans multiplicava els seus es-
forços. Era un producte únic per la
febre que l'abrandava, per les seves
múltiples activitats. Catalunya valgué
més el -dia que Campalans nasqué, el
dia que Campalans entrà pensant que
•Catalunya no «havia d'assolir la pleni-
tud, sinó que s'havia d'elevar per es-
devenir antonta de tots els pobles
que lluiten i sofreixen. Per això Cam-
palans es consagrà a la política.

Gràcies a ell tenim concepció niés
elevada de la politica. Sempre generós,
sempre pur i alt, gràcies a ell hem
après que la vida de la política no era
una futilitat, no era discutir uns in-
teressos, no era fer d'actors en un pla
en què les figures són un destorb per
al poble.

Quan ell ha intervingut en la tasca
politica no ha demanat mai lloc sinó
feina, que no li calia que li encorna1

nessin, sinó que sempre la portava fe-
ta. No s'espantava de cap lloc, de cap
missió, sempre a punt de realitzar allò
que li encomanaven. Generós ho lUu-
rava tot. Tots sabem que en 1923 ho
deixà tot, per no sabem les vegades
que s'ha quedat sense res. Sempre i a
l'hora de la mort. Sense vacil·lació ac-
tuava fins a l'últim. Aquest gran home
aue per molt que en parlem no ho
farem prou, tenia un concepte nou de

la polítiica. Llegiu el seu llibre «Polí-
tica vol dir Pedagogia» i la veureu.
Ell, però, la resum en uña frase su-
blim : «Tot això. que us he dit, que
us he ensenyat, sols us servirà perquè
patiu una mica més, perquè sapigueu
patir més».

Catalunya valia més amb la seva
presència i ara val menys amb Ja seva
absència.

No us penseu • que ell hagués restat
ací; la vida sempre sap trobar el lloc
que als homes correspon i si »o ha-
gués mort, hauríeu vist a les seves
mans el destí i les esperances de Ca-
talunya.

Quan jove encara, parlava de Cata-
lunya, Campalans emprava un nou
llenguatge, tenia una visió tan ampla,
una ambició tan gran que bes aviat
s'afilià a un partit la base dal qual
és la universalitat. Un partit on no
hagués de renunciar a les qualitats ca-
racterístiques pròpies sinó on les po-
gués exalçar noblement com un valor
a oferir a la col·lectivitat, mai com
una resta, mai com una qüestió a dis-
cutir. Una personalitat mai ha d£
restar i per això Campalans intel·lec-
tualment s'havia d'afiliar al Socialis-
me. Però al Socialisme H donà a Ca-
talunya el caràcter de català que li
correspon. Venia a formar un partit
nou, que no era nou, sinó un produc-
te autèntic del nostre país.

La U. S. C. és obra seva. La seva
concepció era la seva realització i aixi
que concebé la U. S. C. la trobàrem
creada. Heus ací com nasqué aquesta
força nova que ha irradiat en l'àmbit
del país, i que ha fet que els altres
pobles aprenguin a veure que no hi ha
antinòmia entre universalitat i perso-
nalitat.

Heus ací la gran obra de Campalans.
A part d'això, he de tornar a l'home
per veure en ell l'exponent d'un orga-
nisme complet. No era sols un tècnic
sinó que sabia d'art. Coneixia la histò-
ria, la filosofia, llengües. Era un ho-
me que no tenia dubtes, que tot ho
assimilava. Heus ací on ens hem de gi-
rar tots, per a veure en ell un exemple
de ciutadania. No tots tenim les seves
facultats per tots podem imitar-lo i
tenir per ell la veneració que vol dir
emulació.

Campalans nasqué per a mestre i
ho fou en tots els actes de la seva
vida. Com a mestre hem de seguir-
lo honorant-nos d'ésser els seus dei-
xebles. Tant de bo que Catalunya tin-
gui molts imitadors seus que seguis-
sin la sseva petjada. Sols així la fe
del nostre poble veurà la realitat dels
seus somnis i únicament amb homes
com Campalans podrem inscriure Ca-
talunya entre les glòries positives de
la Història per haver.la elevat els seus
fills a les glòries de la humanitat.

Que puguem .dir que Catalunya és
.instrument de pau, de civilització, de
justícia. Es el màxim honor que podem
fer al company, honorat que.mai re-
cordarem prou, que mai estimarem
prou! (Grans aplaudiments):

Ventura Gaaaol
Porta la representació del President

de la Generalitat. Però vol despullar-
se de tots els atributs oficials per
parlar de Campalans com a amic. El
fet d'ocórrer la seva mort quan ell
es trobava lluny, augmentà la seva do-
lor i per això ha acudit amb gust a
aquesta casa per donar-li aquell adéu
que no li podé donar.

Glossa en bells paràgrafs la riquesa
i la mística de l'amistat de Campalans.
Subratlla el seu humorisme que el
feia ésser bo principalment amb els
seus enemics i parla de la seva acti-
vitat de conspirador, en la qual hi
sabia posar aquell humanisme que no
el deixà mai. Recorda bells angles de
les seves relacions amicals amb Cam-
palans.

Enumera el que el Govern de Catalut-
nya li deu: la seva tasca com a pri-
mer Conseller de Cultura, com a re-
dactor de l'Estatut, com a membre de
ia Comissió tècnica financera de l'Es-
tatut, com a diputat i sobretot el seu
amor a Catalunya, inigualat per nin-
gú.

'Acaba el senyor Gassol amb un bell
cant a l'apoteosi resultant 1 creado-
ra de la mort de Campalans i dema-
nant a tots els deixebles de l'Escola
que segueixin el gran exemple de con-
vivència que donà el gran home i el
gran socialista. (Grans aplaudi-
ments.)

L'homenatge de
les Corts Consti-

tuents
En reprendre llur actuació, les Corts

Constituents expressaren el seu condol
per la mort de Campalans. Heus aci
l'extracte de la sessió del dia 2 d'oc-
tubre :

«El Sr. PRESIDENTE : Antes de pa-
sar adelante, me va a permitr la Cá-
mara que entretenga un poco la aten-
ción de los Sres. Diputados recordan-
do la presencia aqui de un Diputado
que, por desgracia, ha desaparecido

de entre nosotros definitivamente. Se
trata de D. Rafael Campalans. NO ten-
go que recordar la competencia y la
escrupulosidad con que ha participa-
do de nuestros trabajos; especialmen-
te durante la discusión! del Estatuto
de Cataluña, este Diputado hizo gala
de su cultura y de sus dotes políti-
cas. Espero, pues, que la Cámara, par-
ticipando del sentimiento de la Presi-
dencia, acordará, por unanimidad, que
.conste en aeta su pesar; por tan sensi-
ble pérdida.

m Sr. SERRA MORET: Pido la
palabra.

