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MA-
CIA

• ; • Dilluns darrer morí el primer
president de la Generalitat de
•Catalunya, Francesc Macià.

•'. Eia dies que han transcorregut
de& de la seva mort ens han per-
mès de llegir tota la literatura di-
tiràmbica que amics i enemics li
han dedicat. I no ens podem sos-
traure de corr.entar i patentítzar
la hipocresia .d'alguns dels articu-
listes que han parlat ' d'ell en la
dolorosa circumstància de la seva
mort. .

El fet que quan mor un home
destacat, sobretot en política, tot-
hom que maneja una ploma cuiti
a prodigar-li líoances sense reser-
va i a vessar llàgrimes de condol,
no el'podem comprendre. Si un
polític és reconegut excel·lent des-
prés de mort, calia que també ho
fos reconegut en vida ; si. un po-
lític en vida és considerat un
aventurer o un vividor, no deixa
d'ésser-ho després de mort. Però
contra això que seria lògic, ha
passat a ésser un costum fer tot
el contrari. Els diaris que durant
la vida de Macià han dedicat
llurs columnes a befar-lo, a insul-
tar-lo, a tractar-lo amb ironia o
amb menyspreu, l'endemà de la
seva mort han sortit amb les ma-
teixes columnes atapeïdes de do-
lor pel traspàs del que ara ano-
menen gran home, o fill excels
del Catalunya, o cavaller de l'i-
deal, o altres títols semblants que
troben molt fàcilment les plomes
mercenàries.

És un gest .d'humanitat que
quan mori un.enemic sàpiga guar-
dar-se silenci o bé que s'escrigui
sobre seu amb la ploma frenada
pel respecte. I res més. Però els
enemics de Macià no han parlat
sols amb respecte, sinó amb lloan-
ça franca. I això prova una cosa i
és la següent : que Macià valia
més que tots els seus enemics ple-
gats i que aquests, quan en vida
l'atacaven, mentien descarada-
ment i obraven únicament per odi
o per enveja, que són les baixes
passions dels impotents.

Mort Francesc Macià, hem de
dedicar-li un record afectuós i,
ensems, expressar la nostra opinió

francament i sincerament sobre la
seva actuació política i social.

Macià ha estat un gran home
que mereix els nostres respectes i
la nostra més profunda admira-
ció, perquè fou un gran rebel. Mi-
litar de professió, féu sentir tot
soi la seva procesta contra els seus
companys ae i'exercir quan tin-
gué iioc i' assalt a la redacció del
K \_u-cui», l'any 1900 i quan es
volgué acciaiar meompauDle la
seva qualitat ae militar amb la
de diputat a Corts, trencà l'espa-
sa de coronel i va separar-se de
l'exercit ; quan va cussoictre's la
Solidaritat Catalana, Macià va
retirar-se del Parlament espanyol
i elegit novament diputat es negà
a presentar-se al Congrés, mal-
grat que vúit-cents catalans en
tren especial anessin a les Corts a
presentar l'acta; a la famosa As-
semblea de parlamentaris, Macià
presentà una proposta de revolu-
ció, sense eufemismes ni hipocre-
sies; contra l'aigualit projecte
d'Estatut autonòmic del 1921,
Macià té un altre gest de rebel·lia
i crea un partit francament sepa-
ratista i, després de crear-lo,
anuncia írancament al Parlament
d'Espanya que vol crear l'exèrcit
català que tarà prevaler els seus
ideals amb les armes a la mà ;
arribada la dictadura, prepara
l'aventura de Prats de Molló, que
han, tractat amb ironia tots els
seus enemics que són incapaços
de fer-la; caiguda la dictadura,

'realitza el cop d'audàcia de tra-'
vessar el territori francès que li
era interdit i es presenta a Barce-
lona on el govern no s'atreveix a
detenir-lo i el segresta i el torna
a posar enllà de la frontera ; tor-
na a Catalunya i el 14 d'abril de
1931 proclama la República cata-
lana des del balcó de la Diputació
de Barcelona.

Aquests gestos de rebel·lia; que
solament pot fer-los un home de
gran vàlua moral, són els que han
fet de Macià un gran home, mal-
grat que molts d'ells hagin estat
dedicats a ideals d'escassa gran-
desa.

Si els hagués realitzat per uns
ideals de mé.s alta envergadura
social, un altre hauria estat el des-
tí de Catalunya i d'Espanya. Pe-
rò, sigui com sigui, el fet és que
Macià fou enter en les seves idees
i en les seves concepcions i quan
enfront se li posava la rutina o la
mala fe o la incomprensió, abans
que cedir es rebel·lava com s'ha
rebellât en circumstàncies sem-
blants tots els grans homes de la
humanitat.

Aquesta és la nostra lloança
franca i sense reserva: ha estat
gran perquè ha estat un rebel.

Però ha tingut falles que també
hem de blasmar francament. Una
d'elles, que afortunadament no
fou portada a execució, fou la se-
va idea malaurada d'intervenir
en la lluita durant la guerra mun-
dial. Si Macià hagués tingut po-
der per a fer^ho, hauria llençat
milers de germans nostres als so-
friments afrosos dels camps de
batalla per una cosa tan migra-
da com la llibertat política de Ca-
talunya. Li havia quedat el sec
del militarisme que va conservar
sempre poc o molt.

A part d'això, cal reconèixer
en la persona del desaparegut
Francesc Macià una honorabilitat
i una lleialtat sense reserves. De
soca burgesa, vivint sempre en
un ambient burgès, va anar no

(Pasta a la pàg. 4.)

"Mort Macià, sols es creurà
en realitats i si no les sap
crear, el partit majoritari
caurà fulminantment.."

• *»• . •
...diu el company Comorera

£1 nostre President ja ha re-
piiès les seves activitats políti-
ques. Dimecres volgué retre el seu
tribut a les despulles de Macià i
sortí al carrer per primera vegada
després de tres setmanes de reclu-
sió domèstica. Quan arribem a
casa seva el trobem tot just ailj-
tat, fadigat encarà per les emo-
cions i el tragí de la diada. Amb
tot, s'-inicia conversa, conversa
que recau forçosament sobre el
gran esdeveniment de què acabem
d'ésser testimonis.'*

—En l'acte d'aVui no s'ha de
veure solament una manifestació
de simpatia per a ¡un home, sinó
d'adhesió a una idea. Avui
s'ha demostrat que Catalunya no
és una ficció de poetes ni de po-
lítics, sinó una realitat viva.
Aquesta demostració s'ha .anat
desenrotllant d'una manera lenta
i imponent davant d'homes que
la necessitaven, als quals podrà
ésser, útil en'èjs,prò^ms,esdsyeni-
ments queues^reJa&Bsn : -'¡davant
d'Alcalà ZaMora que privaci.Ca-
talunya del seu millor suport en
dissoldre Corts ; davant del mi-
nistre de Marinaj representant
d'un Govern enemic de Catalu-
nya, més per raons inconfessables
per raons íntimes<»o ideològiques ;
davant de Prieto que ha pogut
així veure com la Catalunya que
nosaltres estimem és una massa
immensa de treballadors, i final-
ment davant dels cossos armats,
els més rebels a comprendre els
valors nous del nostre poble i els
més esquerps per a les noves fun-
cions i els caps dels quals hauran
pogut constatar i podran certifi-
car que aquest mateix poble com-
mogut d'avui el trobaran demà
contra ells si ells serveixen els ob-
jectius obscurs de la reacció.

Macià ha retut al darrer gran
servei a Catalunya en cloure d'una
manera tan gloriosa la primera
etapa de la nostra revolució. Els
que el succeeixin immediatament
no tindran la vida fàcil; hau-
ran de compensar aínb accions
constants la diferència sentimen-
tal que hi haurà entre ells i el
gran desaparegut.

Val a dir que l'etapa Macià ha
estat l'etapa sentimental que ha
remogut a fons les energies cata-
lanes i la que s'inicia amb la se-
va mort ha d'ésser l'etapa cons-
tructiva, més substantivament re-
volucionària. Macià pogué, de-
gué ésser una flama romàntica i
ara necessitarem paletes senzills
i infadigables'~'qüe posant pedra
sobre pedra construeixin la casa
ideal.

Per tant, la política del nou
Govern ha de caracteritzar-se per
una ruptura definitiva amb el
passat. Hem de parlar menys i
fer més. Hem de resoldre un a
un tots els problemes que són
l'origen i la justificació del mo-
viment revolucionari, començant
pel problema de la terra, que és
el més madur i acabant per l'in-
dustrial, el més complexe de tots

i la solució del qual està reser-
vada a nosaltres.

Els directors del partit majo-
ritari han de tenir en compte que
si bé el poble no ha perdut enca-
ra la seva confiança i es mobilit-
za entorn de les seves figures per-
què creu encara en la seva volun-
tat revolucionària, els temps han
canviat. Abans, Macià sol ali-
mentava l'esperança i aglutinava
les voluntats difícils. Avui no es
creurà més que en realitats i si
el partit majoritari no les sap
crear, caurà fulminantment, sen-
se honors, en mans de mil fac-
cions interiors, sense ideal i
sense moral. Hem de confiar que
en la lluita inevitable que s'ha
de produir desapareguda la fi-
gura que deturava la discòrdia,
se n'endura la victòria la fracció
realment esquerrana i que serà
aquesta la que prendrà la direc-
ció del moviment, Hem de desit-
jar-ho així perquè cada dia és
més evident que Catalunya esde-
vindrà el refugi i el baluard de
la revolució espanyola.

