
Num. 157 -Any IV - Epoca III Barcelona, 7 d« juliol de 1934 Número «oiti 15 CU.

O r g a n de la U n i ó S o c i a l i s t a de C a t a l u n y a

El Govern de Madrid, continua irresolut.
Té por de portar a cap les resolucions te-
nebroses que el ¡seu odi i la seva humilia-

ció li inspiren

Maqujavel idiota
Fixem-nos bé que totes les ziga-zagues del govern Samper—fór-

mula jurídica, plens poders i, darrerament vot de Confiança—no cons-
titueixen altra cosa que subterfugis per tal de no haver de confessar
el seu veritable «pensament de govern» respecte a les resolucions
que ha de prendre contra Catalunya. Observi's bé: contra Cata-
lunya.

Naturalment que si el Govern de Madrid volgués actuar contra
Catalunya podria fer-ho de seguida, procedint com hauria procedit
un "Govern Allendesalazar o un Govern Berenguer qualsevol. El
«cas de consciència», però, rau precisament aquí, car el Govern
Samper voldria fer com haurien fet aquests governs sense que
semblés que n'és un mal imitador.

No perdem de vista que aquest govern és un govern enemic de
Catalunya per excel·lència. Enemics de Catalunya Marracó i Guer-
ra del Rio, enemic el renegat Estadella, el malvat Cid ; és a dir,
tots, per odi africà, per les seves tendències hereditàries, per atavis-
me. No oblidem que governa gent de tribu, amb mentalitat de tri-
bu, plena de les excitacions bàrbares, abjectes i feroçment agavella-
dores i agressives de tribu.

Si hi ha un home de sentiment farisaic en aquest Parlament que
és la deshonra d'Espanya, si això fos possible, ós Gil Rboles; pro
la conducta d'aquest govern ha excedit tota l'exemplaritat —i ha
estat molta— de farisaismo que ha proporcionat Gil Robles. Aquest
govern, d'una manera encara més aguda que aquest home, ha ex-
cel·lit, de tant saber el que volia fer, en demostrar que no ho sabia.
Ara que, nosaltres, sí que ho sabem ; aixafar Catalunya, aixafar tot
sentiment republicà, tota acció de. caràcter obrer.

El Govern Samper, però, és un govern idiota. El perd la seva
mateixa sensualitat (sensualitat que, per a ell, és una segona natu-
ralesa), pels procediments lents, refinats, sàdicament tortuosos i es-
biaixats, vils i perversos. El Govern Samper ha esdevingut una víc-
tima de la seva mateixa perversitat. Es presoner del seu mateix ma-
quiavelisme.

Ha buscat i ha rebuscat, no la fórmula del problema que ha
creat la rebel·lia de Catalunya, sinó la que li-permetria assaciar la
seva morbositat psicològica, la qual U permetria fer callar la veu
interior que, d'una manera insaciable, l'impulsava cap a la intriga,
pel fet d'intrigar ; cap al càlcul canalla, per un encanallament congè-
nit ; i cap a la perfídia com una finalitat platxeriosa per ella sola
suficient. •

Tot aquest joc infecte, infame, ha acabat amb un vot de con-
fiança. I amb aquest vot de confiança es volen amagar les humi-
liacions, els vilipendis, les turpituds ; i tot el cinisme d'una polí-
tica'inspirada pel lladrocini i per l'odi als que ni hi volen partici-
par ni el volen encobrir.

Ara vigilem, però. Maquiavel, ací, ens ha sortit idiota. Però és
Maquiavel, tanmateix ; amb la seva llegenda cruel i cínica. Els homes
revolucionaris tenim els ressorts en tensió. I la tàctica que es vol
continuar seguint és la d'esmussar els moviments d'opinió, les vo-
luntats de lluita. No oblidem el que no podem oblidar : que ej plet
català és un plet de força, i que nosaltres, amb les col·laboracions
penisulars, en tenim més.

Davant el femer que és ac-
tualment tota la política ale-
manya s'alça acusadora i
magnífica la figura moral de
Thaelmann caigut a les urpes
del bandolerisme nazi. Ell és
la penyora que un dia no llu-
nyà el proletariat alemany a-
c a bar à amb la banda d'assas-
sins que detenten el poder
per vergonya de la Humanitat

L A S E T M A N A P O L Í T I C A

El canibalisme nazi
L'actualitat internacional .a re-,

marcar aquests diesi rau en l'es-
tossinada de l'ala esquerra dej
feixisme alemany.

La cosa té més importància pel
valor simptomàtic que revela, que
per la categoria moral dels sub-
jectes els quals el gros capitalisme
i el sistema feudal alemanys s'han
tret del mig sense contemplacions
de cap mena així que, un cop els
havien servit, començaven a fer
nosa en fer-se ressò d« les pro
testes de la massa que no veia per
enlloc els paradíáos? promesos per
la demagògia del «Führer».

La fúria i la manera expeditiva
amb què Hitler s'ha desemba-
rassat de noses, és digna de les
maneres de Roehm, die Heines,
d'Ernst, el sadisme dels quals
tant s'ha rabejat en la carn obrera
amuntegada en les presons del
Reich. Tot fa pudor de femer en
la política nazi, sigui des del
camp que es vulgui de les seves
subdivisions i dels seus clans que
l'estan podrint des del primer mo-
ment.

Amb tot aquest ball macabre de
desempellegar-se dels adversaris
sense el pudor més elemental i en
mig de l'orgia de pederastia a
què es lliuren el bo i millor de
cada casa nazi, els babaus d'ar-
reu del món que encara puguio
creure en la taumaturgia dels Go-
verns de força, cal quç reflexio-
nin sobre la feina de Hitler, un
cop encimbellat al Poder.

Hitler, que no és altra cosa que
un ninot a l'ordres de von Papen
i de Krupp, un dia va donar un
vestit i un ranxo a tothom-qui en
volia entre els centenars de milers
de sense feina, ensems que ga-
rantia la impunitat de cometre els
assassinats que hom volgués co-
metre. Això, com és natural, en
una època tan densa de passió com
ha viscut Alemanya, havia for-
çosament de fer proselitisme.

Ara bé : Un tou tan considera-
ble de massa té, amb tot, el perill
que pugui exigir, i el capitalisme
en fase feixista està encara per
molts menys brocs que en règim
democràtic i no està per exigèn-
cies de cap mena, encara que si-
guin per a beneficiar els milicians
que han fet la bolcada del lliure
joc de la democràcia per passar
al, canibalisme feixista.

En aquesta pugna entre compo-
nents de la mateixa banda que ti-
ranitza i deshonra Alemanya,
Hitler forçosament havia de de-
cantar-se per les imposicions de
von Papen, encara que cínicament
i d'una forma barroera ens el pre-
sentin com una víctima d'allò ma-

teix que el vell espia ha ordenat
per tal d'afranquir el camí dels
«Junquers» i dels banquers ger-
mànics als quals Hitler, mercenari
engallat, ha prestat acatamant
sense condicions.

En tota aquesta tràgica comè-
dia, el proletariat alemany hi és
absent del tot.

