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L'era constructiva
Ginebra, la patria de Rousseau, és, per una mena de lògica del

desti, la residencia oficial de la Societat de les nacions. Ginebra
serà també la seu de la Oficina internacional del Treball. Ginebra,
en el cor de la Europa adolorida i delirant, és com una coloma
blanca i fina amb un branquilló d'olivera prometent la pau i la
cordial intel·ligència entre els homes.

El dia 21 d'octubre es posava la primera pedra del edifici des-
tinat a Oficina del Treball que ha de costejar la Societat de les
Nacions. Representants de tots els palssos assistiren a la ceremo-
nia. Discursos diplomàtics, més o menys ben intencionats, varen
donar solemnitat a l'acte. Però la paraula dels treballadors en lla-
vis del camarada Jouhaux va emergir sàvia i pura com una ema-
nació de la pròpia terra que s'obría pera rebre els fonaments del
temple del nou Dret internacional. Deia:

«Posem avui la primera pedra de la Casa del Esforç. L'esforç
envers la justícia, envers la llibertat, envers el dret, del esforç
humà.»

«Dedicada al Treball i als drets del Treball, la Oficina Interna-
cional revesteix aixf un doble caràcter: realista i simbòlic. Realis-
ta, perquè s'encamina a la realització de la democràcia econòmi-
ca; simbòlic, perquè afirma la organització fraternal del Treball.»

«Malgrat les batalles que diàriament ha de lliurar la classe
obrera en la lluita per la seva emancipació, sempre ha demanat
que els problemes socials siguin considerats com a problemes
de Dret.»

No és problema de força, és problema de dret. No és lluita d'in-
teressos, és lluita d'Esperit. Cada dia, en tot lloc s'aferma més la
evidència que el detentar els drets del Treball és la violació i l'en-
cadenament del esperit humà. Cada dia és major el nombre dels
homes d'alta mentalitat que s'entreguen a la causa del Treball per
a poguer laborar sincerament per l'emancipació humana.

El Socialisme és la educació del Esperit. Quina lliçó per al es-
pectador honrat, el llenguatge dels nostres homes i el d'aquells
que defensen el capitalisme moribondi Quin contrast de vida, de
joventut i de vigoria entre les idees dels uns i les dels altresì Ahir
mateix el nostre camarada Ramsay Mac-Donald corprenia als
membres del Parlament britànic amb les seves paraules, amb les
seves imatges, malgrat de proposar una nova càrrega a les fortu-
nes per a subvenir al sosteniment dels «sense feina». «El nostre
credo—deia Mac-Donald—ens portarà un estat de bellesa, de dig-

--mlot i de i* radiafif que trasbalsarà íütes les coses?. Volem que's
combini la saviesa econòmica amb la rectitud moral».

Tasca noble, tasca difícil, tasca lenta. Però la veritat s'ha obert
camí i avança. En el racer ginebrí existeix ja el temple del nou
Dret internacional. Les violacions què's cometen a la «Carta del
Treball» inscripta en els tractats de pau, tenen un registre i tindrèti
probablement una sanció i una esmena. I els homes de les nacions
que no coneixen encara la existència d'aquests nous instruments
d'alliberació humana, obtindran consciència aé llur eficàcia pel bé
que els en pervingui. I amb el temps seran incorporats integral-
ment a l'humanitat, i donaran també llur fruit moral i intel·lectual.

Per això podem repetir amb tota convicció les darreres paraules
del discurs de Jouhaux: «La organització del Treball és força de
progrés, és força de justicia social que res pot detenir, però que
tampoc no ha d'aterroritzar a ningú.»

Aquesta fulla és un camp obert, 1 accepta la col·laboració
de tots els homes d'idealltat generosa. Deis articles sig-

nats en són responsables llars autors.

PER LA PAU A LA TERRA

EL PENSAMENT INTERNACIONAL
Amb aquest mateix títol hem

llegit una brillant apel·lació del
formidable novel·lista i drama-
turg anglès |ohn Galsworthy,
adreçada als escriptors de tot el
mon, invitant-los a realitzar un
apostolat constant i generós en
prò de la concòrdia dels pobles.

