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aBato • >t4tt«U, ptr* •*»> UU urttotlUt t *tJHpr* laitri I t*Mp*ay«.
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I — ÍUBT1GIA SOCIAL

TREBALL!!
La suscripció de bons ultrapassa
avui la suma de 3O.OOO pessetes

Quan sortirà el nostre diari?
L» primera preocupació que hem de tenir avui el« socialistes catalans 6» la

de U propera aparició del nu*tre diati TREBALL
Sense tenir un diari és Impossible de fer una tasca pràctica i profitosa. Els

•sdevenuneius politics i cocíais se succeeixen d'una manera vertiginosa i no
podem comentar-los ni assenyalar ia nostra situació. Els atacs al Socialisme són
•ad» dia més constants 1 no podem defensar-nos. La Unió Socialista de Cata-
lunya no té defensa perquè no té un òrgan de premsa que en situi portantveu.
L'actuació d'un setmanari es excessivament minsa i massa espalada per a poder
representar un f anit que com la Unió Socialista de Catalunya representa un
important sector d'opimo de ia politica catalana.

JUS'llCiA SüCiAli ha tei já U seva oura. Però avui ja no guarda relació
amb la-importancia aei Partit que representa i cai substituir la seva tasca set-
manal per la tasca d'un mari que esugiú constantment a la palestí a.

Et nostre diari IREBALi» ha de soi tir com mes aviat millor i ha d'ésser una
fola doctrinal de Socialiste i ha d'esser un orean d'informació ben documentat
perqué els nostres afinats estiguin al corrent deis fets i de les inquietuds no sols
del nostre país sinó de tot ei mon.

A aconsegiur-ho hem de dedicar-hi tots el nostre esforç. I a que el projecte
esdevingui una realitat hem d'aportar-hi tota la voluntat t una absoluta de-

INFORMACIO PUBLICA
Cal que TREBALL respongui a les finalitats que ens proposem i cal que tots

els nostres companys i afiliats hi portin l)urs iniciatives.
Fer a acouseguir-no obrim una informació pública entre els nostres companys

perquè ens diguin nur opinió sobre les condicions, f oi ma, etc., que creguin que
h» de tenir ei nostre diari TREBALL, contestant les preguntes següents:

1." ¿Huina itiiua creieu la minor per a 'ltic.UA.LL comparant-la OM*» els
altre« diaris que son puuiicats o mes coneguts a Barcelona dintre els dos tipus
de «L'Opinió» o «El Socialista», per exemple?

2.» ¿Uonaiieu a 1» distribució ile matèries en e) diari un ordre wtjmuíal? J£n
eas afirmatiu, ¿quin ordre?

3.» A mes úe les seccions corrents d'informació local, nacional i intcrnacio-
•aJ, i de les seccions política i doctrinal, ¿quines altres creieu pertinents per al
nostre diari?

i." .¿Creieu convenient desenrotllar determinades iniciatives de» O» TRE-
ÖALL? ¿Quines són?

MITJANS ECONÒMICS
Des que va ésser concretada la idea de publicar el nostre diari 1 que fou es-

eolllt el títol de TREBALL, fou pres l'acord de fer ua* enu».o de boas de 25,
M, 100 l 600 pessetes fins a un total de 200.000 pessetes que és la sunti con..Je-
tada necessària perquè surti un diari ben fet, complet, i d'àmplia informació,
amb la vida assegurada.

ite» ara, la conveniència d'atendre diversos aspectes de la vida del Partit
eas ban distret de la tasca de preparació de la sortida de TREBALL. Però ha
arribat ja el moment de deixar de banda tota altra preocupació i de dedicar-nos
per damunt de tot a aquesta tasca. -
' Cal que surti 1REUALL a la llum com més aviat millor. Sense un diari propi,

la posició constant de la Unió Socialista de Catalunya enfront de la política
iMal L general no pot ésser coneguda, i la nostra veu s'ha de fer sentir.

Es per això que des de f a. tres setmanes hem començat activament la tasca
d« procuiar subscripcions de bons i aquesta tasca no la deixarem fins que l'e-
missió sigui coberta totalment.

fiu« avui els bons subscrits 'ultrapassen la suma de 30,000 pesuteg. Cada
setmana anirem publicant Uistes.de subscripció, fent ús de l'espai que les exi-
gències de la. compaginació ens deixin lliures.

Per tal que la subsciipció de bons sigui feta amb la major eficàcia possible,
recomanem els extrems següents:

Ir. Cal que cada Secció o Agrupació de la Unió Socialista de Catalunya
«nbsorigui col·lectivament un bo del major import possible.

. 3.Q Cal que cada afiliat faci la seva subscripció individual, petita o grossa,
• l'abast dels seus mitjans, però a la llista de subscripció hi ha d'haver tots eis
afiliats.

»jr Per tal de facUtalr la subscripció a tots els afiliats, per als que no puguin
pagar l'import al comptat se'ls facilitarà la subscripció mitjançant el pagament
» terminis de manera que, en el terme d'un any, (o signi, en 12 terrr.ow men-
wals), puguin fer els pagaments.

it. Cal que els afiliats aconsegueixin subscripción« de bons de llur« amics
I «ImpatiUants.

EL PRIMER NUMERO DE TREBALL
El.dia primer de maig sortirà el primer número de TREBALL, que serà un

numero de mostra i de propaganda.
Per a aquest primer número hem demanat la col·laboració de les figures més

destacades del Socialisme internacional i contem ja amb la promesa de firmes
d'alta categoria. Publicarem també articles o notes.de bon nombre de col·labo-
radors locals de TREBALL, de manera que aquest primer número resulti un
eee d* doctrina digne del nostre ideari.

• Seri, a més, una veritable presentació de la Unió Socialista de Catalunya,
perquè pensem pubUcar-hl la llista de totes les nostres Seccions 1 Agrupacions
amb el« detalls de Uurs Juntes o Comitès Directius.

D« d'ara, les Seccions, Agrupacions i els afiliats poden trametre demandes
d'exemplars d'aquest primer número a la Secretaria de la Unió Socialista de
Catalunya.

El preu de oada exemplar serà de 30 cèntims.

Una a l t r a d e n ú n c i a
-• Ha estat denunciat el número
de la setmana passada i a propò-
sit d'âquésta denúncia se'ns acu-
den més observacions.
• Els fiscals, tant els que ho eren
de S. M. com els que ho són de
la República, tenen la teoria que
cal examinar els diaris i periòdics
anomenats extremistes per a tro-
bar-hi mancaments a la llei, in-
júries a les autoritats i altres co-
ses denunciables. I creuen que els
diaris extremistes, per entre els
quals la fiscalia pot pasturar i
trobar-hi aliment, són els anar-
quistes, els comunistes, els socia-
listes, etc.

Aquesta creença només eb cer-
ta en part. .No podem negar que
eritre la premsa d'aquesta mena
la pesca pot ésser sempre profito-
sa, però hern de pregar al fiscal
de- tenir en compte que els diaris
tfiés subversius i els que publiquen
inés qoses iílegàls' són els diaris i
çls periòdics de dretes i com,més
d« dreta-més pasta hi trobarà.