La liquidació?
No sabem — és clar, nosaltres

no som de la casa — quin redi-
moni de vespa ha d'haver picat
ara als nostres" il·lustres adversa-
ris, que porten la gerència de la
raó social político-financiera qui
treballa amb el nom de »Lliga
Catalana». De diumenge ençà,
aquesta empresa s'ha llançat a
una propaganda esbalaïdora i de
gran estil : Anuncis a tota plana
a «La Vanguardia» (es veu que
compten amb un bon capítol de
despeses de publicitat), actes pú-
blics simultanis per tot arreu, pu-
blicació de manifestos, i altres ex-
cesos que només es poden perme-
tre els senyors de casa bona. A
nosaltres, tot aquest aldarull, ens
ha fet l'efecte d'aquelles cases
comercials que liquiden el negoci
i ho anuncien sense plànyer-hi
res. ¿ Serà veritat això que ara
fan córrer la gent que l'actitud
esbojarrada del partit de la bur-
gesia catalana no ha deixat con-
tents ni els seus propis'clients?
¿ Serà cert que això és el comen-
çament de la liquidació?

El temps ja tindrà cura de do-
nar-nos-en una contesta. En tot
cas, un fet així no ens sorprendria
gens.

No ens ensarro-
naran pas

El partit de la plutocracia ca-
talana — hem anomenat Lliga
Catalana — en aquells anuncis de
què fem menció abans, sembla
talment que ens hagi volgut en-
sarronar a tots. A base de retalls
dels discursos pronunciats a les
Corts d'Espanya, ens volen fer
creure que ara els homes que no
van votar l'Estatut de Catalunya
i que han estat sempre els parti-
daris més aferrissats i arborais de
l'«Espafia única e indivisible»,
són els nostres més fervents i ad-
mirables defensors. I també ens
volen fer empassar que els únics
enemics que té l'Estatut són els
que el van votar i alguns — com
el senyor Maura — que confessen
llur error a no haver-ho fet. Els
senyors de Lliga Catalana es
deuen pensar que tenim pa*a l'ull
i que som tots plegats una colla

d'idiotes i cretins. Com si no ens
coneguéssim els uns als altres i no

' sabéssim quins punts calça ca-
dascú.

Es clar que el joc és innocent i
resulta un esquer molt matusser
per a pescar-hi peix. Perquè,
usant aquesta tècnica tan vella i
poca-solta, si nosaltres ens hi en-
testéssim ens veuríem amb cor
per fer dir al Papa de Roma que
Déu no existeix ni ha existit mai.

Ens han volgut fer combregar
amb .rodes de molí, però resulta
que nosaltres som laics i les pràc-
tiques religioses no ens preocupen
ni poc ni molt. I ens fa l'efecte
que ni els mateixos confessionals
són capaços de combregar-hi. El
millor que poden fer és de no
amoïnar-s'hi gaire, car, facin, el
que facin, tenen la partida per-
duda.

El reducte de la
catalanofòbia

La nostra ideologia està molt
lluny — no cal dir-ho — de la
dels sectors extremistes del nacio-
nalisme català, potser algun dia
ens hi trobarem enfrontats.

Això no vol dir, però, que quan
són perseguits per gent de men-
talitat monàrquica i infiltrada de
nacionalisme espanyolista, com és
la que pul·lula per desgràcia nos-
tra en u'n cert Palau del Saló de
Galán i Garcia Hernández, no
consignem la nostra protesta.

Nosaltres, en aquest respecte,
ja sabem per experiència en el cas
del nostre company Granier-Bar-
rera, les bones intencions que ani-
men els senyors encarregats d'ad-
ministrar justícia. Per això no
podem silenciar aquests fets.

IMPORTANT
CRIDA A LES SECCIONS I

FEDERACIONS COMARCALS
DE LA C. S. C.

. La Federació Esportiva de la
U. S. C. recomana a le« Federa-
cions Comarcal! i Seccions de
tot Catalunya que no bacín en-
cara tramei llur adhesió al Co-
mitè Central d'aquesta Federació
Esportiva (Caia del Poble, Pri-
mer de Mal», 7), que ho facin al
mis ràpidament poMible, fent-
nos conèixer ell company! que es-
tiguin disposats a pendre part en
1'actHra 1 decisiva campanya que
lei necessitats de l'hora que tra-
vessem imposen a Catalunya, ate-
nent-se a les orientacions i man-
dats del Partit.

Les adhesions, degudament ̂
ElsniMlss • i sQÉTsllaÁssv sMfitn -eon«
testades imnìedfiitament per .tal
que tots conelxin les instruccions
del cas l hl hail la preparwio
pertinent davant una acció even-
tual.



lUaTIGlA SOCIAL

Dos "sistemes" anticatalans
Amb tot i l'enaltirnent moral,

amb repercusions damunt el sen-
tit de la seva sobirania, per obra
i gràcia Je l 'acti tud que ha adop-
tat Catalunya enfront del Govern
espanyol, la posició que existeix
de potència a potència és desavan-
tatjosa per a Catalunya. L'ordre
de relacions entre |els doía Go-
verns estableix una preeminència
ei favor de Madrid.

Catalunya depèn de Madrid ;
i hi depèn, sobretot, per la natu-
ralesa dels procediments q u e
s" » admeten ¡i i que esgrimeixen
des de Madrid com a resultat
d'un predomini històric. I per no
existir a Catalunya una voluntat
creada en funcions d'oposar-se a
aquesta dependència. No és Ca-
talunya la que ha pogut dir al
Poder central : sotmeté't, sinó d
contrari. I està en l'ànim de mol-
ta gent que, en un pla de digni-
tats tanmateix, és Catalunya la
que ha de cedir en problemes de
sobirania com els que ara hi ha
plantejats.

No creiem que Catalunya vagi
camí del separatisme. Estem con-
vfi içuts , ' però, que un sentiment
d'í-.questa naturalesa evitaria eh
perills que amenaçaran en tot mo-
ment l'Estatut d'Autonomia. Al
nostre entendre, l'episodi de la
llei de Contractes de Conreu, f ins
i tot resolent-se a favor de Cata-
lunya, no elimina la continuació
de l'ofensiva anti-autonomista.

En els medis governamentals
espanyols existeix un estat de
consciència contra Catalunya que
no té, malauradament, el contra-
pès de quelcom d'idèntic contra
Espanya. A cada moment és fà-
cil que Catalunya es confiï amb
la creença d'una política de lleial-
tat. En cap moment no sofrirà al-
teració en la gent que governa a
Madrid actualment el designi
d'anul·lar la força governamental
de Catalunya, que equivaldria a
l'anul·lació de fet de l'autonomia.

Es per això que, àdhuc una
aparent concessió del Govern es-
panyol seria un gran triomf per
a aquest ja que restauraria una po-
lit ca ((normal», que és la que li
permet de portar a fons les seves
maniobres contra Catalunya. I és
per això que una victòria de Ca-
talunya, amb l'actual situació
d'Espanya, no tindria cap valor,
ja que Catalunya no pot transigir
que l'actual situació d'Espanya
pugui considerar-se normal.

A Espanya, després de les elec-
cions del 19 de novembre prop-
passat, va produir-se el mateix
fenomen psicològic que a Alema-
nya on no existia gairebé cap ale-
many que acceptés com a defini-
tiu el tractat de Versalles. I a Es-
panya gairebé tots els espanyols
que tenen influència política cons-
piren contra l'Estat de coses le-
gal i constitucional de Catalunya.