El Sr. PRESIDENTE : La tiene 8. S.
El Sr. SERRA MORET : 'Debo agra-

decer, señores Diputados, en nombre
de la Unión Socialista de Cataluña,
el recuerdo que la Presidencia ha de-
dicado a nuestro amigo, a nuestro
compañero Rafael Campalans. Con la
pérdida de Campalans, no solamente
perdemos nosotros un compañero, u»
maestro y un hermano, sino que lo
pierde todo el país, porque Campalans,
aparte de su actividad política, aparte
de la geneorsidad con que siempre sir-
vió a sus ideales, sirvió al pais con
preferencia. Prueba de ello es la en-
señanza técnica que se organizó en
Cataluña bajo su dirección, habiéndo-
se admirado ante su funcionamiento
cuantos la han conocido y han podi-
do apreciar la magnitud' del esfuerzo
de su creador. Además, Campalans
se había incorporado ahora al Consejo
de las Enseñanzas técnicas del Esta-
do. "Por todo ello, creo que no sola-
mente Cataluña sino España entera
han perdido uno de sus mejores valo-
res, representado por un hombre de los
más preparados y de quien más podía
esperar el país. Por eso agradezco las
palabras de la Presidencia y el senti-
miento de la Cámara, por la pérdida
de este amigo, de este compañero y
de este hermano.»

Impressió
parlamentària

(Sessions del 2 i del 10 d'octubre.)

Lo. sessió del dia 2, celebrada enmig
de oran expectació en un deia passa-
dissos del Parlament degudament ha-
bilitat a l'objecte, fou una sessió
llampec.

En ella el Govern Pi í Sunyer anun-
cià d'antuvi la dimissió del Consell
en ple, i després de legar als futurs
successors l'herència d'uns projectes
de llei elaborats pels dimissionaris, se-
gons pot hom apreciar, amb tot amor,
hi afegí unes manifestacions extem-
porànies, donada la seva situació, que
provocaren un diàleg picat entre el
senyor Lluhl i la Presidència en voler
aquell í er ús de la paraula i negar-SK
aquesta a concedír-la-hi.

Tot plegat una crisi qu féu l'efecte
d'una fugida.

Un la sessió del diu 10, presentació
del Govern. Santolo. Una proposició
dei grup Lluhí, sostinguda per tai nos-
tra minoria, en la 'qual, a titol d? prin-
cipi i d'acatament al Parlament, es
demanava la compareixença dal se-
nyor President ae la Generalitat, fou
rebutjada, després d'un debat, per 44
vots cantra 27.

A continuació el senyor Santaló de-
gué fer segurament una declaració mi-
nisterial, però tan vaga i difusa, que
les oposicions no tingueren realmente
manera 'de pronunciar-se sobre la se-
va aprovació o disconformitat.

El company Serra i Moret féu un
discurs de tons elevats, que en més
d'un moment arribà a impressionar la
Cambra, tot assenyalant el moment
crític que travessa la República i fent
una crida cordial a tots els esquerrans
per tal quei superant les pròpies .fa-
lles i febleses, a base d'una rectifi-
cació de política en un sentit més
auster i inés \Serm, es posessin a l'al-
tura die les circumstàncies i de l'aï-
ta missió que ens pugui tenir reser-
vada la Història com a catalans i es-
querrans.

El senyor Lluhl féu a continuació la
presenteio de la seva minoria i expres-
sà el desig que al Govern concretés
si més no alguns punts del seu pro-
grama per tal de saber exactament a
què atendre's.

Per la seva banda, la Lliga es com-
plagué, naturalment, per boca del se-
nyor Ventosa, a posar en evidència
com eren les pròpies culpes del partit
majoritari les. que conduïen a' la rà-
pida descomposició de l'Esquerra.

Després, lectura d'uns projectes de
llei; reiterades suspensions de sessió en
espera d'un dictamen relatiu a l'ajor-
nament de les eleccions municipals,
dictamen que calia, elaborar cuita-
corrents i que al fintei no vingué ni
després de prorrogada per una hora
la sessió; entreteniments, amb inci-
dents pintorescos, a càrrec d'alguns
diputats^ í de la Presidència.

Fn definitiva, que el Govern Santa-
ló, com digué el company Fronjosà, no
tingué pas el que se'n pugui dir un
bon "debut".

Cal esperar que en ¿Res sucecssius
s'a·nirà centrant i sabrà imprimir a la
politic* del partit majoritari aquella
rectificació que tant efeíítfa l'opinió
que li' és sincerament afecta.
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Congrés de Reorganització de la F. C.
de Barcelona de la U. S. C.

Dies 7 i 8 d'octubre
El Congrés de reorganització de la

F. C. de Barcelona ha constituït un bell
èxit pel nombre de delegats assistents
i per l'entusiasme i encert que tots
ells saberen posar en les deliberacions.
Leí sessions se celebraren a la nit del
dissabte i al mati i a la tarda del diu-
menge.

Delegats
Els delegats validats per la Comis-

sió de credencials composta pels com-
panys Ramis, Graus i Sánchez Marin,
fore neis següents:

Districte Barcelona Vella : Pere Ma-
sanella, Pau Cirera, Ramon Jové, An-
toni Olarte, Àngela Graupera, Josep
Farré.

Districte II : Francesc Botella, Jau-
me Borràs, Josep Rebollar.

Districte III : Miquel Grau, S. Pons,
Emili Echevarría.

Districte IV : Ferran Piera, Cinto
Gené, Àngela Castilla, Isidre P. Pal-
mada, Josep Ferrer Ribera.

Districte VI: Antoni Ribé, Antoni
Renart, Pelai Sala Berenguer, Pau
Permisans, Ftrancesc M. Fernández.
Joan C. Coll Olivé.

Districte VII : Miquel Grau Boronat.
Lluis Cases Vila, M. Martínez Cuen-
ca, Martí Poblador Grifols. Suplents:
Josep Rabassó Torné, Pere Pueyo Au-
tin.

Districte VIII: Lluis Roca, Rafael
Ramis, Llúcia Avendafto, Joan Sán-
chez Ulain, Andreu Fàbregas, Joan
Rull, Joan Muñera, Miquel Alemany,
Santiago Pons.