Pausa. De sobte m'adono que
al damunt del seu llit, mig des-
plegada i amb acotacions da-
munt d'un article, Comorera té
el darrer exemplar de «La Bata-
lla», portantveu del Bloc Obrer
i Camperol. A la meva mirada
interrogativa, Comorera contes-
ta allargant-me el periòdic. Veig
aleshores que l'article en qüestió

CASA DEL POBLE DE
BARCELONA

Primer de Male, 7

Eleccions a regidors
Dijous, dia 4 de gener 1934,

a les deu del vespre

Míting
de presentació de

candidats
Oradora :

GRANIEB-BARREBA
MARTÍNEZ CUENCA

ROSSELL MONTANER
JOAN FRONJOSA

1 un representant de la U. G. T.
Presidirà JOVE BRUFAU

Nota. — Donada la Importàn-
cia d'aquest acte 1 el nombre

-d'oradors que hi prendran part,
es recomana la màxima puntua-
litat.

es tracta d'una calúmnia baixa i
barroera, segons la qual Macià,
amb l'intenció d'atreure's els ra-
bassaires en les passades elec-
cions legislatives, hauria encar-
regat a Comorera «un nou pro-
jecte de llei de contractes de con-
reu que satisfés en tota la seva
extensió les més atrevides as-
piracions dels treballadors de la
terra». Comorera, segons ((La
Batalla», «s'avingué a la manio-
bra», sabent que allò no seria
altra cosa que un esquer per a
guanyar vots...

Comorera, serenament i reposa-
dament, comenta :

— Això és, senzillament una
infàmia. No pot trobar-se cap
altre qualificatiu més just. Ni la
redacció del dictamen ha anat
tal com suposa «La Batalla» ni
la U. S. C. podria acceptar con-
dicions huliants ni complicar-se
en la farsa de simular un dicta-
men amb fins electorals ni podia

(Passa a la pàg. 4.)

La U. S. C. i el P. S. O. E.
La Comissió Executiva del Par-

tit Socialista Obrer Espanyol ha
fet públic l'acord d'acceptar en
el seu si la Unió Socialista de
Catalunya.

Cal felicitar-nos-en i sobretot
desitjar que l'acceptació sigui de-
finitiva i es vegi confirmada en
el 'proper Congrés de la U. S.
C. que tindrà lloc dintre el pri-
mer quatrimestre de l'any que de-
mà passat comença.

El fet d'ésser reconeguda la
Unió Socialista de Catalunya
com la Federació Catalana del
Partit Socialista Espanyol, val la
pena d'ésser comentat perquè sig-
nifica el triomf del socialisme ca-
talà i un avenç en el camí de la
comprensió per part del socialis-
me de la resta d'Espanya. El
problema del Socialisme a Cata-
lunya no l'havien comprès mai
els socialistes del centre de la pen-
ínsula i perquè no l'havien com-
près, el Socialisme no ha enfonsat
les seves arrels en terres catala-
nes fins que la U. S. C., fent
cleda a part, va escampar-hi la
seva llevor.

A Catalunya hi ha dos proble-
mes que no podien ésser descone-
guts pel Socialisme. Un d'ells és
l'existència d'una personalitat col-
lectiva, d'un grup ètnic innega-
ble, i l'altre és l'existència també
d'un esperit públic de renaixe-
ment diferencial que perseguia un

ideal d'autodeterminació. En al-
tres termes: hi ha la personali-
tat diferencial de Catalunya i hi
ha també el catalanisme amb els
seus matissos que van des del re-
gionalisme al separatisme.

El fet diferencial de Catalu-
nya, i el caràcter ètnic ben mani-
fest d'aquest fragment d'Espa-
nya, no podia ni pot ésser desco-
negut per ningú que vulgui i sà-
piga examinar la vida col·lectiva,
la història, les característiques de
tota mena i, particularment, les
formes de producció d'Espanya i
dels diferents pobles que la com-
ponen. Per haver-ho desconegut
en temps pretèrits, la península
ibèrica alberga avui dos estats
que d'ànima i d'origen són ger-
mans i haurien de constituir-ne
un de sol : són Portugal i Espa-
nya que només el Socialisme pot
tornar a soldar en l'esdevenidor
en una ampla federació de pobles
ibèrics.

L'Espanya oficial, però, repre-
sentada tothora per l'esperit de
Castella, seu de la monarquia cen-
tralista i imperialista, no havia
volgut reconèixer mai l'existència
de Catalunya com a valor ètnic i,
després d'esquarterar-la en pro-
víncies i d'imposar-li la seva llen-
gua, havia arribat a l'extrem de

R. FOLCH I CAPDEVILA

(Passa a la pàg. 4.)



JUSTICIA SOCIAL

Les
Lletres

Socialistes
COOPERATIVA

I>E LLIBRERIA, PAPERERIA
I MATERIAL ESCOLAR

I CIENTÍFIC

3
Dimarts, dijous i dissabtes,
de 5 a 7, a l'estatge social :

Primer de Maig, 7
Casa del Poble

Tel. 11482

Doeunwnts d* politic» municipal

L'explotació dels serveis
en administració directa

Contra el Sometent

Un manifest
dels obrers
de Manresa

Les entitats de classe de Manresa
que signen, han adreçat a l'opinió pú-
blica aquest manifest cue ens plau re-
produir :

Enmig dels esdeveniments revolucio-
naris d'aquests dies ha circulat amb
insistència i visos de fonament la ver-
sió que, amb llicència de Sometent, es
donaven facilitats a determinats ciu-
tadans per adquirir una arma. I com
a coincidència a aquesta versió hem
pogut llegir en la premsa diària que
el governador general de Catalunya
ha recabat el concurs dels sometents
per a coadjuvar a la sufocado del mo-
viment revolucionari sorgit, i, per la
pròpia premsa diària, hem pogut veu-
re que, efectivament, el Sometent ha
actuat en les quatre «províncies» cata-
lanes com a cos de ciutadans armats.

Les col·lectivitats obreres i políti-
ques que sotasignen les presents rat-
lles, declaren prèviament i formalment
ésser en absolut alienes al moviment
revolucionari d'aquests dies, i àdhuc
condemnant-lo en els procediments

emprats, no poden menys, tanmateix,
que expressar públicament la seva pro-
testa contra l'emprament del somete-
nisme com a element de repressió.
Per a nosaltres, armar t atribuir fa-
cultats repressives al Sometent signi-
fica armar i facultar els elements de
reacció, la Lliga i la burgesia feixistes,
ela quals actuen avui contra un Insen-
sat i inadmissible moviment revolu-
cionari de dubtós origen, però que, de-
mà, impunement poden servir-se dels
seus fusells i les seves pistoles some-
tenistes per a dirigir-les contra les
genuïnes llibertats populars que avui
més que mai estan amenaçades per
la Lliga i el feixisme a Espanya.

Nosaltres, fidels a l'esperit del poble,
manifestat el 14 d'abril de 1931, creiem
que el Sometent ha de desarmar-se i
dissoldre's, car porta en si un esperit
regressiu i un element de feixisme.

Federació Local de Sindicats C. N.
T, (oposició). — Bloc Obrer 1 Cam-
perol. — Sindicats inscrits a la U. G.
T. — Associació Obrera de les Arts
del Llibre. — Sindicat Autònom de la
Construcció. — Sindicat de Barbers.—
Sindicat de Llum i Força. — Sindicat
Obrer de la Indústria Cintera. — Sin-
dicat de Cambrers i Cuiners «La No-
va Aliança». — Unió Socialista de Ca-
talunya.

Manresa, 16 de desembre de 1933.

Joventut Socialista
de Catalunya

VISITA A LA INDUSTRIAL FLE-
QUERA

Està en preparació una visita col·lec-
tiva als forns que «La Industrial Fle-
quera» té instal·lada a Sarrià. Essent
la instal·lació modernlssima, creiem
que interessarà a tothom. En princi-
pi pensem dur-la a terme en el mati
de la diada de Reis. Oportunament ho
anunciarem.

ECONOMIA POLÍTICA
Avui es donarà la setena lliçó d'a-

quest curs que tan interessant ha re-
sultat. A l'hora de costum i a l'aula
num. 4.

EXCURSIONISME
El dia 7 de gener es portarà a ter-

me una excursió a Sant Llorenç de
Munt. Més endavant donarem a co-
nèixer els detalls referents a aquesta
sortida. Per detalls a la nostra secre-
taria.

BIBLIOTECA
Esperem els llibres dels companys.

Continuant te -publicació <£es-
tudis sobre política socialista mu-
nicipal que hem emprès amb el
desig d'orientar els nostres com-
panys sobre la mecànica i les
possibilitats del nostre programa
mínim municipal, els oferim
aquest interessant estudi del
company /rances Bertre, sobre
l'administració directa deia ser-
veis públics dels ajuntaments í
altres corporacions. No creiem
que calgui subratllar tota la
Importància, i oportunitat i*a-
quest estuai. Catalunya és let
terra promesa de les em-
preses explotadores delt terveit
públics; en ella s'hi han trobat
els capitalistes de tot el món per
a xuclar als pobres usuaris i a
les nostres corporacions publi-
ques, tota la seva vida i tots els
seus recursos.

Les properes eleccions muni-
cipals han áe fer-se sota el sig-
ne de l'alliberació del nostre po-
ble de les empreses capitalistes
de serveis públics. Per estudiar
les possibilitats de la sem subs-
titució i les noves formes gue
han de ralitzar-la, aquest tre-
ball serà un ajut valuoslssim
als nostres companys cridats a
fer sentir la veu socialista en els
municipis catalans.

Dintre de la historia de l'adminis-
tració municipal hi ha una època—
en alguns països llunyana, en altres
actual—en què l'Estat, les diputacions
provincials i els municipis deleguen a
particulars o a grups capitalistes la
gestió i àdhuc la propietat de llurs
serveis públics. Aquest sistema de
«concessió», universalment condemnat
pel gran nombre d'abusos que engen-
dra, ha estat superat Ja en molts
països. Però el capitalisme resta,
més que mai, a l'aguait de la pro-
pietat pública per explotar-la I treu-
re'n profit. I quan no ho pot fer sota
la forma de «concessió» ho fa sota al-
tres formes. El concessionari omnipo-
tent d'ahir accepta ésser només
avui que l'empleat remunerat de la
col·lectivitat mestressa dels seus ser-
veis tì'interès públic. Es un simple ar-
rendatari, sotmès, en teoria, a la di-
recció i el control de la col·lectivitat.
Està Interessat en els beneficis, però
les pèrdues van a càrrec de l'autori-
tat pública que suporta tots els riscs
de l'explotació, per bé que des del
punt de vista tècnic no exerceix cap
influència. En definitiva, els capita-
listes que han obtingut l'arrendament
es beneficien dels avantatges de l'ex-
plotació sense participar en les seves
pèrdues. Si administren malament o
dilapiden el diner del comú—cosa que
passa sempre—no són ells els que en
paguen les conseqüències. Són sempre
les finances públiques les que sofreixen
el dèficit. Aquest règim bord i Inco-
herent s'anomena l'«admlnlstració In-
teressada».