Nosaltres som sempre uns re-
bels perquè sofrim les injustícies
¿ les impertinències d'una societat
enviuda i en protestem per digni-
tat. Ells són els mercenaris que
viuen de llur adoració a les injus-
tícies i de les impertinències de
les- quals nosaltres protestem.
> El fiscal, denunciant-nos a nos-
altres i deixant-los tranquils a
ells, comet la injustícia de fer-se
còmplice d'una organització social
que és la vergonya de la civilit-
zació. Ho diem amb tots eL res-
pectes perquè no volem més de-
núncies que ens perjudiquen ex-
traordinàriament perquè nosaltres
vivim de treballar i no de fer tre-
ballar els altres.

Si el fiscal volgués reflexionar,
veuria que tenim raó.

Tanta raó, que una cosa podem
àssegurar-li, i és que el dia que
puguem organitzar la societat so-
cialista, de diaris i de periòdics
de dreta no en sortirà ni un.

QUARTA LLISTA DE SUBSCRIPCIÓ
DE BONS DE "TREBALL"
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Manuel Coll, de id. ...
F. Duran i Rossell, de id.
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L'agonia d'un
règim

Vivim plenament convençuts que la
nostra generació1 hamrà d'assistir, de
grat o per força, a un part universal.
Es probable que homes d'altres èpo-
ques hagin experimentat aquesta sen-
sació 1 s'hagin equivocat. Potser ' sí.
Però aquest dubte no és prou fort per
a fer-nos vacillar, I no «om pa» nosal-
tres, els únics éssers humans que te-
nim aquesta intuïció. Gosaríem afirmar
que ja ha aconseguit filtrar en la cons-
ciència de gairebé tota la humanitat.
Es respira la sensació que l'organitza-
ció econòmica del capitalisme fa les
darreres alenades. I que neixerà una
nova organització més equitativa,

I d'aquest part econòmic, en què la
mare Burgesia llençarà el darrer sos-
pir i en sortirà un vigorós Proletariat,
en serem, ho solament espectadors, si-
nó assistents actius. Cal insistir molt
sobre aquest , punt. Es precís ficar
aquesta afirmació, en el cervell i en
la consciència dels trebairàaórs; a la
força, si cal. Fer comprendre que el
capitalisme no caurà mai per si ma-
teix. Que és necessari sacsejar-lo vigo-
rosament. Que nò hi ha lloc a- contem-
placions de cap mena. Que en el mo-
ment decisala caldrà tapar, amb for-
migó totes les sortides. Perquè estem
convençuts, i Fexperiéncia avala el
nostre convenciment, que si els deixem
un forat, per petit que sigui, l'aprofita-
ran per a sortir-ne, i un cop ells fora
l'obturaran per matar-nos per asfixia.
El feixisme i la guerra són les dues
úniques esperances del capitalisme. I
gairebé diríem que la guerra és la con-
seqüència immediata del feixisme i que,
per tant, feixisme i guerra, tot en una
peça, és la darrera extremitud d'una
llarga agonia.

No hem de perdre de vista que la
sort del capitalisme va íntimament lli-
gada a la lluita per la conquesta dels
mercats. I que aquests mercats són ex-
cessivament saturats de tota mena de
productes. I que- no essent possible "in-
ventar" nous mercats no resta altra so-
lució que la baralla per la possessió
dels existents. D'aqui el perill de la
guerra. D'aquí l'obligatorietat —a con-
tracor, potser— del sistema capitalista
a organitzar una estossinada, que deixi
"amples", ets supervivents.

El conflicte armat, possiblement se-
ria breu; però sense cap mena de dub-
te, prendria caràcter internacional i
tindria una contundencia mai vista. El
temor que amb els nous elements bel-
lies posats en circulació, es destruiria,
no solament la "santa bèstia gris", si-
nó fins i tot, possiblement, els induc-
tors de la conflagració ecumènica, fa
vacillar la burgesia internacional. Però
per altra banda, l'agreujament progres-
siu1 de la situació social, l'augment
constant de l'atur forçós, la radicalitza-
ció de les masses proletàries, la necessi-
tat de trobar i conquerir nous mercats
on collocar 1» producció sobrant, i el
perniciós exemple de l'organització so-
cialista de la U. R. S. S., corrosiu per-
severant del règim capitalista, forçarà
la burgesia internacional a llançar-s'hi
de cap. El capitalisme fa ombra al ca-
pitalisme. El capitalisme Unita amb la
seva ombra.. I en aquesta lluita, que
ha d'éser la darrera, ens hi voldrà ar-
rossegar a tots.

Quan aquest fet és produeixi, quan el
capitalisme en el seu llit de mort, amb
un esforç suprem intenti engrapar-nos
per a subsistir, ei proletariat haurà de
complir la seva missió històrica.

Rematar-lo.
JOSEP MIRET

Calçats d'estiu
Exclusiva Maripi

Joan Escarpanter
Canet de Mar

Hori tzons s o c i a l s
femenins

vni
Totseguit d'enfrontar-nos amb els

primers principis basics del marxisme
com són el valor de Jerarquia del tre-
ball i el factor d'alliberament que el
mateix treball representa, hem d'estar
f rapats de les diferències profundes
que s'acusen segons ens mirem aquests
principis des d'un horitzó femení o
des d'un horitzó masculí.

En camp masculí uns horitzons clars,
diàfans. En ell unes línies precises
diuen: l.r el treball, avui assalariat
demà cooperatiu és la vostra força, ell
ha d'ésser el vostre mitjà d'allibera-
ment. 2.n La unió fa la força i de com
sabeu unir-vos tcts els qui avui esteu
sota el Jou del treball, depèn el que el
vostre treball es transformi de factor
de servitud en factor d'alliberament.
3.r Perquè aquesta unió faci veritable-
ment la vostra força és precís que sigui
total, que salti fronteres de nacions i
d'Estate; és precís que oblidi i Ignori
tòta mena de sentiments que us pu-
guin separar, per a cercar lligams i
raons que us agermanin; és precís
que la vostra unió segueixi les petja-
des de l'alta finança, de l'alt comerç,
de l'alta indústria que saben a mera-
vella d'internacionalisme perquè han
sabut prompte donar-se compte que
per a interessos comuns 1 recíprocs no
podien existir fronteres. Com 'dèiem Ja
en unes notes anteriors, s'ha passat
del, sentir les necessitats a comprendre
eis interessos, sense esculls ni sotracs,
sense perplexitats ni duemes. Podrà és-
ser mes o menys oïticii ei vèncer senti-
ments que pusum separar eis treballa-
dors; podran ésser més o menys fon-
dos els sentiments de raça, de pàtria,
de religió, més o menys difícil de rea-
litzar la unió necessària, però, a la
llum de la raó, els principis són in-
c-ntrovertible i àdhuc el més refrac-
tari a admetre'ls per diversos motius
no pot negar la just esa de llur con-
tingut. El treball és factor d'allibera-
ment; la unió fa la força; l'interna-
cionalisme s'imposa. Ss un «credo»
irrefutable.