Secció del Clot: Gabina Viana. Adoll
Gonzalez, Francesc Viladomat, Ferran
Montes, Ramon Sorribes.

Districte X : Joan Tomàs, Josep
Nieto Burrull.

Badalona : Vicenç Solé.
Sant Andreu: Joan Alemany.
Santa Coloma Gramanet : Josep

Bové.
La mesa de discussió fou integrada

així : President : Martínez Cuenca ; Vi-
ce-Président : Viladomat ; Secretaris :
Rull i Sánchez Marin.

Foren tractats successivament els di-
versos punts de l'ordre en mig de cor-
recció i cordialitat i s'aprovaren els
Estatuts pels quals s'ha de regir la
F. C. en la seva nova fase.

S'aprovaren igualment les següents

Proposicions
El Congrés acorda que, fins que d'u-

na manera legal sigui acordat que les
eleccions a Catalunya es faran per
Comarques ü no per l'antic sistema
de capital i circumscripció) queda en
suspens l'irigrés, a la Comarcal del
Barcelonès, de la Secció de Badalona.

El Congres acorda que la J. D. de
la Comarcal, es posi en contacte amb
el C. E. de la U. S. C. sobre el tant
per cent de les quotes del Diputat
per Barcelona, que pot concedir a la
Federació Comarcal.

Secció Districte VI
Aquesta Secció celebrarà Assemblea

el dia 15, a les deu del vespre, per
nomenar els delegats a la J. C. de
la F. C.

Esta tu ts aprovats
Article primer. La F C. de B. es

proposa de reunir dins d'ella totes les
torces socialistes organitzades de la
Comarca del Barcelonès, a fi de pro-
pagar amb més eficàcia l'ideal del
Partit, defensar els drets dels treba-
lladors i aconseguir la creació de nous
organismes amb la mateixa finalitat.

Art. segon. La F. C. de B. consta-
rà de les Seccions del terme munici-
pal de Barcelona i de les foranes de
Badalona, Hospitalet, Esplugues, Sant
Just, Sant Adrià i Santa Coloma de
Gramanet.

Per l'estructuració de Barcelona en
Seccions quedarà el Ple de la F. C. de
B. facultat per a fer l'estructuració
més adient, atenent les realitats del
moment.

Art. tercer. La F. C. de B. s'atén1-
drà en les seves normes d'actuació als
Estatuts, a la tàctica i principis ge-
nerals del Partit i vetllarà perquè si-
guin fidelment interpretats pels mili-
tants.

Art. quart. La F. C. de B. serà di-
rigida per una Junta Central i una
Junta Executiva. La J. E. serà elegida
per la J. C. entre els seus membres
i es compondrà de 7 companys que se-
ran responsables davant la pròpia J. C.
i el Congrés Comarcal.

Art. cinquè. La J. E. serà integra-
da pels següents membres : President,
Vice-president, Secretari, Vice-secreta-
ri, Tresorer, Comptador i un vocal.

Art. sisè. La J. C. la constituiran
els delegats que nomenin les seccions,
en assemblees generals i per majoria
absoluta de vots, a raó d'un delegat
per dret propi i un per cada fracció
completa de 50 afiliats al corrent de
cotització mensual, mentre el nombre
total de delegats no sigui superior a
50; en aquest cas s'augmentarà la
base a fi que el nombre total de dele-
gats no sigui superior a aquesta xifra.

La J. C, es reunirà ordinàriament
una vegada cada mes i extraordinà-
riament quan ho demanin un terç dels
.seus membres o ho cregui convenient
la J. K

La J. E. es reunirà almenys una
vegada cada setmana.

Art. setè- El President tindrà la
representació de la Federació Comar-
cal en el Consell Directiu del Partit.

Art. vuitè. El delegat que deixarà
d'assistir a dos plens consecutius de
la Federació Comarcal, sense allegar
un motiu justificat serà considerat di-
missionari i rellevat de les seves fun-
cions.

Aquesta decisió serà comunicada a
la secció corresponent perquè nome-
ni un nou delegat.

Així mateix els membres de la J. E.
que deixaran d'assistir a igual nom-
bre de sessions de la J. E., seran con-
siderats baixa, d'acord amb el que
indica el paràgraf anterior, i hom pro-
cedirà a llur substitució.

Art. novè. Les Seccions hauran d'a-
nul·lar els mandats dels delegats ele-
gits, quan la majoria, absoluta dels
assistents de les Assemblees ho deci-
deixi.
, No podrà proposar-se l'anulació d'un
mandat si no és en una reunió convo-
cada a l'efecte.

Art., 10. Cada any la J. C. es reno-

varà per meitat. A aquest efecte les
Seccions alternaran en la renovació
anual de llurs delegats. La J. E. es
renovarà totalment. Tots els càrrecs
són reelegibles.

Art. 11. El Congrés ordinari serà
convocat a la primera quinzena del
primer de gener, i l'extraordinari quan
la J. C., a proposta de la J. E., o una
tercera part de les Seccions, ho creu-
rà necessari.

Art. 12. Tant els Congressos ordi-
naris com els extraordinaris sols po-
dran tractar de les matèries especifi-
cades a l'ordre del dia en tots llurs
aspectes.

Els informes a tractar en cada Con-
grés hauran d'ésser tramesos un mes,
com a minimum, abans de la seva ce-
lebració.

En els Congressos de màxima ur-
gència, la J. C. podrà fixar la con-
vocatòria en el termini que cregui més
convenient.

Art. 13. Els regidors dels municipis
que integren la F. C. són responsables
davant del Congrés i tenen l'obligació
de presentar cada Congrés ordinari
un informe de llur gestió.

Els companys elegits regidors pel
Partit vénen obligats:

Primer. A assistir a tots els plens de
la J. C. i a les reunions per a les
quals la J. E. els convoqui. Sols un cas
de força major, degudament justifica-
da, podrà ésser atès.

Segon. A donar coneixement a la
J. E. dels problemes que es plantegin
al respectiu Consistori, sempre i quan
aquests reclamin l'exposició del punt
de vista del Partit.

Art. 14. Els candidats per regidor
per Barcelona seran elegits pel cort-
junt de les Seccions reunides en As-
semblea. Les Seccions elegiran en llurs
assemblees els candidats a candidats,
i l'assemblea general de la F. C., en
la qual sols podran prendre part els
afiliats de Barcelona, elegirà de la
llista que resulti de les votacions seo-
cionals els candidats a regidors. »

Les avant-votacions seccionais es ce-
lebraran totes al mateix dia i a la
mateixa hora.