John Galsworthy mereix to-
tes les nostres simpaties, tan
per la seva obra literària, que
es una de les més interessants
i espirituals que hagin produit
les lletres angleses contemporà-
nies i que s'haurà de posar al
costat de les d'un Kipling, d'un
Wells o d'un Bernard Shaw, com
per la seva cordialitat humana,
tolerant i comprensiva. La seva
crida ens ha corprès i ens ha
fet pensar.

L'il·lustre autor de Captures,
de The Little Man, de Motley i
de tantes altres obres admira-
bles, es dol de. la corrupció del
pensament internacional. John
Galsworthy enten per pensa-
ment internacional la diversitat
de pensaments nacionals, els
quals, ordinàriament, venen in-
formats per un esperit mesquí,

taris competidors de societats ;
competidores entre seccions de
la Humanitat». La sort del món,
pel gran escriptor anglès, està en
mans de tres grans poders, que
són la Ciència, les Finances lla
Prempsa. «Dessota l'ostentosa;
superficie de les coses, afegeix,
aquests tres grans poders ditero
minen secretament el camí de
les nacions, i poc devem espe-
rar en l'esdevenidor, si no es
poden enmotllar i desenrrotllar
amb mires internacionals».

Així com John Galsworthy es
dol de la corrupció o de la per-
versió del pensament internacio-
nal, no hi hauria lloc, potser; a
doldre's, més aviat, de rabsencia
d'un pensament internacional,
entenent per tal un pensament
comú a totes les nacions i que,
superés als antagonismes llurs? .
Es clar que aquest pensamenti
existeix i ha existit sempre, en
una forma o altra. Totes les re-
ligions d'una mica d'empenta i
que han sobreeixit de les fron-
teres de llur poble originari,,
l'han proclamat i en certa mane-
ra l'han realitzat. Però els anta-..
fonismes nacionals, pel caràcter
iològic que solen presentar,

han estat més forts. Aquests an-
tagonismes són realment irre-
ductibles i hi cal comptar sem-
pre; però no són pas insupera-
bles. Certes doctrines econòmi-
ques i socials entre elles el
socialisme modern, represen-
ten també un pensament in-
ternacional que pot adaptar-se
més o menys als caràcters etno-
gràfics de les comunitats huma-
nes.

Però cada un d'aquests pen-
saments, més o menys universa-
litzants, existeix com una doc-
trina, poc o molt arrelada en

de mica en mica. Que els amos
^el mon—Savis, Financiers, Pè-
"riodistés—W pensin: hi ha tanj-
bé, dormida encara, però a punt
de desvetllar-se, prou gosadia
generosa í prou violència heroi-
ca, per a arrebaçar-los el ceptre
de les mans i repartir-se el re-
ialme.

Alfons Maseras "*'

Si ets conscient veuràs
clarament el camí del teu
deure:

Com a home, has d'és-
ser socialista.
Com a obrer, sindicalista.

petits nuclis d'homes estudiosos

Imatges de l'hora
I parlà Jesús sobre la munta-

iüya:
. «No ¿encén una antorxa per
.a posaría sota l'almut, sinó so-
pre el canalobre; sols així po-
lirà il·luminar tota la casa.»

ateu, V, 15; Mace, IV, 21 j Lluc,
'VIII, 16; XI, 33.)

Ah, els pobles qui cubreixen
falmut T antorxa espiri-

|toa/, laque il·lumina els camins
ge la terra Í les rutes del mar!
'&lantiaen les mans de Psiquis i

-en mants de la Llibertat!
Ah, els pobles qui avantpo-

sen el valor de quantitat sobre

ïtmb

^el de.qualitat, i subordinen fin'

VS^S^&^SS^^rs^lÜS^

xenòfob i particularista «à ou-
trance». I es dol, també, que so-
ta la capa de la civilització, i
massa sovint descaradament, ca-
da poble, gran o petit, només
pensa en les seves finalitats im-
mediates, essent la por de que
creixi encara la confusió actual
i la temença de noves catàstro-
fes, l'únic sentiment que els
manté en una pau transitòria.