Un exemple d'aplicació d'aquest sis-
tema el trobem a Paris. El municipi
de París ha arrendat el seu gas, la
seva electricitat, el seu metropolità;
el departament del Senat els seus
transports de superficie. Aquest- darrer
exemple és típic. La «Societat de
Transports en comú de la, Regió Pa-
risenca» emborsa anualment, en for-
ma de remuneracions i de primes,
un nombre considerable de milions,
mentre el pressupost departamental
inscriu al seu passiu sumes variant en-
tre 100 i 150 milions. La disbauxa
no s'atura ací : 3'administrador i els
membres del seu consell d'adminlstra-
ció passen les comandes de material
de proveïments a filials creades per
ells mateixos, dels quals són igual-
ment els directors. Podeu comptar
quins formidables beneficis poden rea-
litzar d'aquesta manera I El públic,
com a usuari 1 com a contribuent, as-
segura grossos dividends a aquests
senyors, en forma d'augments de ta-
rifes 1 d'Impostos.

LA COL·LECTIVITAT HA D'ADMI-
NISTRA« PER COMPTE PROPI

KL» sisim SKttVKis j-umjics
A aquestes formes d'explotació que

gaudeixen, actualment, del favor dels
partits reaccionaris 1 de gairebé tota
la premsa, hem d'oposar-hi el sistema
de l'administració directa, això és,
l'explotació i la gestió per la pròpia
col·lectivitat dels propis serveis públics.

En totes les dures batalles que s'en-
taulin entorn d'aquesta qüestió — ja
sigui sobre el camp o en el domini
econòmic—els partits socialistes han
d'estar sempre als primers llocs del
combat. En totes les corporacions mu-
nicipals on estiguin representats, ha de
preconitzar amb força l'aplicació de
l'administració directa, que no és per

Convocatòries
SECCIÓ DISTRICTE III.—

Assemblea General. Dia 7, a les
11 del matí.

ells una fórmula doctrinal, sinó la
necessitat de protegir la propietat col-
lectiva contra l'expropiació dels capi-
talistes i d'assegurar tots els drets dels
treballadors.

RESPOSTA ALS ARGUMENTS DELS
NOSTRES ADVERSARIS

Contràriament a nosaltres, els con-
servadors de tots els païïsos es mos-
tren resoltament hostils contra aquest
sistema. Secundats per la gran prem-
sa, directament interessada a apartar
aquest perill que amenaça sempre els
poderosos grups financers, esgrimeixen
contra l'administració directa tots els
arguments dels economistes liberals:
absència de responsabilitat, burocràcia
incompetent, demagògia del personal,
etcètera.

L'excel·lent resultat donat pel funcio-
nament d'administracions directes a
Viena i a diverses ciutats" de Frasca
i a Anglaterra, és la millor resposta
als atacs dels nostres adversaris. Pa-
ris, t>er exemple, construeix les seves
conduccions d'aigua i els túnels del
metropolità per administració directa.
¿Qui gosarà declarar que aquests ad-
mirables treballs serien realitzats mi-
llor per la indústria privada? Els Es-
tats de diversos països europeus admi-
nistren enormes xarxes ferroviàries,
amb gran satisfacció dels usuaris. ¿I
és que no hi ha, per ventura, una al-
tra administració d'Estat que ningú
pensa atacar perquè ja fa més de cent
anys que funciona sense interrupció,
la de Correus? U)

ELS SOCIALISTES CONTRA LA
IRRESPONSABILITAT I LA BURO-

CRÀCIA

Més que ningú, els socialistes són
hostils a una administració purament
administrativa i burocràtica.

Els socialistes han lluitat sempre
per obtenu- dels Parlaments una auto-
nomia cada dia major dels municipis.
Ja en 1918 el nosre amic Edgard Mil-
haud escrivia en el primer número
dels seus «Annales de la Régie direc-
te»:

«No basta que l'empresa munícipallt-
zad'a sigui sobreposada mecànica-
ment als quadros tradicionals de
les administracions municipals i
nacionals, creades pjer a altres
finalitats. Cal crear quadros especials
per a ella, acomodáis -i la seva fun-
ció i al seu objectiu. Primer que tot,
li són necessaris una gran llibertat
de moviments i''una gran autonomia
financera i administrativa.»

Diu encara:
«S'estan preparant noves fórmules,

diverses i elàstiques, que conciliaran
harmònicament els interessos dels pro-
ductors i dels consumidors i assegura-
ran la cooperació fecunda entre la
col·lectivitat productora, la col·lectivitat
consumidora i els òrgans deliberant« 1
executius de la col·lectivitat pública.»

Heu-nos ben lluny de l'estatisme ir-
responsable de què els nostres adver-
saris de mala fe ens acusen.

Per la seva part, el Congrés Socia-
lista francès ha respost a aquestes ob-
jeccions i ha exposat la nostra con-
cepció de l'administració directa, en
una resolució adoptada, l'any 1925. Pel
seu innegable interès convé reproduir-
ia en els seus punts capitals:

«L'administració municipal socialis-
ta ha de realitzar la concepció demo-
cràtica fins al més alt grau com-
patible amb una gestió racional dels
organismes delicats que té al seu càr-
rec. L'administració socialista ha d'es-
tar totalment identificada amb el
principi que qualsevol gestió, en qual-
sevol règim jurídic o social, que es
podés concebre, no podrà aconseguir
el màximum de rendiment si no posa
en joc l'interès d'aquells que hi par-
ticipen, llur competència i llur respon-
sabilitat...

»Hi ha diverses maneres de concebir
l'administració directa : la primera, la
més simple, consisteix a fer passar a
les mans de les autoritats públiques.
Estat, Regió, Municipi, un cert nom-
bre d'explotacions que han adquirit
un cert grau de concentració...

»Però àdhuc el principi del traspàs
sense condició d'atribucions econòmi-
ques als cossos polítics, provoca reser-
ves molt serioses...

»La prunera és que en no estar prou
diferenciades les funcions econòmiques
de les polítiques, no sempre és la pre-
ocupació dels interessos generals la
que preval en l'administració dels ser-
veis públics. La politica de partit ha
penetrat en aquest terreny que hauria
d'ésser-il prohibit, de manera que en
molts casos l'administració directa, en
Hoc d'aprofitar la col·lectivitat, aprofi-
ta únicament els amics del poder. Un

partit estarà sempre temptat a fnü»-
jar, per servir-se'n pel seu propi ús,
l'instrument que una democràcia mas-
sa confiada ha posat en les seves
mans.,. /

»Es per aquesta raó que el socialisme
ha de procurar oposar a aquesta pri-
mera concepció simplista 1 brutal d»
l'administració, una altra concepció'
indubtablement més complicada, però
també infinitament més elàstica, in-
finitament més identficada ami) inte-
ressos col·lectius.

LES NOVES FORMES
DE L'ADMINISTRACO
INDUSTRIALITZADA

Es d'aquesta manera que de mica
en mica s'ha arribat a les noves fór-
mules d'«administració directa indus-
trialitzada». Henri Sellier, en un re-
marcable Informe presentat en 1930 al
Consell General del Departament fran-
cès del Sena reclama l'explotació so-
ta aquesta forma dels transports per
superfície de la regió parisenca. En
el seu informe presenta un pla de
conjunt dUdminlsteació industrialit-
zada i examina en els seus més petits
detalls, tant des del punt de vista ad-
ministratiu cem financer, la constitu-
ció d'una delegació de l'autoritat pú-
blica, composta de persones compe-
tents i responsables davant d'ella.

En els diversos graus, el company
Sellier preveu al costat d'un director
i d'un comitè d'administració, un con-
sell de gestió encarregat particular-
ment de les qüestions d'ordre tècnic.
Aquest comitè seria compost d'ele-
ments nomenats pel prefecte, pel con-
sell general i de representants del per-
sonal i dels usuaris. En el seu raport
Sellier estimava, per exemple, que la
Federació de Cooperatives de consum
de la regió parisenca, que representa
quatre milions de consumido», era
l'organització més qualificada per par-
lar en nom dels usuaris.

L'EDUCACIÓ PROGRESIVA
DEL POBLE

La substitució del sistema de la con-
cessió o de l'explotació capitalista so-
ta la disfressa d'administració interes-
sada, pel règim d'administració direc-
ta, no tindrà l'únic avantatge de tor-
nar a la col·lectivitat els beneficis que
li corresponen. Té també el d'educar
l'obrer i l'usuari cridats a organitzar-
ze i a col·laborar en els organismes
on prendran el sentit de les responsa-
bilitats. D'aquesta manera, poc a poc,
la col·lectivitat que produeix i que con-
sum adquirirà la consciència de la se-
va força, dels seus drets i dels seus
deures.

Quan els obrers/ els empleats, el
públic hauran fet l'aprenentatge en la
gestió de les administracions munici-
pals i regionals, els trens, les mines,
els bancs d'emissió, les assegurances,
no restaran gaire temps en móns del
capitalistes que els detenten.