En les Seccions foranes els candi-
dats a regidors seran elegits en vo-
tació única per totes les seccions que
figurin en el mateix districte munici-
pal.

Les votacions seran secretes, restant
prohibits tant la impressió com el re-
partiment de candidatures.

L'elecció de candidats a regidors es
realitzarà a ésser possible amb un
mes d'anticipació a la data legal de les
eleccions.

La F. C. es veurà obligada a facili-
tar a cada votant una llista nomi-
nal dels avant-candidats que hagin de
sortir en les diferents Seccions.

Art. 15. Bis municipis de la comar-
ca de Barcelona constituiran, cada un
d'ells, una Junta municipal del Cens
electoral.

Els municipis on existeixin diver-
ses Seccions del Partit, formaran
aquesta Junta a base d'un delegat de
cada Secció nomenat especialment per
a aquest fi.

Els municipis d'una sola Secció as-
sumiran aquesta tasca en la forma

Cooperativa General de Consum
de Barcelona i la seva comarca

ASSEMBLEA DK CONSTITUCIÓ
Realitzats els treballs indispensables de preparació i comptant amb

un nombre d'adhesions que permeten, al seu Judici, posar en marxa la
Cooperativa, la Comissió organitzadora creu arribat el moment de con-
vocar tots els adherits a una assemblea general per donar compte dels
treballs realitzats i procedir a la constitució definitiva de la Coope*
rativa.

Aquesta Assemblea tindrà lloc avui, 14 d'octubre, a la Casa del Po-
ble de Barcelona, Primer de Maig, 7, a les set del vespre de primera
convocatòria i a dos quarts de vuit de segona i es desenrotllarà d'a?
cord amb el següent

CUORE DEL DIA
1. Report de la Comissió organitzadora.
2. Lectura i discussió del projecte d'Estatuts.
3. Nomenament dels òrgans directius de l'Entitat.
4. Fixació de la data inaugural de les operacions.
5. Precs i preguntes.

LA COMISSIÓ ORGANITZADORA:
Ardiaca, Capdevila, Fàbrega, Ferrer,
Rafael, Rami«, Ratolí i Ruli.

que crearà més convenient, d'acord
amb la J. E. de la P. C.

En allò que fa referència a la fun-
ció d'aquests delegats regiran les dis.
posicions fixades en l'article 8 d'a-
quests Estatuts.

La Junta municipal del Cens elec-
toral tindrà, a més, un secretari per-
manent. Aquest secretari podrà assis-
tir amb veu, però sense vot, a les re-
unions de la J. E. 1 de la J. C., sem-
pre que ell ho cregui necessari.

Art. 16. La participació en les llui-
tes electorals serà feta d'acord amb
les normes dimanades del Consell Di-
rectiu del Partit.

Art. 17. Per a ésser candidat a re-
gidor caldrà una antiguitat minima de
dos anys al Partit.

Art. 18. Els candidats a regidor sig-
naran, prèviament a l'elecció, la renún-
cia de llurs càrrecs. Aquesta renúncia
serà lliurada a la J. C. 1 serà present-
tada per aquesta a l'Ajuntament, cas
d'ésser expulsat de la U. S. de C. el
regidor. Aquesta disposició s'entén que
sols serà aplicable quan els càrrecs

de regidor siguin legalment renuncia-
bles.

Art. 19. El Congrés fixarà la quo-
ta que, per afiliat, hauran d'ingressar
les Seccions a la tresoreria de la Fe-
deració Comarcal.

A més la F. C. comptarà amb el 10
per cent da totes les dietes que s'ob-
tinguin en càrrecs de representació
de la F. C.

Art. 20. Quan la tercera part dels
vots del Congrés, tant ordinaris com
extraordinaris o de les Seccions, sol·lici-
ti el referèndum sobre un acord del
Congrés, la J. E. haurà de portar-lo
a cap.

Art. 21. Per les matèries no legisla-
des en aquests Estatuts regiran les
normes dels Estatuts generals de to U.
S. de C. i del Partit Socialista Obrer
Espanyol.

Article transitori. D'acord amb el
disposat per l'article 19, la quota que
hauran de satisfer les Seccions de la
Comarca del Barcelonès per afillat,
serà de O'IS pessetes.

Barcelona, 8 d'octubre de 1833.
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LA BONA CALETA
t Continuació)

tre Van der Lubtae i els nazis, i que arran
de l'incendi féu importants declaracions pú-
bliques, fou assassinat el 3 d'abril al Tirol
austríac, on s'havia refugiat, per un grup de
rí.zis alemanys. El Or. Oberiohren, gran in-
dustrial, que havia estat cap del partit po-
pular nacidnal alemany (Hugenberg) i que
eu el «Manchester Guardian» dels dies "26
• 27 d'abril publicà un sensacional docu-
rrtnt d'acusació al règim hitlerià, fou tro-
bat assassinat el 7 de maig a casa seva.

El propi Goering era conegut com a mor-
tinista patològic. Durant un cert temps ha-
gué de residir en un sanatori suec i en el
«Llibre bru» es troba una reproducció foto-
gràfica d'un certificat d'un metge forense
d'Estocolm que acredita que Goering i la
seva dona eren incapaços d'educar els seus
finòman patològic. Durant un cert temps ha-
ser reclòs el 17 de setembre de 1925 al ma-
nicomi de Langbro, a Suècia.

Gràcies a les declaracions coratjoses del
seu camarada Koenen, Torgler pogué de-
mostrar la seva no intervenció en l'incendi
del Reichstag. Igualment pogueren demos-
trar la seva innocència els inculpats búl-
gars. Endebades. Entretant tota la premsa
nazi que s'ocupava de l'incendi incorria en
contradiccions Innombrables. Segons aquesta
premsa, Goering proclamà que en l'escor-
coll realitzat a la Casa del Partit Comunis-
ta pocs dies abans de l'incendi, s'havia tro-
bat un pla que contenia, escrits, tots els de-
talls de l'execució de l'incendi. ¿Per què,
doncs, Goering, no establí una estreta vigi-
lància a l'entorn del Reichstag, puix tenia
a les seves mans tots els mitjans per a fer-
ho? El cap de bombers Gempp, apreciat per
tothom per la seva seriositat i competen»-

L'INCENDI DEL REICHSTAG
cia, que s'encarregà dels treballs de l'estin-
ció de l'incendi, i que coneixia massa l'es-
tructura del Reichstag i de les circumstàn-
cies pròpies de, l'incendi, fou acomiadat,
sobtadament, pocs dies després, acusat de
«malversació de fons públics». D'aquesta ma-
nera se l'obligava a callar, alhora que era
sotmès a una estreta vigilància. A l'endemà
de l'incendi, Goering féu radiar l'interviu
que tingué amb diversos testimonis i arreu
d'Alemanya tothom pogué oir com al guàr-
dia de la sala del Reichstag li fou tallada
la paraula a la meitat de la seva declaració,
quan anava a parlar de la descoberta de
Van der Lubbe i d'altres incendiaris, potser.