Tot altre se'ns presenta l'horitzó si
ens el mirem des d'un punt de vista
femení. Els primers plans Ja són con-
fusos perquè els dilemes que hem for-
mulat en notes anteriors hi projecten
unes ombres ingrates! 'Oi reflexionem,
si ens aturem a meditar-hi Ja ens do- '
nem compte que aquestes ombres pro-
jectant-se en el camí del nostre alli-
berament constitueixen precisament la

prova de les falses bases morals da-
munt les quals s'assenta tot» la nostra
organització económico-social i l'evi-
dència que un nou mon s'imposa
però... ens hem d'aturar a pensar-hi,
a meditar-hi. Es molt lluny de la cla-
redat meridiana qué aureola els prin-
cipis bàsics del marxisme per a un ho-
ritzó masculí.

Les necessitats imperen 1 les obeïm.
Per això hem anat i seguirem anant a
la fàbrica o al taller per a ajudar al sa-
lari de l'obrer que no dóna per a l'in-
dispensable encara que desvaloritzem
el treball. Hem anat i seguirem anant
al despatx, a l'oficina, per a aconse-
guir una independència econòmica
però hem vist i veiem com 1» dona de
la fàbrica i del taller era la màxima
procreadora 1 hem vist com cada dana
que defensa la seva Independència eco-
nòmica en una oficina treu a un home
la possibilitat de fundar una familia
i per tant, a una dona també, la possi-
bilitat de resoldre el seu problema se-
xual dins de l'estabilitat que la seva
natura necessita.

Les necessitats que ens obliguen a
nosaltres aones, ja no aeriven com en
horitzons mascunns en uns inoçressos
precisos, ciars, de determinada' 'formà
ae treuali. d internacionalisme. Son
necessitats que ten en .repercussions en
fets a'orare sexual, en BIS quals" inter-
venen lactors que res no tenen que
veure amo el treoall, ni amb l'interna-
cionalisme. Ja no son sols uns interes-
sos vinculats a un ordre econòmic sinó
uns interessos que van,, més enua, que
necessiten d'una nova; ni-ral sexual
tanc com d'una nova forma de la pro-
pietat.

i per això no basta dir a la dona
«Els teus interessos estan vinculats als
interessos del treballador» i donar-li
uns principis bàsics de marxisme. Es
fàcil d'encendre com uns interessos
idèntics per a dones proletàries i no
és això. Quan diem «Dona, els teus
interessos estan vinculats ais interes-
sos dels treballadors» entenem dona en
sentit global, de totalitat «Dona de to-
tes les classes, pel fet d'ésser dona, elis
teus interessos estan vinculats als in-
teressos de la clase treballadora», "i
quan diem «els teus interessos» ente-
nem els interessos" més humans i niés
alts que puguem atènyer.

I.J1Q fernem recalcar-ho ínassa per-
què els' riostres 'horitzons confusos ne-
cessiten claror de "AÍítÉílaf'"

MARIA. Pï Çffi'ftteeB2-

El Socialisme a
Anglaterra

Els nostres companys a Lon-
dres han aconseguit una victòria
esclatant en les eleccions munici-
pals. El Partit Laborista té la
majoria absoluta al Municipi lon-
dinenc.

Brindem la nova als nostres ene-
mics, que afirmen que el Socia-
lisme perd posicions a tot arreu.
Que vegin que el que fem és gua-
nyar baluards cada dia més po-
tents i més definitius. Per Ja for-
ça bruta el Socialisme ha ¡.erdut
el Municipi de Viena i en com-
pensació guanya el de Londres,
que és la ciutat més important
d'Europa i la més densa del món.

La importància d'aquest esde-
veniment queda subratllada i re-
forçada, pel fet que Anglaterra i
la política anglesa tenen una sig-
nificació directriu per a tot el
món. I el triomf de Londres vol
dir que el Socialisme pren posi-
cions definitives en la marxa as-
cendent de la HumanHat.

Els companys anglesos han co-
mençat a posar en pràctica llur
divisa, que és la següent :

«El Socialisme per a la gene-
ració present.»

JUNEDA

Un pas enrera
El poble de Juneda, que abans de les

eleccions municipals del 14 de gener
era un poble liberal i esquerrà, avui
s'ha convertit en el protector del reac-
cionarisme més desfermat. No cal pas
dir que d'aquest retrocés se'n.senten
avergonyits tots els republicans i so-
cialistes de Juneda ja que d'una ma-
nera ben digna varen fer els «impossi-
bles» per a impedir el pas a la reac-
ció. No ens pot humiliar gens el
fet que el nostre esforç hagi estat
estèril per ara. L'únic que ens humilia
és que hi hagi obrers inconscients de
llur deure, que amb llur actitud fan
possible aquests retrocessos tan catas-
tròfics. Amb seguretat que si els obrers
de Juneda haguessin comprès l'abast

de les eleccions del 14 de gener, avui
no caldria avergûnyir-nos de tenir un
alcalde que, a més d'ésser exKioman-
dant 1 ex-delegat governatiu,, és un
monatquic empedernlt'. De fet no co-
neixem l'actitud que prendrà el nou
alcalde dins de Casà la Vila de Juneda,
però la seva condició d'ex-delegat go-
vernatiu ens fa suposar que fiera la
mateixa de quan tenia l'ajut del seu
amic Primo de Rivera.

Per tant, hem de dir al flamant al-
calde de Juneda, que ni amb el seu
reaccionarisme ni amb la força que
pot danar-li el càrrec que representa,
no tolerarem que ens porti a l'antic pas
de la Via Aurèlia. Com a socialistes fa-
rem que el retrocés a la Via Aurèlia no
sigui un fet, ja que per evitar-ho em-
prarem tots els nostres mitjans renova- '
dors, fins que la vila'de Juneda sigui
un baluard de democràcia. Companys
regidors d'esquerra: Vosaltres teniu la
missió de fiscalitzar tot allò que d'in-
just es proposin realitzar els satélite
de la reacio dins la Casa de la Vila, i
no tingueu cap dubte que tuts els June-
denes conscients estaran al vostre cos-
tat.

JOAN SASPLUGAS
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Visió socialista sobre la pro-
pietat de la térra

Hem dit en el primer article que el
problema de la propietat de la terra
es troba a França, si fa no fa, com a
Catalunya. I hem vist que va ésser
creat, el marc de l'any 1930, un Partit
Agrari que tenia la pretensió d agrupar
en el seu si, una gran part de treba-
lladors del camp, per a finalitats polí-
tiques tèrboles ¿ Inconfessables.

Es el que podria passar a casa nos-
tra en aplicar-se la'Llei de conreus, si
no teníem l'encert de crear tot seguit,
tota una xarxa de cooperatives i de
sindicats agrícoles de tota mena, per
tal de superar la mentalitat egoista
que la petita propietat podria fer re-
viure a l'ànima de molts pagesos.

• » •
El Partit Socialista de França (S.

F. I, O.) celebrà un Congrés nacional
a la ciutat de Bordeaux (Burdeos), tres
mesos després d'ésser creat el Partit
Agrari. Era lògic, doncs, que a l'ordre
del dia, hi figurés en lloc preferent, el
problema del camp. Tinc a la taula del
meu despatx, l'informe que el signifi-
cat militant Agustí Laurent presentà
al Congrés. Parlem-ne una mica.