El poble finalment educat econòmi-
cament, transformat pel seu entrena-
ment en la gestió dels serveis públics,
continuarà aleshores el seu camí amb
pas segur. Aleshores comprendrà- que
la nacionalització dels monopolis no
és suficient i que no hi ha altre re-
mei per a la crisi social que la que
en» ensenyaren els nostres mestres:
la, socialització del conjunt dels mit-
jans capitalistes de producció i de
canvi,

MAURICE BERTRE

Crèdit i
Previsió

SOCIETAT COOPERATIVA
CM* 678, i." TJ. 16871

(1) Catalunya no ofereix fins ara
més que uns tímids assaigs d'adminis-
tració pública directa. Entre ells cal
destacar en primer lloc, amb elogi, l'ex-
plotació per l'Ajuntament de Boda
d'un servei d'omnibus entre aquella
població i Vic. (N. de R.).

L'obieete d« la Societat
es practicar la coope-
ració en el crèdit,
Vcstalri i la previsió
mprinrint d tacf«, e^
aqueste*, activitat«

La Federado Fabril
i Tèxtil (Ü.G.T.) da-
vant de la situació

actual
ES DECtAAA lOENTÍFTCA-
DA AMB EL PARTIT SOCIA-

LISTA
Reunit ei Comitè Nacional de 1» Fe-

deració, ha estudiat detingudament la
situació política del país en relació
amb la classe treballadora en general
i a les nostres indústries en particular.

A criteri del Comitè Nacional, la si-
tuació és delicadíssima al es té en
compte l'actual constitució de la Own-
bra Legislativa, en la qual tenen «a-
jorla els grups que fonamentaven llurs
campanyes electorals en el lem» d'an-
ttmarxisme, l«ma que, a crttert nostre,
era la careta que feien servir per no
presentar-se davant el Cos Elector»!
tal i com són, això és com enemics dels
treballadors 1 més concretament, dels
treballadors organitzats.

Dttn Parlament corn aquest, tenim
la temença que naixerà un Govern re-
flexe fidel de la majoria 1 la seva tef-
ca, forçosament haurà d'ajustar«» a
aquests principis seas d'enemistat sis-
temàtica al proletariat i ala set» or-
ganismes.

Per altra banda, els cacics d'anys
enrera han tornat a resorgir i a cam-
par al seu gust; el seu adveni-
ment s'ha assenyalat per l'acomiada-
ment dels treballadors que estaven al
seu servei i que en les passades elec-
cions votaren les candidatures- dels
obrers 1 republicans d'esquerra.

Tot fa preveure que es tracta de fer-
nos -retornar als ominosos temps de
l'Espanya caciquil, mantenint la irri-
tant divisió del pais en senyorets per-
aona~vUte> i busca-roani, posseïdors de
totes les riqueses, 1 un exèrcit desar-
mat de perdularis, famèlic» {ignorants.

Per tal d'aconsegulr-ho, la burgesia
no repara en mitjana 1 sembla que va
prenent carta de naturalesa dins de la
mateixa, l'alçar bandera feixista per a
continuar defensant amb més eftea-
cia »fe seus privilegis de classe i casta
t impossibilitar te marxa evolutiva
que havia començat Espanya en dos
anys i mig d'una governjtoió republica-
na esquerrana.

La Federado Espanyola de les In-
dústries Fabril, Tèxtil i Annexes, per
mitjà del seu Gomita Nacional, genuí
portantveu seu, fa constar que veu amb
satisfacció que la Unió General de
Treballadors segueixi atentament la si-
tuació política del pals i que, en aques-
tes circumstàncies, vagi de comú acord
amb el Partit Socialista Obrer ESpa-
nyol, als organismes del qual ens és
plaent de fer-los avinent que ara, com
sempre, ens sentim identificats amb
les seves tàctiques i que estem dispo-
sats a secundar totes les iniciatives
perquè tenm la seguretat que elles ten-
diran a fer una Espanya nova, a fer
que la República de treballadors de to-
tes classes, sigui una República prole-
tària de fet, lliure de caciquismes, de
privilegis i de falsos defensors de la
glorejada democràcia.

La República Espanyola, al nostre
criteri, no pot retrocedir ni un pas en
el seu avenç iniciat 1 ha de continuar
la tftsea legislativa esboçada per les
Constituents, en un sentit més radi-
cal, i si s'intentés fer el contrari, traint
d'aquesta manera l'esperit de la Re-
volució Espanyola, aleshores, per de-
fensar aquests principis, o millor dit,
per a superar-los, aquesta Federació
d'Obrers Tèxtils entén que hem de de-
manar una altra vegada més l'ajut del
proletariat del país per anar a la im-
plantació integral d'una República So-
cialista. Pe» tot això poden comptar
la unió General de Treballadors i el
Partit Socialista amb la Cooperació
entusiasta dels treballadors de la fa-
brica organitzats, que respondran, unà-
nimement a les iniciatives de les nos-
tres organitzacions centrals, les úni-
ques institucions que responent a l'es-
perit de les seves masses, poden fer
possible la implantació del desitjat rè-
gim de baixa.

Madrid. S de desembre del 1933.

El Comitè Nacional: S. Vidal Ro-
sdl, Secretari general; Antoni Ohm-
cedo, President ; Vocals : Felip Marco,
Alfons Cerdan, Feíipa López, Olimpia
Montoya, Santiago Aznar, Jaume Co-
mas, Francese Rodríguez, Florentí Cal»
znd» i Miquel Santos.

Correspondència de Redacció
Just, Pineda. — Procureu escriure

més concisament.
Josep Andreu, Barcelona. — Passeu

qualsevol dilluns, de dos quarts de
vuit a 4os quarts de nou, per aques-
ta Redacció.

Vteène Bartra, Mataró. — L'Admi-
nistrador us contestarà. Mentrestant
podeu adreçar-vos a la Casa del Poble
de Mataró.

Fellsart Oromí. — ̂ njrà. Una altra
vegada procureu esdriure sobre temes
més curt. Escolliu un altre seudònim.
• J FemelpréSsec. — Procurarem publi-
car-ho. Escurçat, naturalment. Escri-
viu sobre una sola cara del paper i
més curt. Escolliu un altres seudònim.
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ANTECEDENTS PEE A ESPANTA

Com
s'irvstal-la

el feixisme
La marxa del feixisme es manifes-

ta gairebé arreu amb les mateixes con-
dicions preliminars, les mateixes ca-
racterístiques, la mateixa amalgama de
circumstàncies oposades, etc. Aquesta
uniformitat en els símptomes és sus-
ceptible de facilitar la lluita contra el
feixisme amb la condició que aquests
símptomes siguin descoberts i asse-
nyalats constantment i que el seu co-
neixement sigui explotat convenient-
ment.

Un exemple típic es troba en el ple-
biscit recentment organitzat per Es-
tònia a favor de l'ampliació dels po-
ders al captde l'Estat, primer pas yers
el feixisme integral i que alia, com a
totes les nacions, tingué per causa el
descontent provocat pel govern, el fra-
càs del qual s'interpretà com a fra-
càs de la forma de govern, és a dir,
de la democràcia.

Un altre símptoma general : aquest
descontent tingué per conseqüència que
el «nou curs» rebés àdhuc els sufragis
dels medis burgesos representats en el
Govern i que, en el fons, no són els
adeptes predestináis del feixisme.

Estaven contra la forma de la cons-
titució (que fou adoptada per gran ma-
joria) a més del proletariat, les clas-
ses mitges, el partit centrista nacional
i els «colones» els representants dels
quals formaren part del Govern de
Jaan Tornisson, tan odiat. Però aques-
ta oposició no era més que de pura
forma i la seva resistència era sola-
ment tangible. En realitat tota la bur-
gesia, els agraris, els industrials, els
comerciants i altres classes mitges han
reconegut les fórmules de la nova cons-
titució En aquesta coalició solament hi
hagué l'excepció d'un petit cercle de
persones ben informades de les coses
polítiques i susceptibles de pensar per
elles mateixes.

No es pot negar, ens escriu un cor-
responsal estonià, que s'ha donat la
pena de descriure les diverses catego-
ries amb més exactitud que de cos-
tum, «que una part de la classe obre-
ra ha sofert també la influència de la
demagògia feixista. També una gran
quantitat de comunistes han votat en
pro del canvi de la constitució, seguint
la consigna de que ja fto pot ocórrer
res pitjor.»

Aquest corresponsal estableix el se-
güent repartiment de les categories in-
dividuals d'electors que han donat la
seva aprovació (és la classe d'electors
que es troben en toth els països on
existeix una propaganda feixista i que
es caracteritzen per la seva simplicitat
en el pensament polític i per la inno-
cència amb què creuen en les promeses
feixistes, tan ràpidament oblidades
com fetes).

Primer. Electors partidaris del prin-
cipi de l'extensió de poders al cap de
l'Estat en espera d'avantatges econò-
mics (una part notable de la població
rural i de les ciutats).

Segon. Electors cansats de la polí-
tica del govern Tornisson (depreciació
monetària, estat de setge, censura) i
que d'aquesta manera pensen veure's
lliures d'aquest govern.

Tercer. Electors que atribueixen al
règim parlamentari totes les misèries
del moment.

Quart. Electors entusiasmats per la
promesa de disminuir el nombre de di-
putats i el total de les indemnitzacions
parlamentàries.

Cinquè. Electors dels camps, adver-
saris de les administracions comunals
i cantonals i que creuen en les prome-
ses feixistes d'abolició d'aquests orga-
nismes.

Sisè. Electors que suposen que amb
l'esmena de la Constitució restaria lliu-
re el camí per a la liquidació de tots
els partits (en el fons aquests electors
són adversaris de la dictadura d'un
sol partit, la qual cosa, però, és la
conseqüència d'aquesta liquidació).

Setè. Reaccionaris i conservadors
convençuts que no són feixistes, però
que esperen d'aquesta manera arribar
a la derogació de la Constitució de-
mocràtica.

Vuitè. Minories (bàltiques i russes).
Novè. Aventurers, advocats acomia-

dats del servei governamental o sepa-
rats dels col·legis, elements criminals,
fracassats, etc.