Retreu Galsworthy la següent
frase de Thomas ^Hardy; «El
canvi del pensament internacio-
nal es l'única salvació possible
del mon», i se la fa seva, cridant
especialment als homes de cièn-
cia, als financiers i als escrip-
tors—en particular als periodis-
tes, que tanta influència directa
tenen sobre l'opinió pública—a
què les cogitin i a què acomodin
llur conducta, no a les necessi-
tats o als interessos nacionals
del moment, sinó a la germanor
i a la unió de tots els homes.

John Galsworthy creu que els
governs i els pobles ja no són
actualment responsables de la
desfeta de la civilització. «Els
governs, escriu, són els manda-

total de solidaritat humana. El
que no existeix, és un veritable
sentiment internacional ço és,
humà, superador, mai destruc-
tor. 4¿}s caràcters essencials de
cada pöbk o de cada raça.
,, Lf« religió^» eren l«s crida-
des a fer neixe en l'ànim i en el
cor déte* homes aquesta cons-
ciència i aquest sentiment de
que parlem. I en aquest aspecte,
les religions han f et fallida. Han
fallat per haver volgut compen-
sar la realitat dolorosa de l'avui
amb una hipotètica 'il·lusió del
demà i per exacerbar la humil-
tat dels més, entronitzant la su-
pèrbia del menys. Han fallat,
també, per oblidar a cada mo-
ment llur finalitat essencial de
germanor—relligar els homes
entre ells—i encoratjar massa
sovint els antagonismes locals o
accidentals, de poble o de clas-
se. I desde moment que ja no
són les religions les que gover-
neu el mon, sinó les tres pui-
xances que enumera Galswor-
thy, ço és, la Ciència, les Finan-
ces i la Prempsa, l'obra d'aquest
monstruós triunvirat no el pot
dur pel bon camí sinó recull l'he-
rència d'amor que les religions
s'han deixat escapar de les
mans, es a dir, si no imposa a
la vida un sentit humà, un sen-
tit veritablement religiós, que
els conreuadors de la ciència,
els raanejadors de la riquesa i
els treballadors de la intel·li-
gència han d'ésser els primers
en professar.

Es aquest sentit, il·lustre com-
pany Galsworthy, el qiíe ha
d'impregnar i sadollar el nou
pensament .internacional. Estan
madurs, a tot arreu del mon,
aquests tres factors que nome-
neu, per a realitzar l'obra que
tan generosament desitjèu? Aquí
apareix el nostre escepticisme,
un xic parent del vostre hume«*
risme habitual. Però jo us dic
amb tota serietat, amb aquesta
fervor pregona que els meridio-
nals sabem posar en les coses
que ens roben el cor, que en el
fons de les multituts humanes hi
ha prou sediments sans i incon-
taminats, prou altruisme i desin-
terès per contrarrestar l'egois-

d'aquests pobles ha perdut tota
eficàcia.

Bis ciutadans d'un poble
Conscient han d'unir-se, amb
mes càlida afecció i més íntima
comprensió que els sumánds
fuña suma.

' Lo que importa en lat vida son
els valors imponderables, que
Ho poden mesurar-se amb la ca-
sa, ni vessar-se en el litre, ni
pesar-sg en la balança, ni tan-
car-se en la barcella....

Però ni les peraules servirien
avui per expressar el meu pen-
sament, perquè elles són també
almuts o harcelles, i apaguen
F antorxa ideal....

Tot tin sigle, darrera nosal-
tres, mostra la seva esterilitat.
t diríeu que l'etern Sísif ha em-
pès el sea penya/, durant tot
aqueix sigle, muntanya amunt,
vers el cim inassequible; i el
pjtnyal acaba de rodolar una
volta més, fins a Fabisme....
Quines forces podran tornar-lo
a pujar, si els braços desmaien
i Tesperít se volatilitza?