Segons l'informe, els terrenys de con-
reu estan repartits entre cinc milions
set-cents mil propietaris, dels quals,
més de dos milions posseeixen petits
lots de menys d'una Ha, i més de dos
milions i mig, propietats que no arri-
ben a deu Ha.; o sigui, que més de
quatre milions i mig de propietaris
posseeixen un 27 % del total de ter-
renys conreuats, mentre que uns set-
cent vint mil en posseeixen un 43 %.
cent-vint mil en posseeixen un 43 %.

No és pas, doncs, la França la nació
on la justícia i l'equitat regnen en el
camp. Hi ha també l'explotació de l'ho-
me per l'home; existeixen també els
forçats de la fam, igualment al camp
que als grans centres industrials.

Els assalariats rurals arriben a tres
milions, i són uns quatre milions els
pagesos que exploten la terra en famí-
lia sense posseir-la. Aquests set milions
d'homes constitueixen una ' força que
la reacció procura dominar, 1 que el
Partit Socialista vol portar als rengles
proletaris.

L'autor de l'informe nega que els
governs burgesos hagin donat facilitats
per tal que els assalariats del camp, o

els parcers i masovers de tota mena
arribin a propietari; afirma pel con-
trari, una tendència a la concentració
de la propietat de la terra en poques
mans.

Estudia tot seguit la Ineficàcia de les
mesures preses pels governs per tal de
protegir l'agricultor, com són, l'aug-
ment de drets de Duana i les primes
d'encoratjament a l'explotació, mesu-
res, diu, que no han fet més que prote-
gir els especuladors.

Parla de la superproducció de blat
als Estats Units, al Canadà, a l'Ar-
gentina 1 a l'Austràlia, la qual pro-
dueix una situació confusa que no té
solució dins el règim capitalista.

Quines solucions proposa el ponent,
al problema de la terra? D'altra banda,
quines són les solucions socialistes?

El deure del Partit, diu, consisteeix a
convèncer el pagès que el socialis-
me no el perjudica pas en la seva eco-
nomia; pel contrari, li millora la se-
va situació i 11 dóna la certesa d'una
vida nova i més feliç. Les solucions que
proposa són les següents ;

1. Incautado de les grans propie-
tats rurals per a ésser lliurades als pa-
gesos per tal que les explotin en for-
ma col·lectiva.

2. Respectar els petits propietaris
en llurs propietats, sempre que les cul-
tivin ells mateixos.

Per altra part, proposa la creació
d'una oficina reguladora del blat i la
nacionalització de la fabricació i im-
portació d'adobs.

Per tal que la terra millori el seu
rendiment, proposa a més: 1. Que es
facin les obres hidràuliques que calgui
les quals han d'ésser nacionalitzades
o concedides a cooperatives de produc-
tors; 2. Que es millori el sol per mit-
jà de drenatges, irrigacions i altres
obres per l'estil.

I per últim, com a cosa Immediata,
extensió de les caixes de crèdit agri-
cola,- aplicació de totes les lleis de pre-
visió social als treballadors del camp i
indemnitzacions de millora als maso-
vers i parcers que deixin el conreu
d'una peça de terra.

El tema no és pas esgotat. Com que
és interessant, seguirem parlant-ne,

JOSEP COLL CREIXELL

L'atur forçós entre
els obrers flequers

Novament ena vetem empesos a ocu-
par-nos de la situació extremadament
deplorable dels obrers del pa. Es de
doldre que els qui tenim per ofici ela-
borar un dels articles de primera ne-
cessitat haguem de passar tantes cala-
mitats degudes, en primer lloc, a la
burla que els nostres burgesos fan de
les lleis que afavoreixen els treballa-
dors.

No sabem a què atribuir-ho, però el
cert és que els patrons flequers viuen
en un estat de privilegi des de l'any
1920, i mes accentuadament encara,
des que tenim la República. Per a la
burgesia flequera no existeixen lleis ni
disposicions de cap mena. Millores que
altres obrers ja arrenconaren per an-
tiquades, encara no les hem disfrutat
els assalariats del pa. Per a nosaltres
com si el temps no passés.

Caldria que tinguessin en compte els
que manen que el dany que s'ocasiona
als obrers del nostre ofici, infringint el
compliment de les lleis, és molt greu i
té dos aspectes; l'un l'atropell que es
comet amb els que, malgrat tat, tenen
la sort de treballar, i l'altre el nombre
crescudisslm de companys que per
aquest motiu es troben en atur forçós,
cosa que no succeiria de complir-se les
lleis establertes i especialment la refe-
rent al treball de dia, puix no hi ha
cap dubte que el setanta per cent dels
mancats de feina es troben aixi a cau-
sa de no complir-se la llei del treball
diürn. Amb tot, no tota la culpa de
l'estat de misèria que regna en el nos-
tre ofici recau exclusivament sobre els
burgesos, car bona part d'ella la tenen
els mateixos components del Sindicat
Únic de l'Alimentació, per no haver-se
sabut oposar a l'obra derrotista que
portaren a cap uns quants traïdors que
lliuraren la classe treballadora lligada
de peus 1 mans a la burgesia. Una de
les prometences de què més es valgue-
ren per fer aprovar als obrers aquelles
bases, causa de la desgràcia de tots els
flequers de Barcelona, fou precisament
la solució de l'atur forçós, puix a cada
impugnació que algun company feia a
l'aprovació de les esmentades bases
els que les negociaven contestaven que
una vegada aprovades, no quedaria ni
un company sense treball i ens trobem
que al cap de l'any just de regir el fa-
mós pacte, els sense feina són més
nombrosos que mai. Pot ben dir-se, que
ni en els pitjors temps d'actuació del
malvat Sindicat Lliure estigueren tan
malament en tots els aspectes els
obrers flequers com ho estan avui.

I, el pitjor del cas és que ara els
del Sindicat Únic en voler demostrar
que fan quelcom pels cessants se'ls ha
ocorregut la Idea genial de resoldre
l'atur forçós fent-ho pagar als matei-

xos obrers, o sigui : a cada obrer que
treballa obligar-lo a fer festa un dia
per ésser reemplaçat per un dels sen-
se feina. Això, que de primer antuvi,
sobre ésser molt humà, podria semblar
que ha de beneficiar els obrers, qui be-
neficiaria més que a ningú seria la ma-
teixa burgesia, Ja que d'aquesta mane-
ra ningú no s'ocuparia ja més de fer
complir allò que en benefici dels obrers
h'l ría-legislat, i els patrons podrien
continuar fent-se rics robant-ho als
seus assalariats. Es necessitaria ésser
cec per no veure que tot això del jor-
nal de torn que amb amenaces prete-
nen implantar els dirigents del Sindi-
cat Únic no és altra cosa que una ma-
niobra de la mateixa burgesia. A qui,
que vagi de bona fe, se 11 pot ocórrer
implantar el jornal de torn en aquests
moments que els obradors són plens
d'aprenents que mengen i dormen al
mateix taller on treballen; que són a
centenars els companys que fan doble
i fins triple jornada de la que els per-
toca; que el treball de dia nò s'obser-
va poc ni molt ni és observada, com
hem dit més amunt, cap de les lleis
que afavoreixen els treballadors? Po-
dria parlar-se lògicament de la reparti-
ció de feina si les bases de treball del
Jurat Mixt fossin complides i les lleis
socials fossin observades; però, inten-
tar-ho en aquests moments que per
part nostra no existeix' cap mena de
força és senzillament una maniobra
per afavorir de manera Indirecta la
mateixa burgesia que ens explota.