Desè. Feixistes pròpiament dits que
tenen la intenció de modificar la cons-
titució seguint l'exemple d'Alemanya i
Itàlia,
''Amb relació a les perspectives de l'es-

devenidor, 'se'no' comunica :
«El moviment obrer h'á '¡d'afrontar

grans dificultats, a despit que el veri-
table feixisme no estigui encara al
poder malgrat la reforma constitucio-
nal. El nombre dels feixistes conven-
çuts és encara reduït, però les eleccions
h&ft"*íplicat el-valor dels feixistes;
una part de íla"bu»8eïia *» *"eWW8Wt/:
el feixisme. Encara no ésjde témer la
suspensió de les organitzacions obreres.
Malgrat totes les dificultats, el prole-
tariat progressa poderosament 1 segueix
la unió de les seves forces internes.»

Al Parlament de Catalunya

Cooperació i capitalisme
EXTRACTE DEL DISCURS PRONUNCIAT PEL COMPANY FRON JOSA EN LA
SESSIÓ DEL DIA 20 DE DESEMBRE, EXPOSANT EL CRITERI DE LA NOS-
TRA MINORIA EN LA DISCUSSIÓ DE LA TOTALITAT DE LA LLEI DE BA-

SES DE COOPERACIÓ
Company FRQNJOSÀ : Nosaltres

creiem que aquesta Llei de bases de
cooperació és la més important que
s'ha presentat a la discussió d'aquest
Parlament.

Jo no entraré a discutir aquest Pro-
jecte de Llei de bases, sota els aspec-
tes econòmics. El meu estimat com-
pany Ruiz i Ponseti, en la discussió
de l'articulat, ja farà notar en alguns
articles que nosaltres, d'una manera
essencialissima no estem del tot con-
formes; però hem de dir, no obstant
aquesta disconformitat — que nosal-
tres a través de la discussió manifes-
tarem—que aquest dictamen, aquest
Projecte que ara estem discutint, és
— torno a dir-ho —el més important
que s'ha portat a la discussió de la
Cambra.

LES OPOSICIONS FONAMENTALS
ENTRE COOPERACIÓ I CAPITA-

LISME

I, parlem clar, com volia el senyor
Vallès i Pujais. Nosaltres, contrària-
ment a la opinió interpretada, enca-
ra que no hagi estat manifestada pels
senyors Diputats de la Minoria de
Lliga Catalana al seu anticoope-
ratisme oposem el nostre franc coo-
peratisme. Precisament no és un se-
cret per ningú, que el cooperativisme
forma part d'una de les accions, de
la triple acció del socialisme interna-
cional. Una d'aquestes accions és pre-
cisament el cooperatisme, tins a l'ex-
trem que, en les previsions) que
fem nosaltres per a l'organització de
la societat, s'arriba a donar una fa-
cultat de tal naturalesa a l'organit-
zació cooperatala, que a ella confiem
precisament la producció de tota la
riquesa i la seva distribució, i creiem
precisament que aquest sistema die
producció cooperatista és molt més
humà i molt més racional que el sis-
tema de producció i de distribució de
riquesa que té establert la societat ca-
pitalista. Diem que és més humà, més
racional; i tècnicament i moralment
és també superior, perquè les crisis
cícliques, que segons els teoritzants de
l'economia liberal burgesa s'accepten
com un fet fatal, no són possibles que
es donin en l'organització cooperatis-
ta. I l'atur forçós, aquest flagell que
la societat moderna no pot resoldre
mentre i tant la producció estigui
confiada en mans del capitalisme,
desapareixerà; 1 essent així, la de-
pauperado permanent de la raça a la
qual, a conseqüència d'aquesta crisi i
d'aquesta manca de treball, estan sot-
mesos periòdicament els treballadors,
nan de desaparèixer també. L'explota-
ció de l'home per l'home, la caracte-
rística essencial de la societat actual,
també desapareix amb l'organització
de la producció a base cooperatista.
La discòrdia entre homes i pobles, i
la seva immediata conseqüència, la
guerra, és també una d'aquelles coses
que preveiem possible de desaparèi-
xer quan la producció de riquesa es
faci amb el sistema cooperatista. I, fi-
nalment, aquest sistema capitalista
que posa en perill permanent la ci-
vilització humanista, l'ha de fer des-
aparèixer precisament el sistema de
producció cooperatista. En un siste-
ma de producció i distribució de la
riquesa de caràcter cooperatiu, aixòi
no és possible; i no és possible per-
què hi han raons fonamentals, que
examinantes d'una manera sols su-
perficial es veu tot seguit que clou les
possibilitats. Al principi capitalista de
producció per al guany, la coopera-
ció oposa el principi de la producció
segons les necessitats del consum or-
ganitzat. Per tant, no es produeix en
vista exclusivament al profit, perquè
els preus en el mercat no vénen re-
.gulats segons la conveniència del pro-
ductor, i, de vegades, no del produc-
tor, sinó d'un factor Intermediari que
no té res a veure amb el productor
i el consum, sinó que la producció
es fa en funció precisament de la
necessitat d'aquest consum. Al prin-
cipi capitalista de la plusvàlua i de
l'acumulació de capitals, la coopera-
ció oposa la supressió del profit, pro-
porcionant a la massa consumidora
un major poder de compra, o creant
capitals col·lectius que serveixin per
a restabliment d'empreses de pro-
ducció. I això, que són les essències
en què es fonamenta el cooperatis-
me, el Govern de la Generalitat de
Catalunya, té el deure d'encoratjar-
ho, per una raó : perquè el poble de
Catalunya ha demostrat que sent per
la cooperació un interès i un entus-
slasnie. ctu* no es troben gairebé en
altres pobles de la P.enínsula Ibèrica.
Deia el meu antic professor senyor
Tallada que Catalunya és un poble
individualista. Jo crec precisament

^que és tot el contrari. Catalunya és
^un pplpte e,mlnentment col·lectivista.
Jo us ama1 qúe' totes aquelles organit-
zacions que d'una manera espontània,
que totes aquelles manifestacions del
poble català que han sortit de la se-

va consciència d'una manera espon-
tània, sense respondre ni sense co-
nèixer teories preexistents, han tin-
gut precisament un aspecte franca-
ment col·lectivista. Tenim nosaltres les
cooperatives de consum de Catalunya ;
no hi ha cap altre pals d'Espanya
que en pugui mostrar una quantitat
com les que Catalunya pot mostrar.
Les mateixes mutualitats—un altre
aspecte de la cooperació — són també
una manifestació del sentiment coUec-
tivista de Catalunya.
LES RAONS QUE OBLIGUEN EL
GOVERN A RECOLZAL EL MO-

VIMENT COOPERATIU

No som un pais individualista, no;
aquí el que passa és que alguns se-
nyors interessats en voler combatre
certes reivindicacions de caràcter col-
lectiu, perquè no ens deixàvem potser
explotar de la manera que a ells els
era plaent, i perquè aquesta explota-
ció tant política com econòmica, ens
mereixia el nostre apartament, deien
que aquest apartament nostre respo-
nia a un sentit individualista, i és
precisament aquesta possibilitat de
què tot un poble pugui constrenyir-se
dintre d'ell, fent cas omís gairebé del
que no afecta a les seves qüestions de
caràcter col·lectiu, és precisament quan
és possible que un poble actuï i es
comporti d'aquesta manera. I per
l'existència d'aquest sentiment coope-
ratiu del poble de Catalunya, el Go-
vern de la Generalitat té el deure de
recolzar-lo i d'orientar-lo.

Si solament fossin aquests els mo-
tius que aconsellessin el Govern a In-
tervenir en el moviment cooperatiu,
ja tindria una certa Importància, per-
què, contràriament al que opinen els
senyors de Lliga Catalana, jo crec que
suposar que totes les activitats collec-
tives d'un país poden quedar desarti-
culades i inconnexes, podrà ésser un
bell ideal de la F. A, I., però mai no
serà un bell ideal d'unes persones que
volen que totes les organitzacions, to-
tes les activitats d'un pals sincronit-
zin en un ideal superior 1, per tant,
no hi ha ningú al qual pugui ésser-li
permès el desentendre's de la col·lecti-
vitat.

El Sr. GALÊS : És que hi ha l'anar-
quisme del capital.

Company FBÖNJCÖA: No hi ha
pitjor anarquista què el capitalista.
(Rumors en la Minoria de Lliga Ca-
talana).

Deia, doncs, que si això no fos su-
ficient, si el sentiment cooperatiu in-
nat en el poble de Catalunya no fos
suficient per a intervenir en el mo-
viment cooperatiu de casa nostra en
tota la seva extensió, hi ha qüestions
de caràcter econòmic que 11 aconsella-
rien al Govern a intervenir.

Nosaltres tenim aquí dades que ens
demostren que l'índex cooperatiu del
cost de vida és molt inferior al del
comerç privat i que la Cooperació es
troba arrelada d'una manera profun-
da en la vida del poble.

Per això els Governs de tots els paï-
sos vénen obligats a donar tot el seu
recolzament per encarrilar d'una ma-
nera eficaç les activitats d'aquests or-
ganismes que demostren la possibili-
tat d'una organització més racional
de l'economia, ja que poden proporcio-
nar a la classe consumidora aquesta
rebaixa de preus de vida que no han
trobat la manera d'aconseguir les em-
preses capitalistes.

DE COM LA LLIGA NO ENTÉN NI
SAP RES DE COOPERACIÓ

En aquests moments de crisi
de treball, en aquests moments
d'atur, en els països on la Co-
operació ha tingut importància, ha
estat un gran factor perquè aquest
atur no fes veritables estralls. A An-
glaterra, precisament, que tots sabem
que ha sofert aquest flagell, no ha es-
tat més ostensible i més tràgic per la
gran importància que té la cooperació
en aquell país. Heus ací un altre ar-
gument, una altra conveniència, una
altra necessitat de què el Govern de
Catalunya prengui al seu compte l'en-
carrilament i l'ajut d'aquestes enti-
tats cooperatives, que són les que han
de substituir la producció 1 la distri-
bució de la riquesa d'aquest règim que
ens proporciona aquestes tragèdies,
que té plantejats una série de pro-
blemes que els seus tècnics no es
veuen en cor de dir que no tenen so-
lució i per això només cerquen argu-
ments per a demostrar que el movi-
ment socialista és un error 1 una equi-
vocació. Jo crec que el que haurien
de fer és donar-nos la fórmula i dir-
nos quins-flón els remeis que poden
curar aquest permanent desgavell de
la societat de la qual. ells són els sa-
cerdots i els orientadors. . ,„; ,

bela el senyor Talladai» — qu» d'a-
questes coses1 jo n'hi he sentit parlar
moltes vegades 1 m'ha agradat més
q»e avui — que les coeperatives a Rus-
sî  no són més que unes botígueteg i
uns noms.