FÒSFOR

Per transformar
Io nostro societat

Molts som els que protestem de l'or-
ganització social present. Ens sentim
ferits davant les fosques cases, d'es-
cales brutes, conduint a pisos deso-
lats per la misèria, amb infants dema-
crats per la tuberculosi, i on s'allot-
jen varies families què's veuen força-
des a dormir per terra i amuntegats.
I ens rebelem contra les causes d'a-
questa misèria.

" Velem peregrinacions d'obrers cer-
eant feina sense saber on ne trobaran;
Iwailies en les quals durant el dia, els
pares són al treball i els petits aban-
donats pels carrers, o si ja's saben
vestir, ocupats a la fabrica. Homes

§ue per oblidar llurs contrarietats s'u-
riaguen d'alcohol i perdin llurs ap-

1-Htuís. Llars on la misèria és causa
«tó

CRÒNICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Cal parlar de Mèxic per a extirpar totalment d'entre nosaltres la

la idea de que es aquell un pais de revolucionaris professionals i
de revolucions estèrils. Deu* anys de violències gaire bé constants
representen un sacrifici mort petit al costat dels resultats obtinguts.

Altrament, Mèxic es també un tema d'actualitat per haver sigut
reconegut oficialment fa pocs dies pels Estats Units, Cuba, Fran-
ça i Bèlgica, el Govern regular del President O bregón. I val a dir
que aquestes nacions han renunciat a llur hostilitat empedernida
quan s'han convençut que no hi havia per on passar, què'l fruit
de'la revolució era cosa consolidada i que la Federació d'Estats
mexicans es disposava a gaudir pacíficament de una llarga era de
pau i benestar de la qual, a les males, no conseguiríen altra cosa
que quedar excluits.
5|Les revolucions mexicanes, decorades per «cabecilles» bandolers i
perjrepugnants massacres, eren en el fons la més justa manifesta-
ció de la ira acumulada en els anys d'esclavatge qne havien sofert
les classes humils. Mèxic ha seguit les etapes normals de una trans-
formació social efectiva: independencia nacional, llibertat política,
començ d'equitat social. Tres homes marquen aquests tres períodes:
Hidalgo, Juárez, Obregón.

En cada període Id'aquest cicle hi han hagut figures rellevants
que han preparat o completat la obra dels directors. E n el darrer,
no poden quedar sense esment les figures den Madero i den Ca-
rranza caiguts sota les bales assassines i si poguéssim fer un estu-
di més extens hi posaríem els noms de una sèrie d'intel'1 ectuals que -
han rendit un altíssim servei a llur país orientant les forces de la
revolució.

La tendència socialista del moviment revolucionari ha sigui sem-
pre clara, però des de l'adveniment al poder del General Obregón
aquesta tendència ha quedat ben definida amb l'aplicació efectiva
de la Constitució promulgada per Carranza en 1917, ampliava amb
lleis sobre funcionament de sindicats, previsió social, participació
en els beneficis, repartiment de terres, organització de colònies de
tipus comunal, crèdit agrari, etc. Aquesta tasca brillantissima rea-
litzada en tres anys culmina en el famós Decreto de Tierra Libre
promulgat en 2 d'Agost darrer per virtut del qual tot ciutadà ma-
jor de 18 anys té dret a posseir 125 hectàrees de terra per un sim-
ple acte d'ocupació, havent-se ocupat en menys de dos mesos, al
ampar de la nova llei, més de cent mil hectàrees de terra.

Una de les fases més interessants d'aquest període de transformació
social a Mèxic es l'alegre conformació de la majoria dels despos-
seïts. Podem oferir eloqüents testimonis extrets de la prempsa con-
servadora pels quals l'observador comprobará que els actes de
justicia social no son sempre seguits d'incurables ressentiments.
La roturado i repartició dels latífaiidís iro-fag-ten^pj^K Ks .ajjK.-u
cultats que uiolts%ojïOafcn. E'acreixement"g¿neraítt6TS~T^^ewa ¡^ w
què'ls perjudicis no siguin tan sensibles i que molts propietats j
industrials puguin dir amb tota sinceritat que res fora tan dolot-Sg
com tornar al antic estat de coses.