Tots aquests detalls constituïen la base
del contra-procés de Londres, que s'inicià
el 14 de setembre de 1933, vuit dies abans
del començament de la farsa criminal del
Tribunal de Justícia del Reich a Leipslc. Ja
en la seva primera sessió el procés demostrà
qui en realitat devia asseure's al banc dels
acusats.

LA INTRODUCCIÓ

Sir Stafford Cripps, el President del Comi-
tè, fixà, des del començament, el caràcter
de l'empresa. No es tractava pas — com di-
gué — d'un tribunal en el sentit ordinari
del dret penal, sinó una comissió jurídica
d'investigació que s'havia imposat la mis-
sió de descobrir totes les relacions essencials
on l'afer de l'incendi. Insisti novament que
la Comissió no depenia ni tenia cap rela-

ció amb els cercles comunistes o social-dé-
mocrates, ni, molt menys, amb els autors
del Llibre bru. Sir Cripps enumerà les raons
que conduïren a la formació d'aquesta Co-
missió i que causaren una sensació tan for-
ta arreu del món. Les més importants d'a-
questes causes eren els diversos rumors,
més o menys distints, sobre l'incendi ; la pa-
lesa mala fe del govern i de les autoritats
alemanyes que, entre altres casos, es demos-
trava en el refús dels advocats estrangers
que s'oferien per a la defensa dels incul-
pats i l'actitud veritablement sanguinària de
la premsa alemanya (llegir nacional-socialis-
ta), que acceptava per endavant la culpa-
bilitat dels acusats i demanava llur cap. Al-
guns advocats estrangers, l'objectivitat dels
quals en oposició - als jutges feixistes era
coneguda de tothom, s'adreçaren al tribunal
del Reich per encarregar-se de la defensa
dels acusats. Entre ells es trobava el famós
advocat suec Branting. Igual feren altres per-
sones que amb el pes del seu prestigi vo-
lien intervenir a favor dels acusats i ha-
vien demanat tenir accés a la tramitació de
la causa, com el famós novel·lista Romain
Rolland. Tots foren refusais, car «un tri-
bunal alemany garantitzava un procés lliu-
re de prejudicis...» La prova d'això fou l'e-
xecució brutal de quatre joves obrers d'Ham-
burg.

D'aquesta manera, com digué Sir Stafford
Cripps, el resultat d'aquesta Comissió jurídi-
ca havia d'ésser una orientació per a l'opi-
nió pública davant del procés imminent de
Leipsic

Després de l'al·locució de Sir Cripps, vingué
la lectura dels fete. Neu Lawson, el SecwU-
ri de la Comissió, confrontà les informacions
de l'Agència de premsa alemanya amb les
dels niés seriosos periòdics anglesos bürge,
sos que havien aparegut durant el temps
comprès entre el dia de l'incendi fins al de
les eleccions. Ja en aquell temps les Infor-
macions de la premsa nazi — puix així bem
de considerar ja en aquells dies decisius els
principals diaris alemanys, posat que el De-
partament governamental de premsa es tro-
bava en les mans dels nacional-socialista! —
eren deformades per tal d'explotar l'incendi
del Reichstag a favor dels Interessos del par-
tit nazi. A base de matisos 1 de contradic-
cions innombrables, que es produïen en el
foc de la lluita, es designava com a culpable
tan aviat l'un com l'altre. S'intentava cons-
truir els fets més impossibles, per anorrear
l'adversari tant com es podria i per exalçar
el partit nazi com a salvador de la huma-
nitat i de la civilització. I en l'esperit dels
que participaven en aquest contraprocés pla-
naven sempre aquestes dues qüestions reve-
ladores: ¿Quan tou incendiat el Reichstag?
Dilluns, 7 de febrer. ¿Quan foren les elec-
cions? E3 diumenge següent! Totes aquestes
constatacions eren recolzades per les de-
claracions de l'ex-diputat socialista Hertc,
qui detallà l'estructura de l'edifici del Reichí-
tag i revelà l'existència del túnel que va
de la residència del President al mateix Par-
lament. Amb una escala s'hauria potser acon-
seguit arribar a una finestra, però era total-
ment impossible saltar a l'interior sense l'a-
jut d'una altra escala. Ningú, però, no lia
sentit parlar mai de cap escala i àdhuc »n
aquest cas hauria estat impossible escapé1.
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Unió Socialista de
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Mítings i Conferencie»
DEMÀ

Conferencia del company Cutnorera
* la Secció de Cervera, al mati.

Tema : «La Reforma Agraria a Ca-
talunyu.

Conferència del company Comorera
» la Secció de Ciutadilla, a la tarda.

Tema : «El moviment politic actual
vist per un socialista».

Conferencia del company Ardiaca a
la Secció de Ciiíítelló d'Empúries,

lema : «Socialisme i Cooperació*.

SECCIÓ BARCELONA VELLA

Es convoca els afiliats a la Secció.
per al dilluns, dia 16, a les deu de la
nit, a l'Assemblea deaerai Extraordi-
nària :

Ordre del dia : Nomenament de de-
legati ni Ple Comarcal.

Joventut Socialista
de Catalunya

H KS D'ECONOMIA POLÍTICA
. Recordem a tots els nostres com-
panys afiliats al Partit 1 a la J. 8. C.
1» conveniència que s'inscriguin el més
aviat possible al curset d'Economia Po-
lítica que donarà el company R. Folch
i Capdevila, i que començarà el dis-
sabte, dia 21, a dos quarts de 8 de la
vetlla, puix que el gran nombre d'ins-
crite que fins ara ja consten reduei-
xen el nombre de places, essent aques-
tes Ja bastant disminuïdes.