El Sr. TALLADA: Cooperatives de
consum.

Company FRONJOSÀ : Jo tinc pre-
cisament aquí un «rapport» de la Unió
Central de Societats de Cooperatives
de consum de la U. R. S. S. del 25 de
març del 1933, que està a la seva
disposició, i demostra precisament el
contrari. Rússia, avui, confia precisa-
ment la distribució dels seus produc-
tes—i ho demostra precisament aques-
ta estadística del 25 de març del 1933—
a les entitats cooperatives. Es de l'úni-
ca manera que es normalitza 1 nive-
lla la producció de la riquesa d'aquell
país. I això és precisament tot el con-
trari del que deia la V. S...

El Sr. TALLADA: Em referia a les
cooperatives de producció.

Company FRONJOSÀ: ...1 cada dia
a Rússia, el cooperatisme, tant en el
que fa referència al seu aspecte de
producció om al seu aspecte del con-
sum, va prenent més importància i
es veu ja d'una manera fatal quina
serà l'organització que prendrà la pro-
ducció de riquesa a Rússia. Així, doncs
no es tregui massa l'exemple de Rús-
sia, perquè, a part de què està molt
lluny, no sempre se'n parla amb com-
pleta independència de criteri; 1 com
que és molt corrent en els senyors de
la Minoria de Lliga Catalana, quan
es tracta de rebentar qüestions que
a nosaltres ens són d'una gran esti-
ma, treure'ns com a demostració del
fracàs d'aquestes qüestions, Rússia,
preveient això, ja m'he procurat por-
tar el «rapport» darrer, per a poder
tenir la satisfacció de dir al meu es-
timat professor senyor Tallada que
aquesta vegada, o l'havien informat
malament o tenia les informacions en-
derrerides...

CAL ELOGIAR AQUESTA LLEI QUE
ESTABLEIX LA DEGUDA UNITAT

ENTRE TOTES LES FORMES
COOPERATIVES

Insistim, per si no se'ns ha entès
prou clar, que per a nosaltres la coo-
peració és un mitjà d'emancipació,.
Quan deixa d'ésser això, a nosaltres
no ens interessa, a nosaltres no ens
impressiona. La cooperativa és un
mitjà d'emancipació econòmica i mo-
ral. Precisament una de les coses que
té de bones aquest Projecte, és la que
troben dolenta els senyors de Lliga
Catalana: Aquesta concepció general
de la cooperació, perquè cooperació
són les mutualitats, cooperació són els
sindicats agrícoles i cooperació és
aquest sistema de treball col·lectiu de
les cooperatives de producció. És per
a nosaltres el millor que té aquest
Projecte. Quan aquí, des d'aquests
bancs, (asenyala la Minoria de Lliga
Catalana.) n'ha sortit la critica i la
comparació entre la Llei espanyola i
aquesta que estem discutint, no s'in-
terpreta el que representa aquesta Llei
espanyola. Allò, és una Llei de coo-
peratives, una Llei d'entitats coopera-
tives de consum i Ide producció, i ai-
xò és una Llei de bases de cooperació
que agafa totes les formes de coope-
ració. (Rumors d'aprovació en la Ma-
joria.) Per tant, no pot éser pas una
cosa igual, en la seva part podríem
dir-ne orientadora, aquesta Llei i la
Llei espanyola, perquè després d'aques-
ta Llei de bases, nosaltres vindrem
obligats, fonamentant-nos en les ba-
ses que sentim, a fer la Llei de Co-
operatives, com vindrem obligats
a fer la Llei de Mutualitats,
com haurem de fer la de Sindicats
Agrícoles i la Llei del Banc de Crèdit
Agrícola i totes aquelles altres formes
que té la cooperació. Per això, jo m'es-
verava quan gent tan docta com són
aquests senyors, (Assenyala la Mino-
ria de Lliga Catalana), confonien,
d'una manera lamentable, aquesta
Llei am bla Llei de cooperatives es-
panyoles, que no té res a veure amb
el que ara estem discutint. (Rumors
d'aprovació en la Majoria).

SI NO HEM DE FER UNA LLEI
CORATJOSA I RADICAL, MES VAL

NO FER-LA
una qüestió que nosaltres no hi

transigirem serà en l'anul·lació del
principi cooperatiu que diu: un ho-
me, un vot. A això nosaltres no hi po-
dem estar d'acord. En aquest dicta-
men no es guarda amb la deguda pu-
resa aquest principi. Hi han organit-
zacions en què el nombre de vots no
ve representat pel nombre d'Individus,
sinó per altres circunstancies que, en
analitzar-les aquí, en la discussió de
la totalitat, demostrarem que són una
enormitat democràtica, que a nosal-
tres ens estranya que els membres de
la Comissió i el senyor Ventosa i Roig
acceptin; 1 l'accepten per a conser-
var i preservar certes col·lectivitats,
certes organitzacions cooperatistes,
que més que fer un bé al cooperatis-
me, el que fan és pertorbar la creació
d'entitat» que tindrien un sentiment
de solidaritat, un sentiment de coope-
ratismo, que no tenen precisament

COMARCALS
Pineda
"' LLIBRES ï ÏÏNÊS"

Hom afirma que Pineda és un dels
pobles més cultes de Catalunya 1 jo
entenc, que si bé entre nosaltres te-
nim un nombre de persones, que
elles soles, una per una, honoren, no
a una vila com Pineda, sinó a una
ciutat, i un nombre important de
persones de cultura mitjana aprecia-
ble, manca encara la quantitat indis-
pensable per a fer indiscutible aquella
afirmació.

Les darreres eleccions foren una de-
mostració palpable. Tots, homes 1 do-
nes, demostraren una indecissió fatal
respecte el vot que havien de donar;
els agents electorera de la reacció,
trobaren el camí fresat per tombar
a una opinió, per subornar qui ió»,
per coaccionar, i per a comprar vots
d'inconscients... ¿On era aquell conei-
xement de la realitat que fes com-
prendre la falsedat de les propagan-
des a base de regals, com també l'apa-
rició de grans treballs per els obrers,
de pau per a tots, de l'anullació del
servei militar obligatori, etc... conei-
xements aquests sols assequibles per
la cultura?

Allà on hi ha cultura no es possi-
ble creure amb miracles ni atribuir a
un sol home forces sobrenaturals. Ací,
en canvi, s'acusa un home com Serra
i Moret, d'ésser culpable de les diíi-
citats o de la impossibilitat en què us
trobareu, aquest any, per a fer l'ex-
portació a Anglaterra de les patates
primerenques... Amb una mica d'ente-
niment, si no de cultura, es pot capir
fàcilment que un home, per molta part
que representi en el Govern de la Ge-
neralitat, no pot ésser l'àrbitre des d'a-
cí, de l'economia anglesa, d'aquella po-
derosa nació que resol les seves qües-
tions, sobre interiors, sense necessitat
d'encaparrar-se per la prosperitat o ruï-
na que les seves decisions puguin por-
tar-nos a nosaltres.

Per manca de cultura, també, hem
vist com socis de la Cooperativa 1 del
Sindicat Agrícola, donaren vots a la
candidatura contrària a allò que repre-
senta una Cooperativa obrera o un Sin-
dicat d'agricultors, obrers també. ¿Heu
vist mai algú que amb coneixement del
que feia es donés garrotades ell ma-
teix.

Més exemples podríem retreure, però
serà millor acabar amb una recoma-
nació als joves de Pineda, els quals
encara són a temps a rectificar: Que
vegin el camí únic que els ha de dur
a la possessió plena de la cultura, que
tan clar us ensenyen les individualitats
selectes : el camí de la pròpia supe-
ració pel propi esforç. Cerqueu pel pro-
pi esforç, en els llibres, en conferèn-
cies, allò que és indispensable conèixer.
Esforceu-vos a Instruir-vos més, cer-
queu el consell de qui sigui per la se-
lecció de les obres les més convenients
1 de més fàcil assimilació com a co-
mençament. Després, tot marxa sol.

Eines del taller l màquines de la fà-
brica alternant amb llibres allibera-
dors de la intel·ligència, incansable-
ment. Aquest és el carni del saber, el
camí de la perfecció humana.

JUST

aquestes que amb aquesta disposició
es volen salvar 1 es volen preservar.