Arreu del món els obrers lluiten per
obligar l'Estat a socórrer els obrers sen-
se feina, ja que ell és qui, amb els seus
organismes, ha portat aquesta nova ca-
lamitat que tants d'estralls causa en-
tre la classe treballadora, però els anar-
quistes d'ací, amb llur dèria contra
l'Estat, es deuen creure que és deshon-
rós rebre cap ajut estatal i obten per
tot allò que tendeix a agreujar més en-
cara del que ho està la vida dels ex-
plotats. Però això no ha d'ésser ni
serà, malgrat totes les amenaces dels
que fan el joc a la burgesia flequera
de Barcelona.

ADOLF SIMÓ

Aeadèmla de Tall I Confecció
P R O F E S S O R A

ROSA S. DE COMORERA
Sistema nou, Ràpid, Senzill,
s'aprèn a tallar tota classe de

vestits en poc temps.
Hores de classe, de 3 a 6 - 20 ptes. m.

u u K " 7 a 9 - 15 " "
MUNTANER, 52, 4.t 2.»

NOTA.-Les afiliades a la U. S. C. i llurs filles
disfrutaran d'una rebaixa de 6 ptei.

La política del
Vat icà

L'Església és una associació interna-
cional que malda Incessantment per
assolir el domini econòmic 1 polític
del pobles, el control 1 direcció de la
vida social, per a la qual cosa es val
de l'influència que exerceix damunt
les consciències.

L'Església, que sap adaptar-se a to-
tes les situacions i a tots els règims,
sense renunciar mai a l'afany imperia-
lista que la m;u ni a l'esperit reaccio-
nari que la inspira, reconeix en el So-
cialisme un enemic Irreconciliable i ir-
reductible, perquè aquest oposa als pos-
tulats cristians de la resignació a les
misèries terrenes i l'esperança d'asso-
lir el Paradís, la lluita per una vida mi-
llor sobre la terra i cedeix el cel als
clergues i a la burgesia clerical.

A mesura que han anat apareixent
els diferents feixismes nacionals, en-
degats tots a una única i veritable
finalitat: l'anorreament del marxis-
me i tota altra força anticapitalista,
l'Església, comprenent tot seguit que
representaven l'única taula a què, tant
ella com la burgesia p-dien aferrar-
se per a no esfonsar-se, s'apressà a
cercar llurs aliances i sofri tota mena
d'humiliacions per tal d'obtenir-les.

Però, si l'Església assumeix arreu
la defensa dels privilegis i injustícies
del règim burgès, mentre aquest li per-
met sadollar la seva rapacità!, si l'Es-
glésia accepta aliances depressives del
feixisme, per temor i odi al Socialis-
me, l'Església en certs països, victi-
mes d'una secular opressió catòlica, en
els quals predomina una burgesia ecle-
siàstica i clerical, té la gosadia de llan-
çar-se pel propi compte a la conquista
del Poder, amb el designi d'instaurar
un feixisme ultramontà, hipòcritament
dissimulat suara als ulls dels adversa-
ris. Els líders dels moviments catòlics
d'Austria i d'Espanya, tant Gil Robles
com el canceller microbi, obeeixen, no
hi ha dubte, el mandat Í les instruc-
cions de la Roma pontifical.

A Espanya, durant els dos anys de
República laica, encara que timida, els
elements ultramontans es dedicaren a
sabotejar el règim, servint-se de llur
poderiu econòmic i emprant els proce-
diments més vils per tal de fomentar-
ne el descrèdit i provocar la contrare-
volució.

Però quan, en guanyar les eleccions,
les dretes han pogut assolir una pre-
ponderància notable, aleshores Roma
ha canviat de tàctica 1 en lloc d'adre-
çar els seus trets contra la República,
ha assenyalat com a nou objectiu, l'as-
salt a la República. L'Església, en rea-
litat, no té cap necessitat de delegar
el seu poder en un ninot coronat, quan
pot exercir-lo per mitjà de represen-
tants directes; per això, encara que
la reacció triomfés, no és probable que
tornessin a regnar Alfons Borbó ni la
seva parentela; ara bé, una república
clerical feixista, com la que hom albi-
ra, seria tan funesta almenys, com ho
pogués ésser la pitjor de les monar-
quies.

A:partir del 19 de novembre, la vida
ministerial ha estat constantment a
.mercè de les dretes, Per tal de teñir-
les contentes 1 poder usufructuar la
màquina estatal, que permet socórrer
tots els parents, amics i coneguts dels
militants del partit i a més, per a sal-
var Espanya; els radicals han passat
per claudicacions inqualificables. Però
les coses han arribat a un extrem, que
l'esclat de la revolució social a Espa-
nya i d'una escissió dins el partit radi-
cal, apareixen imminents; Lerroux
s'ha espantat i no s'atreveix a donar
satisfacció completa a les exigències
contrarevolucionàries, ans bé, vol do-
nar la sensació que canvia el rumb de
la política. Ara els radicals han variat
de disc i en lloc d'acusar els campe-
rols socialistes, de lladres d'olives, par-
len de jornals de fam 1 de caciquismes.

Davant la nova posició dels radicals,
Roma ha fet patent el seu desgrat i el
Govern Lerroux ha trontollat d'una
manera alarmant. Per una part, Te-
deschini i Herrera, en un miting que
donaren a la catedral d'extrema dreta.
Per altra part Gil Robles envià un
ultimàtum al Govern, comminant-lo
perquè compleixi els compromisls con-
trets. I finalment, la Confederació Pa-
tronal Espanyola ha fet públic un do-
cument en el qual s'acusa el Poder de
conculcar la llei 1 s'amenaça amb
adoptar una actitud revolucionària.

No sabem si amb aquestes maniobres
els reacionaris es proposen simplement
coaccionar Lerroux amb l'amenaça de
foragltar-lo del banc blau per tal que
es mostri més complaent amb ells o
bé si és que s'han decidit ja a prendre
ells mateixos la responsabilitat del Po-
der, per procedir a la implantació del
feixisme.

Però sigui com sigui, la política na-
cional està abocada ja a una fase molt
perillosa, car l'única solució legal satis-
factòria : la dissolució de les Corts,
sembla descartada i l'actual caòtica
situació esdevé insostenible.

Potser encara és prematur parlar del
cop d'Estat de Gil Robles, però convé
estar ja ben alerta per a obrar en el
moment oportú, perquè els fets dolo-
rosos d'Austria no tinguin repetició aei.

ENGENI PONS

Un manifest de la U. S. C,
Als afiliats I a la classe obrera tota

El Comitè Executiu de la Unió
Socialista de Catalunya es veu en
el cas d'ha/í-r de fer púliiica la
seva posició enfront de determi-
nats aspectos ile la situació politi-
ca a Catalunya i a Fspauyd.