ASSEMBLEA
El proper dimarts, dia 17, a les 10

de la nit, aquesta Joventut celebrarà
assemblea general ordinària, sota el
wjgUent

ORDRE DKL DIA

1. Lectura de l'ucttt anterior.
2. Lectura de l'estat de comptes.
3. Lectura de la Memòria.
4. DtaniMiu de l'actual O. E. l «lec-

cio de nous càrrecs.
5. Precs 1 preguntes.

L'afer del concur» de material ferroviari

Renovar-se o morir
En el nostre darrer article arribàrem

a la conclusió que avui no hi ha cap
fonament tecmc ni economic perqué
les companyies ferroviàries mantinguin
en les seves comandes la pretensió
d estaolír la lògica divisió entre la part
mecànica i la part elèctrica pròpia-
ment dita.

Com età torrents arriben als rius, la
indústria catalana de material ferro-
viari ha estat arrossegada al caos en
què avui es troba. I és que al nostre
entendre, el mínim imprescindible per-
què la burgesia pugui continuar te.
nmt algun èxit, és que estigui ca'paei-
tada.

¿Per què, ens preguntem nosaltres,
es passà, en el darrer mes de desem-
bre, una comanda per gestió directa
de 10 vagons destinats a les línies
Barcekma-Manresa 1 Barçelona-Sant
Joan? A aquells que ignoraven aquest
fet, la campanya portada a cap pe'
senyor Domènec de Bellmunt els haurà
ensenyat que fou degut a un infor-
me del governador civil de Biscaia,
en el qual es notificava la torta crisi
de treball que existia alii, a comer
qüència de la qual unes dressanes es-
taven a punt de tancar. I estan les
companyies mancades de material fou
tàcilment realitzable per al company
Prieto, el dictar la llei íent possible
dita adquisició.

I ara preguntem nosaltres, í espe-
rem que el senyor Domènec de Bell-
munt ens contestarà alguna cosa:

¿Es que no teníem nosaltres, els ca-
talans, un nombre important de dipu-
tats, algun d'ells ben identificat amb
advocats de la soi-dissaM indústria
de material ferroviari, per a fer sen-
tir la seva veu de protesta? ¿Es que
no hi havia representació de Cata-
lunya al Govern de la República? ¿Es
que no hi havia, no hi ha encara, un
President de la Generalitat, represen-

Front unie d'empleat»
de l'engròs

Ahir, divendres, tingué lloc l'anun-
ciat ple de delegats de les diverses en-
titat* que Integren el Front Únic.

Entre altres acords es prengué el
de celebrar demà, diumenge, a dos
quarts de dotze, un gran míting d'o-
rientació a l'Iris Park, en el qual els
companys Rodríguez, Pérez, Arquer,
Clotet, Olivé i Vila exposaran les ges-
tioní realiUatdes iinu al moment 1 els
acords " adoptats pd ple davant dels
trascendental momenta que s'apropen
per ai» obrers do l'eogros de Catalu-
nya.

Crèdit i
revisió

HHmmHItlKNtMtUllWIH

SOCIETAT COOPERATIVA
Cua, M. «."-TsL 16871

L'otrjcctc de la Societal
a practicar la coope-
ració en cl crèdit,
l'estalvi i la previsió
suprimint el Inert CD
aquestes act iv i ta ts

tant a Otitalvmya del govern de la
República, a qui l'exèrcit rendeix ar-
mes en un grau molt més elevat que
no al governador de Biscaia, que po-
dia exigir que no es deixés de tenir
en compte la situació en què es tro-
bava, en què es troba, la indústria ca-
talana en general?

¿No és, per ventura, una immora-
litat manifesta el predicar a la gent
que no treballa, a la gent que amb
prou feines pot menjar un bocí de
pa, que s'obriran treballs (aeriport,
enllaços ferronaris, etcj quan en la
realitat no es fa res en absolut per
aconseguir treball per a la indústria
catalana?

La nostra indústria (la indústria
de Catalunya; es pinta sola per a
anar-se destruint. Creiem que no és
culpa de cap ministre socialista el que
malgrat tenir Barcelona una important
fàbrica d'automòbils, es vegin cada
dia en major quantitat, pels carrers
de la nostra ciutat, uns autoòmnibus
Roca, dels quals aviat sols quedaran
desferres, construïts enterament a
aqulles fàbriques de les quals es diu
que solament poden dedicar-se a cons-
truccions navals.

Enlloc es veu la més petita inten-
ció de rectificació o redreçament. Pre-
parem uns enllaços ferroviaris i s'ac-
ceptu com a president de la Comissió
un enginyer que, com fou dit des de
les planes de JUSTÍCIA SOCIAL, íou
separat per l'Ajuntament actual del
càrrec de Cap de serveis tècnics mu-
nicipals. ¿A quin resultat ens portarà
això?

Potser aleshores, d'una manera pú-
blica es mostrarà novament la misèria
de la indústria catalana i segurament
es procurarà el fer-hi constar que no
hi ha possibilitat de fer res a Barce-
lona ni a Catalunya, 1 aleshores no hi
haurà altre remei que encarregar el

material al famós trust nordeny íeis
components del qual, en eliminar la
indústria catalana sabien ben bé el
que es feienj i una vegada més sentí-
rem el llanto sobre el difunto.

D'ésser un altre l'esperit que l'ani-
ma, veuríem com rectificant errors i
actuacions passades, no gerla gens
impossible que la indústria catalana
es pogués ajudar mútuament i recolzar-
se amb la indústria elèctrica d'arreu
del món (doncs ni cal dir que tota
iella .no Cestài inclosa dins d'aquest
trust qu se ns vol presentar com una
mena ue Deu omnipotent; i acompa-
nyada d'uns desigs ce millorament en
les formes de construcció i concepció
de les coses, no els seria difícil de tro-
bar qui, duna manera forçosa, els ha-
gués d escoltar.

Cal formar legions d'homes joves
que per mitjà de pensions a l'estran-
ger o per mitjà de beques a casa
nostra, es capacitin dels nous mètodes
de treball.

Cal recordar amb quin braó lluitar
va l'enyorat Mestre Campalans per a
encabir en els grups de pensionáis a
l'estranger per l'Estat espanyol, a alum-
nes de les Escoles de Catalunya.

I calia veure amb quin menyspreu
eren ateses les seves activitats no sols
a Madrid, sinó, cosa més lamentable,
que també ací a Catalunya mateix.
I calia veure com aquells que tenien
la sort de poder-hl anar eren rebuts
al seu retorn amb la màxima indife-
rència i menyspreu.