Es més. El lector deu saber que en virtut de les noves lleis agrà-
ries les grans hisendes són repartides a comunitats de pagesos ò
senzillament fraccionades per a propietaris petits, sota el control dê
una Comissió local. Aquesta expropiació es compensa amb la en-
üvga de uns bons agraris pel valor atribuït a }a part expropiada,
més un 10 per cent. S'han donat alguns cassos de propieta-
ris que han renunciat a la indemnització corresponent, conside-
rant-se suficientment recompensats amb el major valor obtingut
per la terra que resta en llur poder.

Alguns estrangers afectats per les expropiacions han volgut do^
nar la sensació de que eren víctimes del pillatjg. L'actítut ferma i
resoluda del Govern Federal i dels governs dels diferents Estats no
deixen entreveure cap esperança de suspensió en el procediment.
Un 70 per cent dels perjudicats son espanyols, un 20 per cent nprd-
americans i un 10 per cent britànics. Espanya, com sempre, no fa
res, però els Estats Units i Gran Bretanya s'han convençut de ' la
inutilitat de llurs reclamacions. Mèxic segueix el seu camí i nò
tem ja a ningú.

I pod no dir-se de Mèxic com de Rússia:—quina llàstimall—que el
país està en runes i que la fam ho envaeix tot. Al contrari. Els
canvis amb l'estranger se sostenen ferms, s'obren nous treballs
cada dia i els banquers europeus i americans frisen per a portar
allà Hurs efectius malgrat les restriccions del nou règim. La situa-
ció es segura. Ens aventurem a dir-ho en aquests dies en que una
crisi ministerial ^'importància ha reviscolat rezeis i ha alentat. les
pobres esperances dels inconformais i dels ambiciosos.

M. Serra i Moret

disputei i plors. L'ignorància in-
me i lã crudeltat dels que"arai mensa dels homes que no entenen
»ónelsamos del món. Hi ha, una conferència, no interpreten un
també prou intel·ligència per
anar-los sustítuint o suplantant

escrit, a'entreguen al vici i cercant
el plaer vèn(»n llur dignitat per qual-
•evulla cosa, s'acobardeixeu davant

del poderós, i sense Ideal ni norma de
vida, moguts pels impulsos del mo-
uieut, fluctuen outre Podi i la baixe-
sa, i concentrats en llur egoisme són
la rèmora del avenç. Veiem també
rics malversant en el luxe, sostenint
cabarets prostituïts, sense recordar-sj
de la societat que els ha atorgat allò
que tenen. I encara: pobres volent
imitar el menjar opulent i cl vici del
ric; autoritats defraudant als gover-
nants; tribunals sense justicia; re-
demptors enriquits.

I amb la nostra inacció hom contri-
buït a, què les coses seguissin igual.
I desprès de pecar per omissió, ens
havem cregut amb el dret de criticar
a tothom.... menys a nosaltres ma-
teixos.

Recordeu, sense eixir de la legali-
tal vigent,. els/camins que conduei-
xen a la emancipació:

El de la cultura: instruint-nos nos-
nltres, ensenyant als demis i ajudant
als altres per a que estudiïn.

SI de ía unió de tots els homes de
bona voluntat: j untant-nos tots asío-
lirem una força no somniada, i aques-
ta forca haurà de mudar l'Estat.

El de la cooperació: austituiut
el comerç abusiu per cooperatives de
eonsum. la qual cosa ens reportarà
fiítalvi, i formant cooperatives do pro-
ducció, i anant directament a la ven-
da dels productes del treball. La més
fàcil de realitzar avui és la del treball
de la dona a domicili. Si organitzés-
sim aquesta treballadora de la llar per
la que, associada, vengués directa-

ment la seva labor, portaríem un gran
millorament a centenars de llars.