Conscien. aque*t Conati: de la
teva resooiisabilitat ha evtudiat
fredament iqv'clia suuauó, ^er tal
ü? no deixar se ini luir ni per l'a- '
passionainent col·lectiu ni ¡ er im-
pressions individuals irreflexives i
corn a resultat, íu fur.u.ilat les
conclusions següents, que l'fereix
a la meditació ¿ïh f-eus 3f 'iats i
a la consideració «Ici public en -ge-
¡iTal.

i.* El moviment sentimental
revolucionari que estem vivint cal
examinar-lo en les seves justes pro-
porcions i destriar-lo, com cal,
des dels dos punts de vista de
Catalunya o d'Espanya.

Les proporcions d'aquest senti-
ment són enormes, però en estat de .
letargia. L'actuació funesta dels
Governs centrals, des de la dis-
solució de les Corts Constituents,
justifiquen que el poble espanyol
estigui en vetlla d'armes per a no
deixar-se prendre impunement les
posicions conquistades en l'as-
pecte social, minses però aprecia-
bles. No oblidem, però, que s'han
anat produint notables avenços de
l'obra reaccionària de les dretes
i el moviment col·lectiu de protes-
ta no s'ha produït, la qual cosa
ens ha d'obligar a tota mena de
reserves, perquè és sospitós i és
descoratjant l'estat letàrgic del
proletariat espanyol. Hem de vet-
llar atentament, doncs, per a
prestar tot l'ajut, si el cas arriba,
a l'actuació revolucionària que
existeix en potència, però no hem
d'avançar-nos de cap manera a
l'acció subversiva que ha d'estar
a les mans i sota la direcció dels
organismes centrals que fins ara
han donat proves d'una perfecta
organització i d'una recta disci-
plina.

Contemplat el panorama des de
Catalunya ens cal marcar ben bé
la situació nostra, absolutament
diferent de la de la resta d'Es-
panya. Si la situació és diferent
ha d'ésser també diferent l'ac-
tuació. Espanya té un Govern sos-
pitós i lliurat a tota mena de
concomitàncies tèrboles ; Catalu-
nya té un Govern sa i lleialment
liberal i demòcrata. Espanya té
una Constitució amenaçada de
falsejament per les maniobres in-
confessables de les dretes, en ple-
na activitat ; Catalunya té un
Estatut que li permet frenar a
temps quan l'esperit esquerrà de
la Constitució espanyola sigui des-
viat. Els problemes d'Espanya,
en conseqüència, estan un xic al
marge dels problemes de Catalu-
nya, quant a llur solució, i seria
il·lògic que volguéssim resoldre'ls
ambíïproeediments idèntics.

Si elsresdeevmments fan abso-
lutament necessària una actuació
de violència les-.organitzacions de
fora de Catalunya hauran de re-
colzar-se en la massa del poble
sota la pròpia direcció ; però les

organitzacions de Catalunya, re-
colzades també en la massa, po-
den tenir una direcció més alta, i
més segura, i aquesta és la Gene-
ralitat de Catalunya. No obiidem
que pel moment es tracta de de-
fensar el sentit esquerrà i laic de
la República i aquest sentit l'en-
carna perfectament i lleialment la
Generalitat de Catalunya.

A Espanya l'única força sana
contra el feixisme que avança és
el Partit Socialista ; a Catalunya
és la Unió Socialista de Catalu-
nya d'acord amb les altres forces
obreres que vulguin seguir-la i
amb la Generalitat de Catalunya.

2.* Ha estat assajada darrer
rament una intel·ligència entré les
diferents organitzacions obreres
sota el nom d'Aliança Obrera.
L'intent ha fracassat perquè, do-
nades les característiques de' mo-
viment obrer a Catalunya, hi ha
organitzacions i grups tèrbols que
compten, malauradament, amb
una part de la massa obrera—so-
bretot la d'aluvió — incapaç de
comprendre ni de sotmetre's a cap
disciplina i és impossible que una
aliança pugui aplegar tot el pro-
letariat ; i ha fracassat, «-ambe,
perquè entre els elements que la
constituíeu n'hi han de signifi-
cació completament abstracta sen-
se guia ideològica i sols subjectes
a determinats cabdillatges.

Aliança Obrera sí, però sota
el comandament d'organitzacions
polítiques i sindicals de responsa-
bilitat com la Unió Socialista de
Catalunya i la Unió General de
Treballadors. L'Aliança Obrera
només pot ésser feta a l'entorn
d'aquests organismes i sota llur
direcció, '

3.* Dimarts darrer, dia 1-3, va
ésser assajada una vaga general
de 24 hores, ordenada per l'es-
mentada Aliança Obrera.

La Unió Socialista de Catalu-
nya no hi ha fet cap oposició
ostensible, perquè mai no pugui
dir-se que s'ha posat enfront
d'un projectat moviment de la
classe obrera, però manifestà pri-
vadament la seva disconformitat.
No és hora de fer assaigs estèrils
que puguin comprometre la situa-
ció del proletariat.

Protestem de l'acord d'aqueixa
Vaga pres per l'Aliança Obrera i
fem nostres les manifestacions del
Partit Socialista Obrer Esoanyol
i de la Unió General de Treballa-
dors contràries a l'esmentat mo-
viment.

• * * - ,
La Unió Socialista de Cata-

lunya recomana a la classe cbrera
que es mantingui serenament
atenta als esdeveniments de la
política espanyola i catalana i que
pel moment faci el quadro de de-
fensa aplegada a l'entorn de la
Generalitat de Catalunya mentre
aquesta mereixi, com ara, la con-
fiança del proletariat català.

Barcelona, 15 de març de 1934.
Pel Comitè Executiu : El Pre-

sident, Joan Comorera. —'• El Se-
cretari general, R. Folch i Cap-
devila.

C O N F E R E N C I E S
Dijous vinent, dia 22, a les set

de la tarda, la nostra companya Ma-
ria Pi de Folch donarà una confe-
rència pública a l'Ateneu Barcelo-
nès (Canuda, 4), sobre el tema «La
prostitució des del punt de vista
social ».

Recomanem l'assistència a totes let
nostres afiliades.

* * * '.
El dia 19 d'aquest mes, a l'estatge

de l'Ateneu Federal de Canet de Mar,
el company de la J:ventut Socialista,
Tomàs Amat 1 Rabassa, donarà una
conferència sota el següent tema : «In-
quietuds Culturals i Politiques de les
Joventuts».

^Maripi
M&ripí, Maripi

Es el calçat
pretèrit

Voleu comprar llibres?
demaneu-los a

LES LLETRES SOCIALISTI*
Voleu ajudar una organitza-
ció que destina els seus pos-
sibles excedents a la propa-
ganda dels nostres ideals? '
Feu les comandes a

LIS LLETRES SOCIALISTES
Voleu amb la participado co-
operativa en els excedents,
comprar llibres a preus asse*
quibles?
Feu-vos membre de . :

LIS LLETRÏS SOCIALISTES
Hores d'oficiha: De 5 a 7 de
la tarda, tots els dimarts, di-
jous i dissabtes feiners.
Casa del Poble, Primer <Je
Maig, 7 Telèfon 11482,
BARCELONA
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Els p r e c u r s o r s

El LXIII aniversari de la "Commune" de París
Lesi atrocitats de Tkiers i Gallifet iko han po¿ut impedir,

en el curs dels anys» la marxa ascendent del
proletariat universal

La "Commune", de París
Bé ens serà permès, ens sembla,

d'aturar-nos uns moments en la
tasca que ens hem emprès a l'en-
torn dels fets que es produeixen
en el pla de la política quotidia-
na, i que girem els ulls endarrera
per tal de posar l'esguard en l'es-
deveniment més destacat, potser,
del moviment obrer del segle pas-
sat.