Són sobretot la Generalitat, l'Estat,
les corporacions, les que tenen la res-
ponsabilitat de rectificar aquest estat
de coses.

En quant a la indústria catalana, poc
en podem esperar, a no ésser una bai-
xa de salaris amb la qual vulgui com-
pensar la seva ineficàcia i la seva
manca de preparació.

El discurs del company Serra i Moret
(Ve de la pòg. 1)

que la complíssiu dignament i plena,
i no us demanaríem altra cosa. No
us demanem només que aquella vo-
luntat que us han donat els nostres
amics, els nostres companys 1 tot el
poble de Catalunya o la jJBfljorla del
poble de Catalunya, fos réclament in-
terpretada, no solament amb la recti-
tud aquella que pot exigir-se als nos-
tre« actes i amb l'honestedat »quella
protocolaria que s'exigeix a tothom,
sinó també amb la interpretació lleial
del que volia dir aquell poble el dia
que ens va donar els seus sufragis;
que volia dir moltes coses que no han
estat No em refereixo a promeses, em
refereixo a compliment 1 a conducta.
El poble volia moltes coses que no han
estat i nosaltres venim a exlgir-les;
nosaltres creiem que Ja és hora d'exi-
gir-les. Volia, sobretot, el poble — i
parlo en termes molt generals, no em
refereixo en aquests moments única-
mente a Esquerra Republicana de Ca-
talunya 1 al Govern de Catalunya,
sin* a totes les esquerres espanyoles—
volia el poble, i ho volia perquè té
prou bon sentit per a comprendre que
així U convenia que hi hagués hagut
una mica més d'energia i una mica
més de valentia per a combatre tots
aquests que s'han confabulat en con-
tra nostra, que han exagerat els nos.
tres errors i que, per mitjà de la seva
autoritat, del seu prestigi i, sobretot,
de la seva riquesa, han pogut comba-
tre'ns amb armes desiguals, Ja que
nosaltres no hem reaccionat amb la
forma convenient per tal de combatre
aquests atacs que contínuament s'han
dirigit al règim i, sobretot, a les ins-
piracions del règim. Perquè en el fons
hi ha això : ataquen les esquerres, ata-
quen l'obra del Govern de la Repú-
blica i de les. Corts Constituents, ata-
quen l'obra del Parlament de Catalu-
nya 1 l'obra del Govern de Catalunya;
troben motius per atacar totes aques-
tes coses, les exageren, les engrandei-
xen t les inflen, 1 després una gran
part del nostre poble participa d'aque-
lles opinions perquè no hi ha hagut
ningú que els hi fes veure el contrari,
perquè no hi ha hagut ningú que de-
mostrés l'energia suficient per a po-
der abatre aquests atacs constants al
règim, que en el fons tot són atacs,
no a les esquerres, sinó al règim o a
les essències del règim.
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' Aquesta rectificació de conducta de
nosaltres la voldríem veure, i hauríem
de desitjar que vosaltres, que dieu que
sou un Govern homogeni 1 que ho sou,
tinguéssiu la fortuna d'acoblar al vol-
tant vostre totes aquelles forces que
com vosaltres pensen, totes aquelles
forces que tenen en el fons els matei,
xos desigs que vosaltres, que tenen els
mateixos propòsits i que persegueixen
les mateixes finalitats. Crec que fóra
una obra de govern acoblar totes les
forces esquerristes de. Catalunya —
'que vosaltres representeu aquí només
Catalunya — si no per res més — està
clar que té altres fins i altres magni-
tuds aquest propòsit—, però, si no per
res més, ara en aquests moments, per
a donar un exemple que un dia donà-
vem nosaltres a Espanya, d'una uni-
tat de front que feia creure a tot Es-

1 penya que el millor baluard de la Re.
pública i de les noves institucions, era
1 havia d'ésser Catalunya.

Jo tinc la confiança que vosaltres
interpretareu aquestes paraules meves
tal com estan insultades t dites, és a
dir, Jo el que desitjo és que vosaltres
no hi veieu en aquestes paraules, en
absolut, cap desta; nostre d'anrofltar-
nos de la vostra situació. Nosaltres po-
dríem aprofitar-nos de la vostra situa-
ció; vosaltres sabeu que no és molt
afortunada; vosaltres sabeu que con.
tsinuament heu d'exhibir davant del
poble, no diré una gangrena, però si
ona malaltia (treu oue porteu a dintre,
! vosaltres sabeu aue acuesta malaltia
és coneeuda per tothom i s'ha encc-
msnat ja a tothom i ha portat a tot-
hom una desorientació i una gran de-
pressió d'esperit.

La nostra Intenció crec que és clara.
S'ha constituït un nou Govern 1 hau-
rà de fer una política. Les facultats
d.el Govern de Catalunya no són en-
cara molt amples. Sabem tots que el
traspàs de serveis és una cosa lenta i
regatejada, sabem tots que l'aplicació
mateixa de les lleis de la Renúbllca
a Catalunya no tenen una realització
molt feliç. Sembla oue hi hagi un In-
terès ner part de tots en aoortar.se de
conflictes personals immediats 1 no
afrontar les situacions oue creen sem-
pre les situacions polítiques, i nosal-
tres voldríem que s'afrontessin totes
amb decisió, aue un Partit que tingui
principis definits sàpiga exigir de tots
els seus afiliats el compliment 1 la
realització d'aquests principis 1 aue do-
ni un exemple ben brillant aquell Go-
vern que representi aouest Partit o
que representi una coalició de Partits
afins, que pel cas fóra el mateix. Això
és el que exigiríem de vosaltres, 1 re.
peteixo que tinc la confiança que
aquest canvi no serà estèril com algun
altre aue -n'hi ha hatrut.