I dic, finalment, que aquest Projec-
te o es fa d'una manera valerosa o és
millor que no es faci. La República 1
fins l'autonomia de Catalunya, si te-
nen un defecte que li ha de costar
car si no el corregeix aviat, és que
han volgut fer les coses a mitges. Si
aquest Projecte no és fet 1 no surt
aprovat del Parlament amb un espe-
rit coratjós, d'anar posant la prime-
ra pedra al nou edifici que ha de
substituir a aquest que està en runes,
però que s'aguanta perquè no hi ha
cap sistema econòmic que el substi-
tueixi, si nosaltres, si vosaltres que
us convé iries que a nosaltres, no pro-
cureu vetllar perquè aquest traspàs es
faci d'una manera automàtica, 1 que
hi hagin aquells elements que hagin
de substituir el sistema actual, cau-
reu; i no us podreu queixar de l'er-
ror de no haver fet aquell servei que
havíeu de fer com a Partit d'esquer-
ra burgesa, 1 és de possibilitar aques-
ta obra, que nosaltres sabem que fins
a cert extrem no podríem arribar a
la transigència, 1 a la contemporitza,
cló, amb aquests senyors (assenyala
la Minoria de Lliga Catalana.); 1 que,
per tant, en aquests moments de de-
cidir-vos, no us heu de decidir a fer
una cosa híbrida que no resolgui res
1 que intervingui en la vida d'aques-
tes col·lectivitats, perjudlcant-les 1 des-
orientan Wes sinó Intervenint d''una
manera coratjosa, racional 1, torno a
dir, a possibilitar la marxa graduarla
marxa ascendent, vers una societat
que vosaltres í nosaltres 1 fins aquests
senyors (indica la Minoria de Lliga
Catalana.) presenten la seva fatal
existència (Signes negatius en la Mi-
noria de Lliga Catalana), però que
ells, agafats als seus vels prejudicis i
als seus interessos, no veuen qu6*Ínan-
tenint-se amb aquesta cohesió i im-
possibilitant Projectes com aquest, el
dia que vingui el terrabastall no els
valdrà ni la «buia de Meco». (Rialles).
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MACIÀ
(Ve de la pàg. J.)

obstant tan enllà com el seu ori-
gen i ei seu ambient; li permetien.
V'eia,' comprenia que un tons pre-
gon d'injustícia domina la socie-
tat i domina en aquesta Catalu-
nya en la qual havia fixat totes
les seves esperances i tots els seus
amors; i volia sincerament po-
sar-hi remei, però no podia ni
sabia ; es deixava portar pel sen-
timent i, com que la seva manera
d'exterioritzar aquest sentiment
era sincera, havia aconseguit allò
que cap altre partit burgès no té
avui a Europa : una part de la
classe obrera que el seguia domi-
nada pel sentimentalisme de 1"Ma-
vi».

Macià ha pogut crear lliure-
ment la seva pròpia vida perquè
mai no li han mancat els mitjans
materials per a fer-ho sense tra-
ves. Però els homes no poden fer-
la ni amb llur sola iniciativa ni
en circumstàncies escollides lliure-
ment ; una i altres són maniobra-
des pels esdeveniments del mo-
ment i per la tradició. La tradició
del' passat i l'ambient que el vol-
tava van pesar tant en les espat-
llés de Macià, que no pogué avan-
çar més del que ho féu en la ruta
de les transformacions socials. I
es va quedar desitjant-les però no
comprenent-les.

La Unió Socialista de Catalu-
nya ha sentit la mort de Francesc
Macià com.la d'un gran amic, ve-
nerat pels seus anys i per la seva
lleialtat. N'havíem rebut proves
indubtables que mai nò oblida-
rem. La confiança que havia de-
mostrat envers el nostre Partit,
i particularment envers alguns
dels nostres homes, li hem d'a-
grair cordialment i ens complaem
a paleSar-ho sense reserves da-
vant de la seva tomba.

"Mort
Macià..."
(Ve de la pàg. 1.)

fer-ho jo en nom del Partit. He
pogut observar que d'un quant
temps ençà• els òrgans periodís-
tics del B. O. C. es complauen a
denigrar-me personalment, d'una
manera sistemàtica. Davant d'a-
questa actitud incomprensible
m'he imposat l'obligació de des-
entendre-me'n i de no seguir el
camí de la injúria i de la intriga
que els líders del Bloc obrien da-
vant meu.

A les seves imbecil·litats conti-
nuades he contestat sempre amb
el silenci però aquesta darrera ul-
trapassa tots els límits i en reco-
llir-la vull només que els meus
companys i tots els treballadors
jutgin els hipòcrites que predi-
quen fronts únics a la vegada
que maniobren indecorosament
contra partits i organitzacions
cridades a conciliació i a frater-
nitat revolucionària. De tot això
faig personalment responsable al
ciutadà Maurín, Cambó del mar-
xisme a Catalunya...

La conversa salta d'aquestes
misèries a les generalitats de la
política espanyola. I Comorera
adverteix :

—• Quan nosaltres parlem tant
de la gravetat de la situació pre-
sent, no és per esperit alarmista
sinó, malauradament, per exigèn-
cia històrica de la tràgica reali-
tat que vivim i dels fets que ca-
da dia es produeixen davant dels
nostres ulls. Hem vist com Gil
Robles i Acció Popular organit-
za sindicats de gent sense feina
que per unes pessetes traïran
els seus germans de classe. El seu
objectiu és el seguit per tots els
moviments feixistes : separar un
gran sector de la resta de la mas-

sa obrera i crear en ell una psi-
cologia i uns interessos , contraris
per servirse'n com a tropa de xoc
contra les organitzacions -.marxis-
tes. Veiem també com Acció Po-
pular organitza la seva escola
d'aviació que servirà no sols per
formar i ensinistrar els quadros
de combat feixista i la creació
d'una policia pròpia, sinó per a
captar els professionals de
l'aire i adscriure'ls al seu servei.
Entretant, a Andalusia les orga-
nitzacions patronals, va}ént-se
dels comissaris de policia, estan
formant el fitxer de l'obrer pe-
rillós, simple preludi del desenca-
denament del terror blanc.,

Entre la reacció i la revolució
hi ha entaulada a Espanya una
cursa de velocitat. S'ha d'evitar
de totes passades que aquella
augmenti l'avantatge que ens por-
ta. Cal fer un esforç suprem.
D'altra manera estem perduts..,

ARDIACA

Els dot milions de vota que els socia-
listes bem obtingut a Espanya, els con-
vertirem en no exèrcit a oposar a la
reacció. '

La U. S. C. i el P. S. O. E.
.^^^\.VV;vf •*:.<*• «te: i.)
perseguir la llengua catalana i els
costums catalans, i aquest impe-
rialisme castellà i aquesta domi-
nació castellana, posats en pràc-
tica durant diverses generacions,
havia produït el fenomen d'exa-
cerbar en els catalans ..llar odi a
Espanya i particularment 3, Cas-
tella i eu, els castellans, i gairebé
ea tòtìi¡e»' espanyols, Üur esperit
de dominació contra Catalunya.

L'allunyament i eès odis eren
cada dia més profunds. L'esperit
dominant a Catalunya era el ma-

-téix que ' âomïnava ' a " Portugal
abans, de la seva separació i ana-
va adquirint els mateixos tons de
virulència que Lope de Vega con-
creta de la manera següent :
... ; ,t, .;. . • <> . .

Dicen qué un portugués cada ma-
l#ana,

oïd si era discreto y cortesano,
si bien no afecto a gente caste-

[llana,
decía, y con reizen, que no era en

[vano :

Réflexions d'un militant
Arran de la intervenció del company

Prieto al Parlament de la República,
s'ha posat en evidència, d'una manera
absoluta, la inhibició de les forces sin-
dicals de la U. O. T. i del Partit Socia-
lista en la darrera falstada.

D'una manera alevosa 1 amb sentit
mesquí, el cap de les forces feixistes
acusà al Parlament que aquest movi-
ment era una conseqüència lògica, del
llenguatge emprat per un dels repre-
sentants més qualificats del Socialisme
Espanyol durant el période electoral.

Davant d'una imbecilltat semblant,
caldrà dir potser que tots els militants
del Partit Socialista i la U. O. T. són
obrers conscients i que senten l'esperit
de classe, com a únic mitjà de conque-
rir les seves reivindicacions, i tenen per
norma del seu procedir, el sotmetlment
disciplinat als acords dels seus orga-
nismes superiors i la fe indestructible
ei» els seus ideals, i estaran sempre
allà on calgui, quan d'una manera que
no hi .hagi lloc a equívocs (com en el
<?arer espectacle) es tracti d'un verita-
ble moviment d'emancipació Social

Es veu que la malidicència i la in-
scidia, són conceptes que només tenen
cabuda i definició en el diccionari de
la «Real lengua agraria pseudo-repu-
bllcana» perquè veiem que des de la
implantació de la República, les for-
ces «monàrquico-fasclo-catòlica» dedi-
caren les seves acticvitats a combatre
amb falsetats els tres companys socia-
listes que formaven part del Govern
de la República en constatar que si
seguia el nou règim el seu caire es-
querrà i socialitzant, caurien molt
aviat com a castells de cartes tots els
privilegis i prerrogatives de què ve-
nien gaudint de temps immemorial.

Com si la República no tingués prou
enemics, fa aparició, en la vida politi-
ca espanyola, un fenomen esporàdic,
tan Insòlit i incomprensible que deixà
a tots els bons republicans en un as-
torament i indignació formidables. Per
no desmentir la tradició que caracte-
ritza el partit Radical, encarnat en la
persona del seu «caudillo» D. Lacandru
Lerroux (l'home de la trista figura) i

recolzat per un determinat número de
minories, totes elles parasites del Par-
tit Socialista, sórgi en la vida parla-
mentària espanyola, l'obstrucció ferot-
ge del partit radical, preludi de la dis-
solució de les Constituents.