El 2 de setembre del 1870, sota
la pressió de les tropes prussia-
nes, era derrotat a Sedan \ "exèr-
cit francès del mariscal Mac-Ma-
hon i era fet presoner el mateix
emperador Napoleó III. La desfe-
ta de Sedan va provocar !a pro-
clamació, el dia 4, de la tercera
República, i, simultàniament, la
caiguda del segon imperi jnstau-
rat el 2 de desembre del 1852 a
conseqüència del cop d'Estat rea-
litzat un any abans per l'alesho-
res príncep president — com es
feia anomenar ell mateix — Lluís
Napoleó, nebot de Napoleó I.

El Govern de la Defensa Nacio-
nal, que passà a ocupar el Poder,
decideix de prosseguir la guerra.
A mitjans del susdit mes, però,
els teutons, després d'haver pres
la plaça de Metz, comencen el set-
ge de la capital de França ; set-
ge que havia de durar fins s dar-
rers de gener del 1871. L'armisti-
ci signat el 28, dia en -què capi-
tulà la ciutat, declarava que calia
convocar una assemblea nacional.
Les eleccions es van celebrar el 8
de febrer i van donar una gran
majoria als conservadors. Reuni-
da l'Assemblea Nacional a Bor-
déus, Thiers és elegit cap del po-
der executiu. Aleshores el Govern
es trasllada a Versalles per tal
de signar-hi la pau, amb caràcter
provisori, el dia 26 de febrer, i,
a despit de les duríssimes condi-
cions que hi eren imposades als
vençuts, l'Assemblea l'aprova el
dia i de març.

Thiers, volent fer complir una
de les vergonyoses clàusules del
tractat de pau, mana que siguin
lliurats uns canons que havien es-
tat construïts per suscripció públi-
ca durant el setge de París. Però
les masses populars, ajudades pels
destacaments de la milícia nacio-
nal, formada per obrers armats,
s'oposen a l'ordre dictada . s'al-
cen contra les forces trameses pel
Govern de Versalles. El 18 de
març, els insurgents foragiten els
destacaments de l'exèrcit i es fan
amos de París. La Milícia Nacio-
nal, erigida en Govern, designa
un Comitè que convoca una nova
assernDlea popular, la qual és ele-
gida el dia 20. Dos dies més
tard, el 28, quedava proclamada
la Commune. •

La vida de la Commune va
ésser efímera. Al cap de dos me-
sos, el dia 28 de maig, després
d'una formidable i heroica resis-
tència que va durar tota una set-
mana, les tropes contrarevolucio-
nàries s'apoderaven de l'última
barricada aixecada pel proletariat
parisenc.

La repressió a què es lliurà
Thiers fou d'una crueltat espan-
tosa. Hom calcula que el nombre
d'afusellats .durant aquelles jor-
nades sagnants puja a 35.000, eq-
tre homes, dones i nens. El de

presoners ascendeix, segons els
calculs, a 40.000. Malgrat d'estar
en vigor la prombicio, dictada el
1648, d'aplicar la pena de mort
per delictes de caràcter polític,
els consells de guerra hi varen con-
demnar molts dels processats en
judici sumaríssim, i, tot i les pro-
testes dels advocats defensors, en
foren passats per les armes uns
trenta-dos. La burgesia ha de-
mostrat sempre així el seu tagrat
respecte per la legalitat establerta
per ella mateixa.

«Pocs esdeveniments de la his-
tòria moderna — ha dit Harold
J. Lasky referint-se a la Commu-
ne — han estat tractats tan injus-
tament, àdhuc per part d'escrip-
tors d'orientació liberal.» Es na-
tural. El fenomen no té res de
particular. La imparcialitat del li-
beralisme burgès falla, gairebé
sempre, tan bon punt tracta de
fer l'estudi objectiu de l'actuació
del- seu adversari natural : el pro-
letariat. Per sort, Karl Marx, en
el seu treball «La guerra civil a
França)), publicat amb caràcter
oficial so|a els auspicis de l'Asso-
•ciació Internacional dels Treballa-
dors, ha. fet la història crítica
d'aquest episodi dramàtic que bri-
lla amb un fort esclat en el fir-

. marnent de les lluites, de la classe
treballadora.

La Commune de París, que es
va avançar, per dir-ho així, al
seu temps, no va ésser, com ho
han volgut fer creure els llibres
que n'han tractat, una temptativa
insensata i esbojarrada d'uns
quants perdularis. Representa, en
realitat, el primer intent seriós
d'implantació d'un règim neta-
ment socialista. Fet i fet, no fou
altra cosa que el primer assaig se-
riós del comunisme organitzat. La
seva desaparició va produir, natu-
ralment, un gran entusiasme i una
gran satisfacció entre els elements
burgesos de tot el món, car
aquests es van fer la il·lusió que
els anhels revolucionaris de les
classes obreres envers una socie-
tat millor, estaven definitivament
liquidats i anihilats. El temps,
però, no va trigar a donar-los la
resposta que els havia de fer veu-
re com eren d'enganyadors els
auguris sinistres que s'havien for-
jat en llur imaginació. Es creien
que la revolució havia estat aixa-
fada per sempre més, i a la vol-
ta dels anys, Rússia els havia de
treure dels seus ensomnis.

La insurrecció dels comunalis-
tes parisencs, amb els fets que
s'han anat descabdellant fins als
nostres dies, és un exemple que
no hauríem d'oblidar mai els tre-
balladors. Malgrat totes les vicis-
situds, per damunt de totes les
contingències, a pesar de totes les
incidències de la lluita, la revolu-
ció social va fent el seu camí, i,
a despit de tots els feixismes i
totes les dictadures reaccionàries,
acabarà essent una realitat que
nosaltres desitgem ben pròxima.

PAU CIRERA

TREBALL
DIARI DE LA U. S. C.

El nostre
p r o g r a m a :
VOLEM una democràcia socia-
lista, o signi amb intervenció
directa dels individus i nuclis
socials en el regiment de la
col·lectivitat; VOLEM la socia-
lització de la riquesa; VOLEM
la supressió dels cossos armats;
VOLEM la supressió de les
fronteres fiscals i economi*
quês; VOLEM l'escola única, o
signi l'obligació de la colecti-
vitat de donar a tots els ciuta-
dans una integral educació
formativa i que tots tinguin
obert el camí als ensenya-
ments superiors mitjançant la
selecció d'aptitud; VOLEM
assegurar per a tothom el dret
a la vida; VOLEM la desapa-
rició de les classes socials. I
tot això ho aconseguirem, costi
el que costi, per tots els mit-

jans al nostre abast. -
:i, , , : í ; . . ' , t t. . . .