Confessem les realitats per a veu-
re si arribem a conclusions. Avui no
podíeu parlar amb fermesa, no nodleu
parlar amb convicció, i naturalment,
això es reflexa, això s'evidencia ; és Ine-
vitable que surti a la superfície 1 que

es conegui. Vosaltres heu de recobrar
la vostra autoritat, i per a recobrar-
la heu d'actuar amb decisió. Si la re-
cobreu, no hi ha res perdut. No us
penseu pas que totes les lluites que
s'apropen hagin d'ésser victòries per
a les dretes ; bon tros se n'hi falta ! No
us creieu pas que el poble voti les
dretes; no les votarà. Pot deixar de
votar les esquerres, si aquests homes
de les esquerres fan perdre la confian-
ça al poble, però el poble no votarà les
dretes. El nostre poble ha demostrat a
bastament quin és el seu propòsit,
quin és el seu desig; ho ha demos-
trat d'una manera repetida i conti-
nuada, 1 sempre que sel deixí en lli-
bertat de demostrar-ho, ho demostrarà
novament. Però, si els homes que ele-
geix, si tots els seus representants 1)
fallen, i si n'hi falla una quantitat
d'ells, el poble, naturalment, es refre-
da i es torna Indiferent, no es con-
venç ni torna allà on volien les dre^
tes, però abandona, naturalment,
aquells que no han complert a satis-
facció tot allò que el poble, d'una ma-
nera explicita, els havia encomanat
de fer el dia que els votava.

Aquesta és la nostra censura, una
censura que la diem clara. El poble
està defraudat amb raó. d poble no
ha estat comprès ni satisfet. El poble
té raó de queixar-se. El poble té molts
motius de oueixar.se 1 tots ells fo-
namentats. Som nosaltres els que hem
de rectificar. Sou, sobretot, vosaltres.
Vosaltres heu de rectificar la vostra
política; heu de fer una política més
clara i més neta i més forta, més
enèrgica, i, sobretot, més directa. Des-
prés de dos anys, o de tres anys, de
parlar d'Estatut, en tenim massa poc
d'Estatut per a poder dir al poble que
hem complert la nostra obligació. Des-
prés de molt temps de parlar de laï-
cisme, el poble sap molt bé que des
de la mateixa Generalitat el laïcis-
me no es practica. Després d'haver
parlat de reformes socials, ens hem
trobat oue moltes de les lleis socials
anrovades pel Parlament de la Renú-
blica, no solament no han tingut din.
tre del Govern de la Generalitat

aquella simpatia que mereixien, sinó
que han tingut un boicot manifest. I,
és »aturai, això no es fa impunement,
i això és un mal de manca de co-
hesió, és un mal de manca d'intel·li-
gència, és un mal de descomposició, i
únicament perquè torni a haver-hi la
força que el poble havia donat a tots
els Partits d'Esquerra, únicament hi
ha el camí de tornar a la fidelitat,
als principis i de complir estrictament
allò que nosaltres hem volgut influir
o induir al poble a creure i que el po-
ble té la preparació necessària' per
creure-ho, perquè al fi i al cap són els
seus anhels eterns. Jo crec que és un
moment molt just, molt apte i molt
oportú per a una gran rectificació de
política, 1 per això m'he aixecat a dir-
ho amb el més gran desig, de la mar-
nera més generosa que volgueu; dar-
rera de totes aquestes reflexions, per
la nostra part no hi va res; hi va so-
lament la consideració objectiva dels
fets, i em podria estendre molt i po-
dria fadigar-vos molt per a demostrar
quina raó tic per pronunciar avui
aquestes paraules.

Faig aquestes reflexions en aquest
ordre general. Crec que no convé ni
és hora de descendir a majors de.
talls. Jo el que desitjo és veure aquest
grup d'Esquerra ben unit; a nosaltres
ens convé que estigui ben unit. Convé
a Catalunya. Convé a la República i a
tots els principis que sustenten que la
gent que s'ha dit d'esquerra mantin-
gui la seva cohesió i la seva unitat.
Convé a tot Catalunya i us convé a
vosaltres. Que ens convé a nosaltres
gairebé no n'hem de parlar, perquè
tots nosaltres tenim una concepció de
l'evolució que ha de seguir Catalunya
per arribar al punt on nosalters de-
sitgem portar-la. I us dic que convé a
Catalunya que aquest front es torni a
restablir i nosaltres vegem un Partit
cohesiona! i apte per al Govern. I,
repeteixo, que l'únic camí per obtenir
aquest resultat és el que vosaltres vin-
gueu aquí amb un propòsit ferm i de-
cidit de servir aquells principis que
dit que defensàveu; de servir-los amb
lleialtat i valentia; d'exigir a tots el
compliment estricte de tots aquells
preceptes que impliquen sempre la fi-
delitat a aquests principis. De no ad-
metre dintre vostre el més petit co-
nat de manca d'austeritat o de serio-
sitat Ja sé que tots sereu escrupulo-
sos, però sigueu sobretot molt exi-
gents, perquè el poble aquestes coses
no les perdona i els altres se'n preva-
len prou per engrandir-les i exagerar-
ies i d'aquesta manera dissimular llurs
pròpies faltes històròiques i fins llurs
faltes presento.

Es Catalunya un dels punts del món
on la gent pot lluir-se més treballant
de bona fe. Es el punt on hi ha més
coses a fer, i on hi ha un poble niés
preparat 1 més voluntarios per portar-
les a tenne. Si nosaltres despreciem
aquest gloriós moment històric en què
vivim, creieu.me que la responsabili-
tat vostra serà immensa, i que el fall
de la història, serà per a vosaltres una
gran desgràcia. Tingueu, doncs, refle-
xió; presenteu aquí el programa que
volgueu, aquest programa formulari,
de detall, que no Interessa, però tin-
gueu els ulls fits molt amunt per
veure si podeu realitzar una política
que torní a Catalunya els dies glorio-
sos que tots hem viscut i que són
maesa aprop, en realitat, perquè nos-
altres els poguem perdre de vista.

Ha estat massa ràpida i massa de-
finitiva aquesta caiguda, perquè nos.
altres la poguem acceptar. Jo estic
convençut que tot té remei i que si
vosaltres us ho proposeu, el remei s'a-
conseguirà. Jo us invito a això, i pen-
seu que nosaltres amb la nostra in-
significancia 1 amb la nostra força,
que de tot hi ha en nosaltres, estem
disposats a cooperar a una obra se-
riosa 0e Govern que realitzi totes
aquelles activitats que tots preveiem i
que tots portem dintre el nostre es-
perit, però que es realitzi seriosament,
decisivament, sense vacil·lacions, aínb
tot el coratge i la fermesa que reque-
reixen les circumstàncies. Tots els pe-
rills que es presenten, nosaltres hem
d'afrontar-los amb valentia i no ens
hem de deixar prendre res, ni la Repú-
blica ni Catalunya. Ja és hora de què
pensem que si nosaltres ens deixem
prendre Catalunya i la República hau-
rem fet una manca al poble i una
manca a nosaltres mateixos i a la
nostra dignitat. (Molt bé, molt bé, en
la Minoria Socialista.)
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