L'estat d'ànim que s'ha atri-
buït a la Lliga, que combat l'au-
tonomia per odi a l'Esquerra i
pel despit i la gelosia als homes
que tenen la confiança dels cata
lans, pot fer-se extensiu als-al-
tres partits d'Espanya, en parti-
cular als lerrouxistes. Perquè si
la Lliga no pot conforrnar-se amb
la pèrdua de les influències i dels
avantatges a Catalunya, ja no cal
que diguem que, per part dels ler-
rouxistes, els greuges que poden
fer a Catalunya encara són pit-
jors. Figurem-nos l'efecte que ha
hagut de fer en gent que només
es mou pels apetits i les concupis-
cències personals l'expulsió de què
s'ha fet objecte als lerrouxistes de
Catalunya. I figurem-nos el re-
forç que aquests odis han portat
al sentiment anticatalà dels espa-
nyols que tenen un concepte visi-
gòtic de l'Estat.

Formes de vestit
de« de So pecséte«

Méndez Nafte*. 11, eut., 1.a

Per anacronisme, per antilibera-
lisme i pel despit de. les ambicions
i les concupiscències frustades,
existeix una concepció política que
tendeix a anul·lar 1 Estatut de Ca-
talunya. I el problema es devia
> lan t e j a r com a Alemanya, en elst

medis oficials de la política ma-
drilenya : S'anava a la tàctica
violenta, a l'acció armada, en
cas necessari ; o s'escollia la ma-
niobra lenta, el procediment tor-
tuós i deslleial per arribar, fet i
fet, al mateix fi? I, com a Ale-
manya, a Espanya pot succeir
que, després d'un període «siste-
ma Stressemann », hom entri al pe-
ríode hitlerià.

La solució de l'actual conflic-
te a profit de l'Estat, podria des-
armar els odis contra el que Cata-
lunya representa? No. Perquè l'a-
temptat a la llei de Contractes de
Conreu forma part d'una ofensi-
va deliberada, sistemàtica, con-
tra la Constitució de la Repúbli-
ca. I pel sentiment de la seva- in-
ferioritat moral, històrica i orgà-
nica, Catalunya podria, també,
acceptar una solució que liquidés
satisfactòriament la diferència ac-
tual ; però aquesta liquidació no
seria res més que una treva que,
al menys pel que fa a l'adversari
que té més pronunciat el senti-
ment de la seva potència, portaria
amb més tenacitat que mai a l'o-
bra destructora de la República,
de l'autonomia de Catalunya.

Catalunya ha assumit una gran-
diosa responsabilitat en la mar-
xa vers l'alliberament peninsular
de tota reminiscència del feuda-
lisme. Si, per satisfactori que fos,
s'establís un acord que no seria
altra cosa que un armistici amb el
Govern espanyol, Catalunya fal-
taria a aquesta responsabilitat,
sense salvar l'autonomia.

RAMON JOVÉ BRUFAU

CARA A CARA
En l'estat actual de la política

espanyola, que es troba en un tom-
bant perillós, és més que mai ne-
cessari de deixar-se d'eufemis-
mes i dir les coses clares, i cara a
cara, a armes i a enemics.

Als enemics nostres, que són
avui tots els enemics de la Repú •
blica del 14 d'abril, amb pocs
mots els podem dir tot el que els
hem de dir : que no passaran,
que no reeixiran, perquè al poble
de Catalunya no li plau de dei-
xar-los avançar ni un pas més.

Però als nostres amics del cen-
tre d'Espanya i particularment
als del Partit Socialista els hem
de fer unes observacions amb to-
ta cordialitat, però cara a cara.

La primera observació és de
recomanar-los-hi que reconeguin
llurs errors en l'actuació que han
portat des que els companys que
els representaven hagueren d'a-
bandonar la col·laboració minis-
terial. És indiscutible que segui-
ren una ruta equivocada. Volgue-
ren anar aïllats i cometeren l'er-
ror de proclamar als quatre
vents que no voldrien tenir cap
més concomitància amb els partits
republicans.

Aquesta decisió no fou prou
madurada. I no ho fou perquè
mai no pot diivse semblant cosa
en un país com Espanya de des-
orientació política fatal gràcies
al sistema electoral en ús. Per a
afirmar que va a seguir-se una
política de total aïllament cal
tenir una absoluta seguretat en
la pròpia força, per a triomfar de
tota manera ; o en la legalitat o
fora de la legalitat. Del contrari
es corre el perill de caure en el
ridícol o de contribuir, a portar
al desastre la vida política del
país.

1 això darrer és el que està a
punt d'ocórrer i és el que ocorre-
ria si Catalunya no sortís al pas
a esmenar els resultats d'aquella
falsa ruta.

Els companys espanyols fes van
tancar en una torre de vori, equi-
vocadament. Per a fer-ho no te-
nien altres motius que uns mo-
tius passionals i ocasionals i es
deixaren portar per una exacer-
bació momentània ; mala conse-
llera per la qual la massa es dei-
xa arrossegar sovint, però mai no
s'hi han de deixar enganyar els
dirigents d'un partit relativament
fort i ben organitzat. No els en
blasmem, però els fets ens demos-
tren l'error sofert i demostren
també la justesa de la nostra des-
confiança.

Degut a aquell aïllament perde-
ren les eleccions del 19 de novem-
bre. Ja que no havien guanyat en
la legalitat calia que cerquessin el
triomf fora de la legalitat i fou
molt lògica la posició d'amenaça
revolucionària en què els nostres
amics es col·locaren,

Ha estat derogada la llei de
Termes municipals, ha estat vota-
da l'amnistia vergonyosa, han
estat represes les relacions- entre
l'església i l'Estat, derogada, la
substitució de l'ensenyament re-
ligiós, votada de nou la subven-
ció a la clerecia, burlada de cap"
a cap la República de treballa-
dors... què més?, darrerament un
intent de resistència amb la fa-
mosa vaga de camperols que ha
acabat en una represió sense pre-
cedents, amb tancament de dot-
zenes de Cases del Poble, desti-
tucions d'Ajuntaments socialistes
i milers de companys, per les pre-
sons espanyoles.

És Catalunya que finalment ha
dit : prou. Es dóna el fenomen
magnífic de posar-se al costat de
Catalunya totes les forces esquer-
ranes d'Espanya i entre elles els
companys del Partit Socialista. I
ara és l'hora de dir a aquests
companys, amb l'ànima als llavis
i amb el cor a la mà : torneu en-
rera en el camí emprès, obriu la
vostre torre d'ivori i agrupeu-vos
de nou amb els republicans d'Es-
panya ; si continueu sols no fa-
reu res com no. heu fet res f'ns
ara ; preneu exemple dels socialis-
tes catalans.

I als vostres afiliats de Catalu-
nya feu-los entendre que llur mis-
sió no és la d'entrebancar fent
capelletes a part. De la mateixa
manera que reconeixeu que l'únic
baluard de la República espa-
nyola és Catalunya i el Govern
de la Generalitat, reconeixeu a-
mics que els socialistes catalans,
sota la direcció de la Unió Socia-
lista de Catalunya, són els que
han contribuït a la creació d'a-
quest baluard, que salvarà Espa-

: _ - l >. t„„,UX „1 „„„,-.,1;̂ ,»

Discurs del company Fronjosà
(Ve ile la pàgina 4.)

»iHispanoSuizai
en contradicció

nya i salvarà també el socialisme
espanyol.