Els "communards" d'avui
Si la història de la «Commune»

de París, que avui commemorem,
fos un episodi de les lluites pro-
letàries prou divulgat i conegut,
creiem que podria llançar s,e un
crit periectament lògic, que és el
següent : a baix els communards.

l per què, això f Doncs per-
què, tora de l'exemple d'herois-
me que ens oíereixen els revolu-
cionaris de la Commune, és im-
possible treure el més petit pro-
lit històric de la gran batalla
d'aquells militants obrers. 1 quan
parlem de la «Commune)), per a
les lluites que han de portar-nos
a l'emancipació proletària, si vo-
lem que tinguin una eficàcia, hem
de fer tot el contrari del que fe-
ren aquells admirables companys.

En la crítica que va fer-ne
Marx, al seu degut temps, ja va
dir l'error d'aquella sublevado,
que fou precisament el seu caire
de restringir-lo dintre els termes
d'una sèrie de moviments muni-
cipals independents. I aquesta
opinió no era la mania centralis-
ta de Marx. Era l'expressió nova
i avui incontrovertible que, en
les lluites de classe, les revolu-
cions presenten un aspecte ,de co-
sa integral i »o fraccionada.

Ei gran organitzador de
derrotes

Fins fa poc, a Catalunya, el
cabdillatge era una malura prò-
pia dels partits burgesos. En el
camp obrer difícilment els mili-
"•tants que obtenien una significa-
ció podien arribar fins al cabdi-
llatge, i procedir com «amos»
d'un partit, ensems que provocar
tota mena d'accions arbitràries.

I el cabdill no havia estat pos-
sible perquè les tendències s'or-
ganitzaven d'acord amb orienta-
cions de lluita de caràcter inter-
nacional. Ni l'anarquisme é¿ una
escissió, ni ho és el nostre socia-
lisme, ni el comunisme. I quan
una tendència extreu les seves
normes de les que li són tomu-
nes en el conjunt del moviment
obrer, ha de renunciar a geniali-
tats, a megalomanies i a excen-
tricitats. Hi ha gent, com pqdem
veure avui, que es fan un pedes-
tal de les actituds ridícules, de la
ignorància revolucionària i de les
intemperàncies verbals. Existeix
una veritable epidèmia d'histeris-
me social, i s'ha format una peti-
ta tradició de revolucionaris xi-
rois de barriada que es diuen mi-
litants obrers. Es l'equivalència
de la lleugeresa i de la desapren-
sió del «señorito».

Havíem pogut veure militants
obrers mancats de tot suport de
partit, portar a cap una acció d'a-
cord amb els més respectables sen-
timents d'amistat personal, i amb
prou discreció per no enraonar més
del que permetien les seves rec-
tes intencions i l'escàs ajut que
els donava la classe obrera; els
havíem vist, doncs, emprendre-les
amb una acerada i justa crítica
marxista, contra aquestes desvia-

cions d'ordre personal i polèmic,
donant a entendre que, en el ter-
reny obrer, tots els punts de vista
eren possibles, a condició que
fossin seriosos i defensats amb ar-
guments intel·lectualment dignes.
Perquè el partit més gran, quan
hom té la pruïja de les opinions
personals, és la pallassada i l'ex-
hibicionisme.

Doncs, bé. A això ha quedat
reduïda la truculència obrera a
casa nostra. A una manera com
tantes d'altres de fer parlar d'un
mateix, d'explotar un nom que
han contribuït a fomentar quatre
bons xicots que els bullen les
sangs i necessiten la sangnia i l'es-
trall que els pugui donar algun
prestigi d'estar per casa.

Està molt bé que es tinguin ini-
ciauves i logositats polemiques i
que alguna vegaaa es demani un
marge de comiança a la classe
obrera per a portar a terme algu-
na experiència arriscada. Però
quan s'arriba a un moment tn què
l'única cosa que pot oíerir-se és
un historial de fracassos, ei ridí-
cul arriba a ésser una befa a la
classe obrera, i aquesta no la pot
tolerar, perquè la hi farien pagar
massa cara.

Que reflexionin els elements del
camp obrer de Catalunya, fretu-
rosos de participar en el combat
de classe. I que tinguin en comp-

'te que sols poden participar-hi al
costat d'homes de bona fe, de mi-
litants que tinguin un mínim de
comprensió de l'acció de classe, i
que sàpiguen fer les revolucions
en l'hora oportuna, i no com una
moda i una diversió escandalosa
i frívola.

La raó de Marx, a la seva
època, podia presentar un caire
una mica abstracte i doctrinal ;
però avui, a la llum dels fets, l'ex-
periència viscuda ja pel proleta-
riat internacional, és ben bé per
raons de sentit pràctic que mai,
en cap cas, no hem de caure en els
moviments esporàdics i restringits
fins a l'isolament.

Mirem Viena. Després-de tants
anys de tenir el Municipi de la
gran ciutat a les seves mans, els
nostres companys socialistes s'han
vist enduts i provocats a una llui-
ta revolucionària en la qual han
sucumbit, atès que el puntal de la
Municipalitat que regentaven no
els ha estat de bon tros suficient.
Mai on ens han fet il·lusió les con-
quistes parcials en l'ordre socia-
lista. I .sempre ens ha espantat
quan hem vist companys i agru-
paments que donaven importàn-
cia a aquests fets de caràcter

local j i particularment que es
pretengués deixar-sè absorvir,, em-
petitint d'aquesta manera eh ho-
ritzons i les possibilitats de la
lluita.

Ara, a Londres, els laboristes,
els quals, no ho oblideu, no són
ben bé socialistes com nosaltres,
acaben d'obtenir la majoria de
representants en l'administració
de la ciutat. I encara que les llui-
tes angleses mereixen un altre
punt de vista analític del que em-
prem per a jutjar les coses de ca-
sa nostra, només valoritzarem
aquesta victòria, si constitueix la
premissa d'una tasca de conquistes
i d'hegemonia social i totalità-
ria.

Hem d'ésser, quan recordem
aquells herois de la ¡(Commune»
de París, els seus èmuls ; però no
els seus continuadors. Les lluites
per l'emancipació del proletariat-
no es presenten sota l'angle d'en-
teses ((voluntàries» entre nuclis
dispersos, sinó com la unió de
masses immenses col·locades sota
una sola direcció:

La revolució dels (¡commu-
nards» avui ha d'ésser la revolu-
ció del proletariat internacional.

RAMON JOVE BRUFAU

Vacances:

CALÇATS MARIPI
Els trobareu arreu on aneu

Secció Cultura
El Partit necessita oradors. Necessi-

ta propagandistes destres i perfectes
del nostre ideal. Es necessari, perquè
les idees prenguin estat de consciència
en les masses, adreçar-li abundants
arguments i aquests assequibles a llur
intel·ligència. La propaganda ha d'ésser
el puntal ferm del nostre avenç. I mal
podrem fer-la si no disposem d'un com-
pacte estol d'homes destres en aquesta
dura i perillosa tasca. A tal efecte,
fent-se ressò d'aquest estat cada dia
més latent, vol íer els possibles per a
satisfer aquesta necessitat imperiosa.

Així és que el proper dimarts, a les
deu de la nit, a la Casa del Poble, la
Comissió de Cultura, posa el tema
avui de palpitant actualitat «Causes
de l'estat politic actual» a discussió
entre tots els militants del nostre Par-
tit

Que ningú no hi falti. Es necessari
l'antusiasm» d* tota.