Per altra banda, el fet de no poder
possar a la pràctica d'una manera
efectiva, les diferents Itela socials, pel
sabotatge constant que tota la buro-
cràcia els feia, provo¿a el desencís d'u-
na gran massa et'obrers situats en un
pla de legalitat; t- se sentiren defrau-
dats de la democràcia burgesa, en no
sentir-se ajudats en llur condició de
pàries de la societat capitalista. ¿Falla
de la democràcia »autènticament es-
querrana, laica«-,i liberati? No. ¿Falla
de l'esperit socialitEant d'aquell glo-
riós 14 d'abril? No. Çxcés d'humanitat
i de'rteüpecte dtrôa VidaToéns dels qui
fins aquells moment«., m»'"respectaren
la vida,i béns deVpoblí-^falla per ha-
ver respectat la continuïtat de negocis
bruts per gàngsters especialitzats en
totes les combinacions imaginables, en
lloc d'haver dont lo veu d'alerta al
poble, en «1 clàssic crit «Pena de mort
al lladre». f

¿Vol dir això'' què tot s'ha perdut
t que no hi ha rímel possible per en-
carrilar novament la República per
les seves primitives directrius? No. Pe-
rò perquè això no sigui, cal que cada
militant socialista i esquerrà se senti
cada vegada még socialista i esquerrà;
que sigui d'una manera continuada,
un militant actiu en el taller, fabri-
ca, en el carrer i allà on pugui portar
là veritat de les seves doctrines, per
mitjà del seu verb alentador i optimis-
ta. Que .compleixi amb entusiasme la
disciplina i els acords del partit. En
resum, que aporti el seu ajut personal
i econòmic a lea empreses de propa-
ganda i publicitai que creiï el seu par-
tit, per la màxima difusió dels seus
punts bàsics 1 de programa minim,

I d'aquesta manera constatarem
progressos d'avui, en posar a contribu-
ció la nostra voluntat, i serà una
lització immediata la Justícia Socli
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La U.S.C, a l'enterrament de Macià
En compliment de l'acord pres,

el Comitè Executiu de la U. S.
C. assistí corporativament a l'en-
terrament de Francesc Macià,
amb la seva bandera, portada per
elements de la Federació Espor-
tiva, els quals tingueren cura
també de l'organització i del man-

teniment de l'ordre necessari.
Acompanyaren el Comitè for-

mant una llarga comitiva, un
gran nombre de companys i re-
presentacions de seccions d'arreu
de Catalunya, moltes d'elles amb
les corresponents banderes, les
quals en conjunt arribaven a 12.

»O»»«»»«»«»»»»»«»»»«»«»»»»«»««»»»»»»»»»»!»«»»»»»»»»

ar Cerveseria "La Polsaguera"
Casa Químet

MONDA
UNIVimiTAT, •
TIL. II736

Menjars casolans esplèndidament
«tirite a pren« santament econòmic*
Excel·lent degustació de cervesa
amb le* uvei compónente tapes
ESMERAT servei en tota mena

'.on, cafè, xocolata, etc.d'aperitins, lie«
Estació i sala

r«! bttiCf JivtajuuA, vii»
d'cspera de la linea

NOTAt Alt ditet* de U U. S. C
M'ii f «* « dncompt* iti 10 •[.
•Itjncut 1* pranlàdd 4(1 canti.
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d'Autocarsde Martorell
"La Polstigncra"

ù(Jracifis os A'èyl -àenor, -por ias
• ' . . . . . . . ! . ' . (mercea.es
de no hacerme bestia o- casieua-

I*?-»
Allà on diu «un portugués»,pot

posar-s'fti «una dona part dei po-
oie catara» i tindrem una visió
ciara ae la virulència que el cata-
lanisme i, més concretament,, .el
separatisme havia assolit a Cata-
lunya.

Calia, doncs, que 'en presentar-
se el Socialisme a Catalunya» ho
tes posant-se per damunt de les
passions, que ací í er men t a ven i
des del .Govern central atiaven,
i tractés d'apagar-los, fent ús de
l'únic mitjà numà i possible, que
era el reconeixement de les raons
ètniques que justificaven la dife-
renciació de Catalunya.. £r,a i és
aquesta una cosa impossible 'de
negligir per al Socialisme que és
resolució de problemes de lliber-
ta.! individual i de llibertat col·lec-
tiva. • .

Però els nostres companys dels
altres llocs d'Espanya no sabe-
ren o no pogueren comprendre el
problema de Catalunya. És molt
possible que un atavisme de di-
verses generacions successives no
els permetés obrar d'altra mane-
ra ; però el fet és que es propo-
saren fer Catalunya socialista des
de Madrid, i als ulla dels catalans
els socialistes espanyols eren pre-
ferentment espanyols abans que
socialistes. Tant és així, que des-
prés de dotzenes d'anys de .pro-
paganda a, Catalunya, el Socia-
lisme no prengué peu a casa nos-
tra. Ací, on la força del separatis-
me era tan intensa que la majoira
dels intel·lectuals avançats s'ano-
menaven anarquistes-sepajatistes,
el Socialisme espanyol, amb el
seu caràcter tan espanyol, era
d'efectes contraproduents ; i les
masses, en lloc d'acceptar-lo com
haurien fet presentat en Altres
termes, s'allunyaren i s'acostaren,
primer, als partits demagogs d'es-
querra i després,, ingressaren a
l'anarquisme.

Naturalment que, des del punt
de vista socialista, no podíem ni
devíem sumar-nos ,al moviment
particularista català ; al contrari,
havíem de contrarestar-lo fent
veure als catalans que per damunt
dels ideals anomenats Be nacio-
nalisme català, que eren en reali-
tat de baixa patriotería catalana,
existien altres problemes de ca-
ràcter social que havien d'ésser
resolts en primer terme. Però l'ac-
tuació imperialista i dominadora
Castellana feia impossible tot in-
tent de contrarestar l'onada ca-

Italanista, perquè la reacció, da-
vant dels atacs del govern cen-
tral, feia aquesta onada avaesa-
lladora.

I davant d'aquesta situació, la
Unió Socialista de Catalunya
adoptà l'únic camí viable: el.de
fer socialisme des de dins de Ca-
talunya i actuar de manera que
els socialistes del restant d'Espa-
nya comprenguessin la sinceritat
i la Virtualität de la nostra actua-
ció. La nostra actuació a Catalu-
nya ha tingut la virtut de fer ar-
relar el Socialisme a casa nostra ;
hem aconseguit que molts esperits
superessin els ideals casolans del
catalanisme i alcessin els ulls més
enllà vers les regions del millora-
ment social dels que treballen ; i
el fet que el nostre triomf no hagi
estat complet, és a dir, que no
hàgim aconseguit afiliar la gran
massa obrera, ha estat una pròva
de la força enorme que tenis, í que
té, encara, el catalanisme, parti-
cularment en el seu aspecte; sepa^
ratista, que viu avui cotgat^però
amb un graa caliu fàcil d'arbo-
rar-se a la menor ventada produï-
da pel centralisme abassegador.

Entretant, proclamada ;&, ,$Çr
pública, és concedida l'aútoflonna
a Catalunya, i com és natural, de
la mateixa manera qne l'Estat

central afluixava eis Uigaän* cen-
tralistes,wcalia que les organitza-
cions polítiques generals adaptes-
sin Uur estructuració a li nova si-
tuació creada amo ' el' íet au-
tonòmic, i tou en aquestes cir-
cumstàncies ,quan la Unió Socia-
lista de Catalunya i la Federació
Catalana del P. S. O,- E.- arriba-
ren a un acord de fusió que tin-
gué efectivitat en un mémorable
Congrés d'unificació celebrat el
mes de jtiliol d'aquest an/.

Aquest Congrés de lusio signi-
ficà per als socialistes catalans
del partit català i de la íederacio
catalana, una data d'entusiasme i
d'esperança per ais íuturs destins
dei socialisme a Catalunya. Fo-
res aprovats els Estatuts de la no-
va entitat que prengué ¿1 nom
<d'«Unrö Socialista de Catalu-
nya». 1 tramesos aquests Esta-
tut« a la. Comissió Executiva del
P. S. -O. E., domiciliada a Ma-
drid, quan crèiem retire un comu-
nicat que traslluís una satisfacció
sense reserves, ens vegérem sor-
presos amb lina nota de no ac-
ceptació perquè en els Estatuts
aprovats ¿i havia coses que no els
satisfeien. Eis nous Estatuts,
malgrat acceptar là disciplina del
P. S. O. £., contenien mots i
frases de sentit autonòmic que
desplavien als companys de Ma-
drid.

El Comitè Executiu de la U. S.
C. no ha deixat de fer gestions
en cap moment a fi de, ter com-
prendre als companys de la Co-
missió Executiva de Madrid la
bona fe de l'actuació nostra, i la
lleialtat de la lusió, i el signifi-
cat del Estatuts, que .bo havien
fet altra cosa que adaptar l'or-
ganització socialista catalana al
fet consumat de l'autonomia de
Catalunya. Tot ha estat en va.
Ha calgut que el Comitè Execu-
ti« de la U. S. C. comuniqués a
la Comissió Executiva de Madrid
que estava disposat a proposar al
proper Congrés la suspensió dels
Estatuts aprovats i que interina-
ment ens regiríem pels antics Es-
tatuts de la federació catalana. I
és així com la Comissió Executi-
va ha acordat acceptar la U, S.
C.'dins del P. S. O. E. I per això
hem dit, en començar, que el pro-
per CongféV,de Ui U. S. C. serà
el que dirà la darrera paraula.

Celebrem infinitament que la
Comissió Executiva de Madrid
hagi reconegut el fet de la fusió
de les forces socialistes de Cata-
lunya, encara que sigui d'una ma-
nera interina, perquè esperem que
el fet passarà a ésser definitiu.

La caiguda del socialisme ale-
many ha estat deguda al fet que
abans que socialistes eren ale-
manys. El core funest del nacio-
nalisme és Un perfídies, que cal
un veritable íwforç per a supe-
rar-lo. A^ Catalunya l'hem supe-
rat, pierò a Castella encara no.

Mirat des de Catalunya, en el
panorama de la política espanyo-
la, només s'hi véu una força d'a-
vançada que és el Partit Socialis-
ta Obrer Espanyol. I vista des de
la meseta, castellana, Catalunya
és el baluard que es rendiria en
darrer terme a l'allau reaccionà-
ria, i en aquest baluard la força
d'avançada és la Unió Socialista
de Catalunya.

Tenim ara una Catalunya, autò-
noma i dintre d'ella hem de sen-
tir una mena de nacionalisme que
signifiqui l'aspiració de fer-noj
nostre el poder a Catalunya. Cap
més finalitat particularista no ha
de guiar-nos i els companys de
Castella han de compretídre i
han de desitjar que així siguí.

NO BEM BE TOLERAR COACCIONS
<m PUTINERÎES, -X HBM DB BE«- .
PONDKE. AJO» ARGUMENTI* "ÖÖN-
TUN»ENT8 A LES PROVOCACIONS
. . DE L'ENEMIC. . ';
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