SI dt la capacitació econòmic* de
roirer: Demés d'intensificar l'ense-
nyament de l'aprenentatge, convé su-
ministrar una cultura econòmica a
l'obrer: del comerç de la producció i
consum, etc. Entrenant-nos tots per
a fer front a totes les contingències i
empreses que caiguí.

I el de l'ideal que ha de germinar
dins nostre cor: saber trobar la belle-
sa a la natura i en la vida normal i
fugir del vici; arrencar l'egoisme do
nosaltres, per a pensáronos i més
amb el pròxim i projwsar-nos estirpar
el doUìr de les iniusticies humanes,
i contribuir perqué les noveá genera-
cions siguin mes sanes, més fortes,
més belles i més sensibles a la beutat,
amb una energia que mai no defallei-
xi, constant i serena* impregnada
nnib la fe i entusiasme de l'apòstol.

Així portarem la pau als homes de
bona voluntat i la trobarem nosaltro ••<
mateixos. Pau interior, que és la úni-
ca felicitat assequible.

Dr. .C. Roí es

Els nostres lectors no han
d'oblidar que aquest nú-
mero de JUSTÍCIA SO-
CI AL ha estat revisat per
i la censura militar :
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L'actitud de "La PuV

ELLS I NOSALTMS
La sçtrqana passada, amb un

retraç estratègic, fórem hono-
»ats en el seu de vantai, amb una
resposta de «La Publicitat», en-
cara que—.amb una habilitat
uen pròpia de la Escola a* la
qual pertany—no esmentà per
res el nom del nostre periòdic.
Les paraules de l'Alomar ineres-
queren una refutació—el to res-
pectuós de la qual sabem agrair,
tot endevinant-ne l'entremalia-
da intenció—respecte l'assimi-
lació que ell feia entre els noms
«Acció Francesa» i «Acció Ca-
talana». No volem ara tractar
aquest punt. Ens interessa no-
més recullir el final de l'edito-
rial de referència, per tal com,
contestant aparentment a En
Gabriel Alomar, vol ésser una
resposta hàbil al article de re-
dacció del nostre primer núme-
ro «Els Oportuns Definidors»,
on mostràvem, amb papers a la
mà, l'abandó de l'ideari que tan-
ta forrolla ha permès fer a certs
directors del jove i ja famós
partit, que havien végétât fins
ara en la discreta penombra
que a llur mediocritat correspo-
nia.

La perspicacia de l'a.ticulista
endevina que, en aquest punt,
som nosaltres ¿Is qui hem infor-
mat malament al nostre amic,
puix ara resulta que el que s'es-
crigué no fou escrit, «que no
s'ha abandonat cap ideari ni
s'ha renegat de cap història»!
Ara, vegií Si per culpa del nos-
tre esperit neguitós i descentrat
férem dir una inexactitud al
company que tenim per guia i
per mestre, reclamem per nosal-
tres sols la plena responsabili-
tat de l'afirmació feta. Justa-
ment un amable lector ens dona
una suggestió que sabrem apro-
fitar i tornant bé per mul—com
es costum nostra—contribuirem
a l'èxit industrial de l'empresa
editora de «La Publi» fent-li pro-
paganda a titre gracieux, amb
el tiratge, en fulla volant, de
«Els dpfìui4orsj«moportuns».

£j ~-&6*mffrCFao8 ara amb «idea-
ris amb aixamples» i l'exclusió
de «formules rígides», per posar

/ condicions al que fins ara era
/ «íncondicionat», per retirar-se

de l'Ajuntament amb la qua en-
tre cames... no calia, certament,
haver escindit «La Lliga Regio-
nalista». La «missa» solemne de

«El salvamento de la
Ara de poc, en l'aristocràtic cinema

«La Vanguardia», ha començat a pro-
jectar-se davant d'un nombrós i distin-
git concurs, el primer episodi de la fa-
mosa pellicola sud-americana, de sé-
ries, «El salvamento de la cultura».