R. FOLCH i CAPDEVILA

Notes i avisos
Secció Barcelona-Centre

Els afiliats a la Secció Barcelo-
na-Centre són convocats a l'As-
semblea General extraordinària
que tindrà lloc el dia 12, a les
deu del vespre, en el local social
(Casa del Poble). Hi serà discutit
el següent Ordre del dia :

I. Nomenament de la mesa
de discussió.

II. Lectura i discussió de l'ac-
ta de l'Assemblea anterior.

III. Gestió dels delegats de la
Secció al darrer Congrés General
del Partit.

IV. Elecció dels càrrecs va-
cants a la Junta (Secretari, Vi-
ce-secrelari i un Vocal).

V. Nomenament de delegats
a la Comarcal.

VI. Precs i preguntes

Conferència del com-
pany Joan Comorera
Dimarts vinent, dia io, a les

deu del vespre, el Conseller d'E-
conomia i Agricultura de la Ge-
neralitat, company Joan Como-
rera, donarà una conferència a la
Casa del Poble (Primer de Maig,
7) sobre el tema : «La Unió So-
cialista de Catalunya i el moment
polític actual».

se sap que si està
amb l'article 18

del Reglament de productors na-
cionals, tenint en compte que en
aquests moments està executant
una gran comanda per a l'Estat,
li podria reportar un gran perju-
dici i per això s'aplana a les ba-
ses signades pel senyor Conseller,
mentre que ((Industrias Siderúr-
gicas», l'accionista, més fort de la
qual és el mateix de la «Hispano-
Suiza» —• i per tal que no hi hagi
dubte en diré el nom—,, ei senyor
Mateu, que és l'amo del ferro a
Catalunya...

El Sr. CUNILLERA: I d'An-
dorra.

El Sr. FRONJOSÀ: Doncs
mentre veiem que a «Industrias
Siderúrgicas», de can Tunis, el
senyor Mateu vol acomiadar tots
els obrers de la seva indústria,
perquè ha fet' combinacions amb
el Port Franc i perquè, per altra
banda, vol també sabotejar les
disposicions de la Generalitat de
Catalunya i vol sabotejar l'Auto-
nomia i vol sabotejar la Republi-
cà,, a la .«Hispano-Suiza», de la
qual tots sabem que és un accio-
nista que té el 55 o el 60 per 100
de les accions, acaten les quaran-
ta-quatre hores, i el motiu del per-
què les acaten no és altre que per-
què es troben en contradicció fla-
grant amb l'article 18 dels pro-
ductors nacionals, que diu que no
poden construir aínb materials ni
poden fer mecanismes estrangers
mentre aquests materials siguin
produïts a Espanya i aquests me-
canismes es puguin també pro-
duir a Espanya. Com que ell en
aquest moment sap que si usa ma-
terials nacionals per a part. de la
construcció dels seus automòbils
o camionetes, puix que en aquests
moments els canvis de marxa, els
carters i els diferencials els im-
porta d'Amèrica ; com que ell no
vol que es remeni això i que es
produeixi un escàndol en aquest
sentit, aquest és el motiu pel qual
a la «Hispano-Suiza» acata les
disposicions del senyor Conseller
de Treball i a «Industrias Side-
rúrgicas», de les quals també és
un dels accionistes de més pes, no
les acata, i no ho. fa perquè no es
troba en el cas que es troba en la
«Hispano Suiza».

Aquesta acció d'acomiadament
està produint efectes desastrosos
en la cofisciència dels treballadors
metal·lúrgics. Nosaltres sabem el
que hem hagut de fer perquè no
es plantegés a Barcelona una vaga
metal·lúrgica, perquè nosaltres
som dels que creiem que la vaga
l'hem de fer quan creguem conve-
nient nosaltres, no pas quan ho
creguin convenient els patrons,
perquè nosaltres creiem que en
aquest moment no hem d'anar-hi,
ja que el problema no- està plante-
jat entre nosaltres i la classe pa-
tronal, sinó entre el Conseller de
Treball i els patrons, perquè les
bases varen ésser signades pel se-
nyor Conseller de Treball i és
aquest qui ha d'obligar-los a com
plir una cosa que ha sortit al Buü-
lleil Oficial de la Generalitat de
Catalunya, i ha de respondre, a la
signatura que hi ha posat a sota.

Jo sé la,.manera de posar els
patrons a llur lloc. La Llei, res-
pecte a això, és ben clara i no ofe-
reix lloc a dubtes. La Llei de
Contractés de Treball, en el seu
article 87, i en l'apartat tercer,
diu que els patrons s'obliguen a
satisfer puntualment la retribució
convinguda o, en cas de demora,
a pagar, a més, al treballador el 5
per loo setmanal en concepte d'in-
teressos. D'això ja ens n'encar-
regarem nosaltres ; ja ens encar-
regarem nosaltres que això sigui
una realitat, però jo, que ja sé
que el senyor Conseller sap què
ha de fer en aquest cas, em per-
meto i m'atreveixo a llegir-li tam-
bé,.!'article.. 33 de la Llei de 'Ju-
rats Mixtos — perquè, ja que en
aquest moment el Jurat Mixt ha
fallat, que el Jurat Mixt de la

Metal·lúrgia no s'ha comportat
com s'havia de comportar, jo vull
que aquest Parlament si no n'està
assabentat se n'assabenti i a l'en-
serns ajudar i col·laborar amb el
seu Conseller en aquesta acció po-
dríern dir-ne d'obligar els patrons
a què compleixin allò que és Llei
—' diu l'article 33 de la Llei de
Jurats Mixtos: «Si la infracción
se refiere a bases de trabajo —
és ben concret — o a acuerdos por
ellos adoptados o a contratos co-
lectivos o individuales sobre tra-
bajos sometidos a su jurisdicción,
el Jurado Mixto o su autoridad
correspondiente podrá proponer al
Delegado provincial del Trabajo
sanciones de 25 a 250 pesetas,
agravadas en caso de reinciden-
cia, pero sin que puedan exce-
der de 1,000 pesetas. Cuando las
circunstancias y ejemplaridad del
caso lo exijan y se trate de indus-
trias que comprendan gran núme-
ro de obreros, las sanciones indi-
cadas y las que se formulen, de-
clarada la reincidencia, podrán re-
petirse tantas veces como sea el
número de obreros que sufran las
consecuencias de la infracción.»

Així, doncs, nosaltres ens tro-
bem davant del cas que hi ha unes
bases signades pel senyor Conse-
ller de Treball ; hi ha uns patrons
que es rebel·len contra aquestes
disposicions del senyor Conseller
de Treball. I aquesta rebel·lió a
les disposicions esmentades pot
representar un problema d'ordre
públic, i, .sego'ns la Llei, a la gent
que es troba situada en aquest:
cas se li pot imposar multes de
2 Ç a i.ooo pessetes. Jo prego al
senyor Conseller de Treball que
apliqui l'article 33 de la Llei de
Jurats Mixtos, perquè els obrers
metal·lúrgics, en nom dels quals
jo parlo', s'ho mereixen. Si aquests
obrers han fet això, si aquests
obrers han cregut que la Llei de
Catalunya seria aplicada i per
aquests motius han estat al cos-
tat del Govern de la Generalitat,
és convenient, doncs, que no se'ls
defraudi, perquè, donada llur tra-
dició anterior, ja comprendreu
que si un dia arriben a decep-
cionar-se i creuen que dintre els
termes de la Llei no és possible
obtenir cap mena de reivindica-
ció, per elemental i insignificant
que sigui, aleshores no se'ns po-
drà exigir cap mena de responsa-
bilitat. No podeu dir que aquests
obrers metal·lúrgics són impa-
cients. Fa un any i mig que tenen
les bases presentades, un any i
mig que estan treballant i mal-
dant dintre el Jurat Mixt, primer,
recorrent a Madrid després, al
Conseller de Treball més tard i,
finalment, confiant en la bona vo-
luntat i talent del senyor Conse-
ller de Treball. Jo, doncs, dema-
no al senyor Conseller de Treball
que ens faci dues manifestacions,
si ens les pot fer : Primer, la con-
cepció de fet del Decret del Mi-
nistre del Treball senyor Està-
delia ; segon, el que pensa fer en
relació a aquestes bases que des
del dia 2 de juny estan signades
i avui hi ha 60 tallers, la rela-
ció dels quals poso en forma de
llista de patrons metal·lúrgics a
la disposició del senyor Conseller
de Treball, on encara no s'han
complert, i, en canvi, publiquen
notes d'aquesta naturalesa a la
Premsa, que no indiquen res més
que un estat de rebel·lió, que si
l'hagués adoptat la classe obre-
ra estic segur que avui sentiria
sobre ella tot el pes de la Llei.

C O N F E R È N C I A
Avui, dissabte, dia 7, a les deu

del vespre, el company Joan Co-
morera donarà una conferència a
l'estatge de l'Ateneu Obrer Mar-
t i nene — Besalú, 14 — i hi dis-
sertarà sobre l'interessant tema :
((La Llei de Contractes de Con-
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Joventut Socialista de Catalunya
Confiança, constància,

energia!
Les nostres paraules d'avui seran dures. No estem pas contents.

Ni de bon tros. L'actuació de les joventuts socialistes catalanes, al
nostre entendre, deixa molt que desitjar. Hi ha un encallament en
les activitats que cal escombrar. Hi ha una apatia desesperant. Hi
ha una. deixadesa mortífera.

Això no pot continuar així. Hem de reemprndre ràpidament la
nostra dinàjnica actuació si volem que la Joventut Socialista de Ca-
talunya sigui una organització mascle.

En les nostres paraules no cal cercar-hi al·lussions particulars.
No n'hi han. El defecte és general i per tant també ha d'ésser ge-
neral la crítica.

Pessimisme excessiu? No. Nosaltres creiem que en les organit-
zacions i més en les nostres cal el·ludir els elogis.

Res de llorers. Res de panegírics. Res d'incems. No ós l'adula-
ció servil, no és la contemplació encantada del propi melic el que
eixampla les organitzacions. Es la crítica, és la discussió, és l'ac-
tuació exemplar el que les enforteix i engrandeix.

Amb aquestes paraules volem donar a entendre que ni quan ens
trobem al bell mig dels èxits i les victòries que ens esperen, empra-
rem altre llenguatge que aquest. Per això l'emprem avui. Res de
pessimismes. Incentiu, estimili, encoratjament per anar endavant.

El moviment no es demostra caminant, però caminar és movi-
ment. I nosaltres hem de caminar molt. I hem de fer llargues jor-
nades. I hem de passar penalitats.

I per això hem de menester una forta voluntat. I posar-la en
marxa. I sumar-la a la voluntat dels que ens vulguin acompanyar.

Que ningú no oblidi això ! :
Tota l'existència al servei de l'ideal!
Els incapaços per a l'esforç han d'ésser eliminats de les nostres

organitzacions.
No són cotitzacions el que volem. No són figures decoratives el

que necessitem. No són presències espaiades el que ens interessa
Voluntat, perseverança, dinamism. Heu's ací el que ens inte-

ressa.
Que els mancats de voluntat s'apartin del nostre camí.
Que els inconstants abandonin les nostres rengleres.
Que els covards baixin a la cuneta.
Hem d'exigir a les joventuts socialistes catalanes, confiança ab-

soluta en el nostre ideal, constància en l'actuació i energia en l'acció.
I l'esdevenidor serà nostre!

JOSEP MIRET

Coses c a t ò l i q u e s
Ja fa uns dies que un tal «Pa-

dre Laburu» va donar una con-
ferència ací a. Barcelona.

Entre les moltes coses que va
dir, hi ha els mots que adreçà
als rics, als .potentats, recorna-
nant-los que fessin donació de
llurs fortunes a les classes neces-
sitades.

Si veritablement el dit «Padre
Lahuru» pensa així, hem de dir-
li que per aquest camí sols
trobarà disgustos. Fixeu-vos, si
no, que les paraules, de Crist,
molt superior a vós, els catòlics
les obliden. Ells comprengueren
de bon principi que eren unes con-
dicions quelcom «léonines» i tot
seguit, en lloc de fugir de les fi-
les de la religió, optaren per cer-
car uua fórmula que no els costà
molt treball de confeccionar. Mo-
nopolitzarien les doctrines. Una
vegada això acomplert, parlarien
molt del fil l de Déu, fent capir
llurs doctrines a la gent humil.
Després, el Déu pare, els serviria
com a «papú».-Manarien que tots
s'agrupessin a llurs files, els tre-
balladors que no es queixessin del
jou burgès, que sofrissin les dis-
sorts més grans de la vida rebai-
xada al darrer ordre, que ells
guanyarien la glòria del cel, puix
que els rics —condemnats a l'in-
fern— pel sol fet d'ésser-ho, no
podrien gaudir del plaer etern.

I d'aquesta manera anaren fent.
Avui comencen a restar sols els
catòlics que amb anar a missa ja
en tenen prou. Avui — repetei-
xo— ja és un dels seus que els
parla de repartir la riquesa i l'a-
plaudeixen (això tampoc no costa
cap diner) frenèticament, però
ningú no sols inicia el complir les
paraules del ministre del Senyor,

Ja pots xiular
sí en vSamper
no vol beure

sinó que sense cap dubte cerquen
alguna fórmula per a reduir les
despeses, encara que sigui perju-
dicant el pròxim i augmentar els
ingressos.

Ho repetim, (¡Pare Laburu» : si
continueu així us passarà quelcom
desagradable. Heu d'aconsellar
que vagin a missa, si pot ésser
de dotze (està més guarnida) que
amb això ja es salva l'esperit i
no és molt car, puix que això de
demanar-los que reparteixin llurs
fortunes és quelcom atrevit. Dei-
xeu-ho per aquesta mena de gent
«que fugint de la mà de l'Es-
glésia blasma contra la pro-
pietat privada i que forçosament
haurà de condemnar-se eterna-
ment ».

JAUME JULIÀ

PRIMER CONGRES DE
JOVENTUTS SOCIALISTES

DE CATALUNYA

Tindrà Uoc ela dies 8 1 9 de
setembre proper, a la Casa del
Poble de Barcelona, sota el se-
güent ordre de discussió:

Constitució de la Mesa.
Validació de credencials.
Discussió del projecte d'esta-

tuts de la Federació Catalana
de Joventuts Socialistes.

Proposicions.
Nomenament del Comitè Exe-

cutiu.
Discurs de clausura del Con-

grés pel President de la U. S. C.
company Joan Comorera i Soler.

NOTA
Pel que fa referència als de-

legats i llur nomenament, cal
fer-ho d'acord amb la part del
projecte d'estatuts que parla
dels Congresos.

Hom prega també que totes
les seccions de Joventuts guar-
din el número passat de JUS-
TÍCIA SOCIAL, on hi ha el pro-
jecte d'estatuts, per fer-hi les es-
menes necessàries.

A la joventut

Notes i avisos
Avui, dissabte, dia 7, a les 10

del vespre, el president de la Jo-
ventut Socialista de Catalunya,
company Josep Miret, donarà
una conferència al local de la Jo-
ventut de Reus, sobre el següent
tema : «Les joventuts i els pro-,
blêmes del món».

Conferències que se celebraran
a la Casa del Poble durant aquest
mes, a dos quarts de vuit del ves-
pre :

Dia 10. «Tasques proselitistes
de la Joventut Socialista de Cata-
lunya», pel company Tomàs
Amat.

Dia 17. «Eficàcia dels fronts
contra el feixisme i la guerra»,
per Marcel·lí Bochaca.

Dia 24. «Les joventuts i el ¿e-
xualisme», per J. Villaley.

Dia 31. «Evolució i Revolu-
ció», pel company Josep Miret

La Joventut Socialista de Cata-
lunya (Secció de Badalona), assa-
benta a tots els militants i no mi-
litants del nostre partit, que el
proper vinent diumenge, dia 8, al
matí, s'efectuarà una visita cor-
dial al nostre volgut company en
Granier-Barrera, que actualment
es troba detingut a la presó Mo-
del de Barcelona.

Punt de sortida : al nostre es-
tatge social, carrer de Sant lj'ere¡
174, a dos quarts de nou del ma-
tí.

Hem rebut un interessant ma-
nifest que els companys de Reus
han adreçat a la joventut de la
mateixa població.

En la .impossibilitat d'inserir-lo
tot en aquesta plana n'extraiem
el darrer paràgraf :

«Poques coses caldia afegir per
a justificar la nostra crida a les
joventuts, però volem fer una
declaració concreta davant el
problema de Catalunya. Nosal-
tres no som ni nacionalistes ni
patriotes. Som simplement socia-
listes que vol dir internacionalis-
tes. Però el nostre internaciona-
lisme no ens permet de postergar
les nostres coses a benefici de les
dels altres pobles. Sentim un
amor gran per tots els pobles i
pel mateix motiu sentim i esti-
mem la nostra terra. Nosaltres,
com a socialistes, en el terreny
polític podem optar per una Unió

de Repúbliques Socialistes Ibèri-
ques o per la separació total d'u-
na Espanya centralista, si aques-
ta conserva en la seva direcció
les oligarquies capitalistes ama-
rades d'esperit borbònic. I aques-
ta declaració que podria semblar
agosarada, i que no treu cap pos-
sibilitat de fusió cordial amb to-
tes les forces marxistes espanyo •
les, és l'exposició més ortodoxa
de les teories socialistes.

Joves de Reus! La Joventut
Socialista de Catalunya us re-

• quereix perquè entreu a les seves
rengleres a capacitar-vos i prepa-
rar-vos a forjar i dirigir la nova
societat que tots els oprimits
anhelem.

Joves ! Veniu a nosaltres per
acompanyar-nos en la tasca no-
ble i àrdua d'implantar el Socia-
lisme.»

Gil Robles s'ha
casat

Malgrat que el motiu ens vul-
gui portar, cap un assaig entre els
deures familiars i les vocacions
dictatorials, mirarem de cenyir-
nos a la part anecdòtica, la qual,
per altra banda, ofereix prou
marge per al comentari.

La «cocotte» que és en Gil
Robles, plena de vanitat i de
fums de fanfarroneria, ha fet

una cosa que no s'acostuma a fer
entre «cocottes» : casar-se amb
una femella, és a dir, probable-
ment amb una altra ((cocotte».

Però el fenomen, malgrat la se-
va incongruència, ha de tenir una
explicació. Entre la gent de vici
i les mitges virtuts, els ajunta-
ments escatològics es produeixen
de tant en tant. Són ajunta-
ments contra natura, encara que
tinguin llur justificació clínica.

De totes maneres, haurà de
triar entre una explicació de ca-
ràcter morbós com la que nosal-
tres volem donar i la conducta
dels dictadors que no fan mai
aquestes coses en les circumstàn
cies en què ho ha fet Gil Robles.

El mateix Primo de Rivera, de
més categoria que Gil Robles, per
pensar en erotismes, i tan aguts
que l'havien de portar al matri-
moni amb la Mimí, va esperar tro-
bar-se al Poder, perquè, alesho-
res, a un home ja se li pot perdo-
nar tot.

Treballadors...!!
Per a les vostres compres
Per tot allò c|ue us faci falta
Solament hi ha la casa

U N I B A
Basar die preus únics

Fiveller, 34
B A R C E L O N A

La casa que demostra i prova que ven a més bon preu que ningú

La Federació Es-
portiva és la for-
ça de xoc de les
nostres organit-
zacions. Tots els
companys de la
J. S, C. s'hi han

d'allistar

AMANITS
Provem-ho ?

Llegim a «Las Noticias» :
((Llegaron a Barcelona varias

gifaras e hipopótamos que han
venido a establecerse en nuestra
ciudad, atendiendo amables re-
querimientos de la Dirección del
Jardín Zoológico».

I si féssim «amables requeri-
mientos» a Royo Villanova i fa-
milia ?

Profecies

Hem llegit a una revista, que
una endevinadora preveu que
l'any 35 Espanya estarà gover-
nada per una tribu de gitanos.

¿ Encara governaran els lerrou-
xistes l'any que ve?

Confirmació

Lerroux, en el seu darrer dis-
curs, ha dit que, passat el període
de floració, el partit radical torna
a ésser una pinya compacta. Just.
Tan just, que just, just l'ende-
mà, el senyor Just saltà de la
pinya. Amb dos pinyons més.
Ai ! Volem dir dos diputats més.

Ens temem que, de continuar
així, aviat haurà de dir, com un
capellà que coneixem, que a l'en-
demà de la crema de convents
s'exclamava :

«—Todos se han quitado. To-
do me lo han ido. Tan solamente
me han dejado los ojos para llo-
rar lo que he perdido.

Que tirin el dret !

Gil Robles, en un parlament
adreçat a les joventuts, ha mani-
festat el propòsit de fer una con-
centració a Montserrat. Per nos-
altres ja poden fer. Que no s'es-
tiguin de res. I si tant ens fan
dir, els aconsellarem que se'n va-
gin al Cavall Bernat.

FERROMA
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L'apl icació de les lleis socials

Discurs del company Fronjosà sobre les
reivindicacions dels metal·lúrgics

A continuació publiquem el dis-
curs (f n i' i'l nostre company Fron-
ÌCIMÌ pronuncià en la sessió del
l'nrlaiiit'tit Català cl dia 29 de
juny.

El Sr. PRESIDENT: Té la
paraula el senyor Fronjosà.

El Sr. FRONJOSÀ: Senyors
Dipu ta t s : Vaig a dirigir un prec,
(¡ut- niés que prec és denúncia, al
Conseller de Treball i Obres Pú-
bliques. Per jo voldria que aquest
prer es volgués convertir, quan
les tasques del Parlament ho per-
metessin, en una interpel·lació.

Es t racta de la interpretació dr
l 'aplicació de- les Lleis socials a
Catalunya. Nosaltres, que reco-
neixent la voluntat i l'esforç que
està posant el senyor Conseller
de Treball en totes les qüestions
que afecten el dret social, no es-
tem pas del tot conformes en la
manera com la legislació social
s'aplica a Catalunya. Es clar que
això, igual pot ésser per desco-
nei: ment dels mòbils que induei-
xen a seguir la política del senyor
Conseller de Treball, com pot és-
ser també perquè nosaltres tin-
guem altres concepcions del que ,
es refereix a l'aplicació de les
Lleis que regulen el dret del tre-
ball . No estem satisfets de la ma-
nera que això marxa, ni de les de-
legacions del treball, ni de les ins-
peccions ; i estem convençuts que
hi lia una pila d'elements que
actuen en aquest pla que no són
pa v. els niés desitjables en aquest
moment històric de Catalunya i
que tampoc no responen a la
consciència que té formada el pro-
letariat del que són aquestes Lleis
que regulen els seus drets.

Avui ens anem a limitar al que
fa referència a un plet que tenen
plantejat els obrers metal·lúrgics
amb els seus burgesos. Més ben
dit ; més que la burgesia metal-
lùrgica i els seus obrers, el plet
està plantejat entre el senyor
Conseller de Treball i la classe
patronal dels metalls. Tots vos-
altres sabeu la tradició militant en
el camp proletari de l'obrer me-
tal·lúrgic, tots vosaltres sabeu que
la. primera vaga general que es
va realitzar a Espanya va ésser
conseqüència d'una vaga de me-
tal·lúrgics, l'any 1902, que, com
;•. conseqüència, va portar la pri-
mera vaga general a Espanya ;
no cal que jo us parli de les va-
gues del ió, del 16 i del 20, va-
gues de metal·lúrgics que han aca-
bat gairebé sempre amb una gran
despesa de llibertat i de sang.
Aquests homes, canviant la seva
ac t i tud tradicional, creient en el
nou dret que havia estructurat la
República, l'any 1932, varen pre-
sentar al Jurat Mixt de la Side-
rúrgia i de la Metal·lúrgia i deri-
vats unes bases de treball. I
aquesta gent, que sempre havia
portat les qüestions a un pla de
violència, a un pla irreductible i
intransigent , la primera vegada
(lue creuen en les disposicions
de la Llei, arriben, després d'un

Acadèmia 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.

" " " " 7 a 9 " 15 " "

MUNTANER, 52, 4.* 2."
NOTA.-Les afiliades a la U. S. C. i llurs filles

disfrutaran d'una rebaixa de S ptes.

any i mig, a obtenir unes bases
que regulaven el treball en els ta-
llers i en les indústries metal·lúr-
giques. Aquestes bases, signades
pel senyor Conseller del Treball,
varen ésser publicades el dia 2
de juny d'aquest any. Aquestes
bases, segons disposició del que
deien elles mateixes, havien d'en-
trar en vigior set dies després

d'ésser publicades en el Bullien
Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya. Vol dir que el dia g ha-
vien d'ésser una cosa acceptada
per patrons i obrers, tota vegada
que venien signades per la més
alta representació que regula les
relacions entre patrons i obrers a
Catalunya. Per tal que no hi ha-
guessin discussions i dubtes, com
que el dia 9 de juny s'esqueia en
dissabte, en una reunió tinguda
pels obrers metal·lúrgics es va
acordar que entressin en vigor el
dia 11, que era dilluns, a l'efecte
que no s'hagués de discutir si
el jornal, si les condicions de tre-
ball, si el que s'establia en aques-
tes bases,,havia d'entrar en vigor
el dia 9 o el dia 11. I bé ; el dia
9 de juny, el mateix dia que en-
traven en vigor aquestes bases,
vàrem veure publicada a la prem-
sa una nota que s'assemblava com
una gota d'aigua a una altra
a la nota que acostumen a publi-
car els sindicats de la pristina
Confederació Nacional del Tre-
ball. En el peu d'aquesta nota no
hi havia ni la signatura del Co-
mitè, i la Confederació, mal al-
menys, signa: «El Comiteli; no
hi havia cap nom responsable ni
de President ni de Secretari. So-
lament deia el següent: «A los
patronos metalúrgicos. La Unión
Industrial Metalúrgica — i ho dic
en castellà perquè us faci més il-
lusió — se cree en el deber de
advertir a todos los industriales
metalúrgicos de Barcelona y su
provincia que en cuanto no tenga
resolución definitiva el recurso in-
terpuesto contra las bases del tra-
bajo en el ramo de la metalurgia,
han de seguir aplicando las mis
mas condiciones que rigen desde
septiembre de 1931, por ser prin-
cipio general de la Ley que toda
disposición recurrida no entre en
vigor hasta haberse resuelto en
última instancia. Por consiguien-
te, se advierte a los industriales
que no vienen obligados a pagar
más horas que las realmente tra-
bajadas.»

El Sr. COROMINES: Això
inclus en castellà està malament.

El Sr. FRONJOSÀ: Així,
doncs, després de les bases sig-
nades pel senyor Conseller de
Treball i Obres Públiques, els pa-
trons metal·lúrgics varen recórrer.
On ? Varen recórrer a Madrid, al
Ministre de Treball, Sanitat i As-
sistència Social de Madrid — no
sé quin nom té, perquè l'Estadella
va agafar els metges i els va po-
sar a casa seva ; abans era de
Treball i Previsió.

El Sr. LLORET : Ara és d'im-
previsió. (Rialles.)

El Sr. FRONJQSA: Ara és
d'imprevisió ; d'acord amb el se-
nyor Lloret. El fet és que això
és una manifestació clara i evi-
dent de rebel·lió ; però nosaltres
creiem que això ha estat possible
perquè el Govern de la Gençrali-
tat, i particularment el senyor
Conseller de Treball, en el mo-
ment que el Ministre actual del
Treball va publicar el seu Decret
del dia 13 d'abril del 1934, no hi
ha haguf cap manifestació ni per
part del Govern, ni per part del
senyor Conseller de Treball, que
digués quina quantitat de crèdit

s'havia de donar a aquest Decret
a Catalunya. El Decret del Mi-
nistre actual del Treball és un
Decret que els catalans, el prole-
tariat i els treballadors de Catalu-
nya no podem acceptar de cap
manera; no el podem acceptar,
perquè pugna amb la Llei fona-
mental de l'Estat i pugna amb
la nostra Llei fonamental, amb la
Llei que regula les normes de con-
vivença entre els catalans. Jo ja
sé que aquest Decret deriva de
l'article quart, del que es va pu-
blicar en virtut del traspàs de
serveis de Treball el dia 2 de no-
vembre del 1933. Aquest Decret,
que no honora pas gens el mateix
Ministre que el va inspirar — em
plau de parlar clar—, parteix d'a-
llà, i per això l'actual Ministre
del Treball l'ha pogut publicar.

Però jo dic una cosa : Fa apro-
ximadament uns vuit mesos que
en aquest mateix Parlament nosal-
tres fèiem una pregunta al Conse-
ller de Treball que hi havia ales-
hores. Li vàrem dir quines or-
dires, quines idees, quines direc-
trius i quin concepte tenia del
traspàs de serveis de Treball la
Comissió que estava en aquell
moment fent-lo, i el Conseller d'a-
quell moment ens va contestar
que no ens esveréssim, que hi ha-
vien persones que sabien i conei-
xien perfectament tot el que feia
referència al dret,social i que, per
tant, això quedaria a satisfacció
de la classe treballadora, i nos-
altres ens hem trobat després
que el Decret del traspàs dels
serveis de Treball és un dels tras-
passos més vergonyosos, que si bé
dic i repeteixo que no honora gens
el Ministre del Treball de l'època
que el va inspirar, els catalans que
intervingueren en aquell moment
en aquest traspàs, tampoc no pas-
saran a la història per haver tin-
gunt una concepció real de les
idees i de les concepcions que té
la classe treballadora de Catalu-
nya respecte de llurs drets i res-
pecte de llur catalanitat.

Aquest Decret de l'Estadella
diu que tots els particulars po-
dran dirigir-se, mitjançant i pro-
vi informe del Delegat especial
del Treball a Catalunya, al Mi-
nisteri del Treball, assenyalant
les infraccions legals observades
en les bases o els acords de caràc-
ter general dels Jurats Mixtos de
Catalunya als efectes expressats
en l'article anterior, i en l'article
quart diu que el Delegat especial
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del Treball a Catalunya i tots els
particulars, per mediació i previ
informe d'aquest Delegat, podran
així mateix dirigir-se al Ministeri
del Treball reclamant contra
aquelles bases, i acords de caràc-
ter general que sense infringir
disposicions legals, que-sense in-
fringir disposicions legals, pro-
dueixin lesió o quebranto en la in-
dústria o una rama de la indús-
tria. Això és anticonstitucional.
Això nosaltres no ho podem ac-
ceptar de cap manera, i voldria
que el senyor Conseller de Treball
es pronunciés d'una manera con-
creta respecte d'això, perquè do-
naria una mica de tranquil·litat a
la classe treballadora, que està
veient que, en virtut d'aquest De-
cret, tot el que es faci aquí refe-
rent a organismes superiors del
treball és una ficció, és una pa-
ròdia, perquè en última instància,
contra el que creia aquesta classe
treballadora, no és precisament d
Conseller de Treball qui ha de re-
soldre, qui pot dir-hi l'última pa-
raula definitiva, sinó que és el Mi-
nistre del Treball. Aquest Decret
és anticonstitucional, perquè nos-
altres creiem que tots els traspas-
sos de serveis que es facin són
unes coses que arrenquen dels
acords de les Corts Constituents
de la República, i el Decret de
traspàs de serveis del dia 2 de de-
sembre del 1933 deia, en el seu
article quart, qéb'és aquell a què
fa apel·lació aquest, mateix Decret
de l'Estadella, que los recursos
fundados en infracción de Ley
que se difijan al Ministerio del
Trabajo y Previsión Social, ha-
brán de. ser presentados, confor-
me al precepto general de la Ley,
en los Jurados Mixtos correspon-
dientes, y éstos los remitirán al
Consejo Regional del Trabajo,
organismo que informarà acerca
de si el motivo del recurso plan
tea o no. cuestión que afecte a la
interpretación o acertada aplica-
ción de las Leyes. En caso afir-
matiiio, los remitirá, por conduc-
to del Consejero de la Generali-
dad, a la resolución del Ministro
del Trabajo y Previsión, y en ca-
jero de la Generalidad la desesti-
mación.

Això vol dir que aquests se-
nyors, els patrons metal·lúrgics,
no han tingut per a res en compte
el que'disposa l'article quart del
Decret de traspàs de serveis, és
a dir, que ells que no estaven con-
formes amb aquelles bases, ha-
vien de denunciar-les al Jurat
Mixt, del Jurat Mixt havien
d'anar al Consell del Treball de
Catalunya, i del Consell del Tre-
ball havien d'anar al Conseller de
Treball de la Generalitat, i aquest
havia de dir si s'estimava o no el
recurs justificat . Però aquests se-
nyors no han fet això ¡ aquests
senyors, passant per damunt de
l'autoritat del senyor Conseller
de Treball, sense encorñanar-se a
ningú, tan bon punt sortiren les
bases signades pel senyor Cor/se-
ller, han anat a aquest Delegat
especial que cobra amb els diners
que corresponen a Catalunya — i
el dia que el senyor Conseller ac-
cepti la interpel·lació, li ho de-
mostraré —, que d'una manera
indeguda està defraudant les fi-
nances de la Generalitat de Ca-
talunya ; aquests senyors, sense
tenir en compte el que deia el De-
cret de traspàs de serveis, rebe-
lant-se contra l'autoritat del se-
nyor Conseller, han anat i s'han
dirigit. d'una manera directa a'l
senyor Ministre de Treball, Sani-
tat i . . . no sé què més, de Madrid.
I no n'han tingut prou d'això,

sinó que encara se n'enorgullei-
xen.

Quan en virtut de la signatura
del laude del Ministre del Tre-
ball, es regulava la jornada als
obrers metal·lúrgics de Madrid,
els patrons metal·lúrgics de Bare-'-
lona varen córrer a veure si aque-
lla disposició ministerial els afec-
tava a ells, i, així llegíem a la
premsa del dia 19 de juny del
1934 una conversa tinguda pels
patrons metal·lúrgics amb el Mi-
nistre de Treball en aquests
termes : u En el Ministerio de
Trabajo visitó al señor Iranzo
una comisión de patronos meta-
lúrgicos catalanes para darle cuen-
ta del recurso presentado contra
las bases de trabajo. Los comisio-
nados deseaban conocer si las ba-
ses que regulan el trabajo en la
industria metalúrgica de Madrid,
deben estar también en -vigor en
la industria metalúrgica de Bar-
celona. » Això vol dir que als pa-
trons metal·lúrgics d'aquí sembla
que per a ells no existeixi el Con-
seller de Treball, i nosaltres, en
aquest moment, volem donar tot
el prestigi i tota l'autoritat al
Conseller de Treball, perquè hom
estava acostumat a veure que els
únics que ens posàvem fora de la
Llei, que els únics que ens enfa
dàvem, érem els obrers, i ja és in-
teressant que en aquests moments
els que es posin fora de la Llei
siguin precisament aquella gent
d'ordre, aquella gent que sempre
ens assenyalava a nosaltres corn
que fugíem per la tangent i que
sempre plantejàvem els problemes
en un pla de violència ; però tam-
bé ens estranya que ningú a Ca-
talunya no hagi sentat la mà a
aquests senyors, que no se'ls
digui que les coses que determi-
na el Govern de la Generalitat
s'han de complir per damunt de
la concepció que es tingui, inclus
del concepte que els mereixi el
Govern.

Els patrons metal·lúrgics s'han
llançat a una acció — com pot
veure's pel que hem llegit i pel
que direm — derrotista contra el
Govern de la Generalitat. Des
que les bases són signades a Bar-
ceuona, s'han paralitzat cinc ö sis
so contrario propondrá al Conse-
tallers ; en alguns d'ells es dóna
el cas especialíssim que tenen ac-
cionistes d'aquells de caràcter de-
finitiu en la indústria, cosa que
vol dir que tenen una quantitat
d'accions que pot influir en un
moment determinat en què en una
indústria d'aquelles de les quals
són accionistes s'adopti una ac-
titud, i, en canvi, en altres in-
dústries, se n'adopti una altra.
Així, per exemple, tenim el cas
de «Industrias Siderúrgicas»,
que mentre, després de signades
les bases s'han tancat els tallers i
s'amenaça amb llançar al carrer i
tots els obrers que hi treballen, en
canvi la «Hispano-Suiza», que,
si-no d'una manera total i abso-
luta, en gran manera està influï-
da per aquella mateixa empresa,
accepta i acata les bases. Entenr.
que això és degut al fet que a la

(Passa a la pàgina 2.)
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