Com sabrà el lector intel·ligent, es
tracta de la segona part del film «El
naufragio de la cultura» que tant d'èxit
assolí entre el públic incaute de Caste-
lló d'Ampúries i pobles agregats. Quan
fou donada de prova darrerament, a
1'«Ateneu de Girona», tingué l'èxit més
franc i expontani segons modestament
ha declarat el propi metteur en scène,
el reputat operador Cav. Gazici. Com

Ripoll i les costellades patriòti-
ques a les muntanyes de Lleida
encaixaven perfectament allí on
cabia tothom.

Ni un mot sobre la lamenta-
ble escomesa de que es fa vícti-
ma a un dels nostres. Ens sentim
dolorits de les cíniques paraules
que només poden ferir al mateix
que en un montent d'obcecació,
per la nostra picada de dits, fou
capaç d'escriure-les i a qui—
constant-li personalment la no-
blesa i potser l'esperit quixotesc
del nostre company—volem fer
l'honor de suposar compungit a
hores d'ara.

Nosaltres criticarem sempre,
amb la franquesa més crua, les
actituds que noblement creiem
equivocades i denunciarem a
l'opinió, amb les més dures pa-
raules, les claudicacions dels qui
no sàpiguen ésser dignes del
lloc que detentin, però sabrem
perdonar als homes les huma-
nes febleses que no tinguin un
innoble origen. Volem recordar,
tot passant, un dels nostres ac-
cesos de mania agressiva a l'ho-
ra d'establir-se la reglamentació
dels «Grups Escolars» de l'A-
juntament de Barcelona, del flual
—respectant l'absoluta noblesa
de l'home i combatent l'errada
del polític—eixí intacta la nos-
tra vella amistat a l'íntegre cata-
là En Nicolau d'Olwer, Si el
temps, massa depressa, vingué
malhauradament a donar-nos la
raó, en tinguérem un doble sen-
timent, per l'amic i per nosal-
tres. I mai no hauríem retret l'e-
error consumat, perquè mai tam-
poc l'ombra lleu d'un èxit per-
sonal—aquesta efímera cosa que
destarota a tonta gent gran—ha
mogut a cap dels nostres.

Aquest llenguatge de «La Pu-
bli»—molt «Acció Francesa»,
certament—no serà mai el nos-
tre: escriure una falsetat evident
i declarar als qui no estiguin
disposats a, empassar-se-la «in-
tel·ligents i de mala fe»; llençar
a gratcient l'insidia covarda i
«dir pietotHHHent als qui no pen-*
sem com ells que «no tenen el
cap clar ni el cor net»... Bella
manera d'honorar el nom de
Catalunya; Això és plantar fora
del testi

Fins on poden menar les «vir-
tuts de la convivència»!...

Qtips Deus vuit perdere...

saben tots els adroguers i altres nom-
broses i distingides' personalitats que
consumeixen paper per embolicar, i que
sentim moltissim no recordar, no es
tracta de cap prestigi ñnprovitzat dins
l'art de la pantalla. El seu nom és una
garantia, després dels triomfs conque-
rits durant la guerra gran amb els-emo-
cionants i realistes films d'informació
fets sobre el mateix camp de batalla,
de París estant, amb telecinebluffgraf
de la seva invenció, i que tant de Úric
enterniment provocaren en la sentimen-
tal tnodisteta que rau dins de tots nos-
altres.

El primer episodi, «La profecia del
viajero desconocido», és realment una
meravella d'art i bon gust, conjuminada
allò que se'n diu sense planyer-hi res.
El primer quadre, d'una riquesa fastuo-
sa, ens condueix davant del »silenci
eternal dels espais infinits i intemte-
lars», representats clarament «per una
obscuritat perfecta, de la qual poc a
poc, emergeix un ciri que simbolitza el

.r estel del mateix nom: S
a en, les tenebres: —«Ntf'

>a <$««• ifiíjue cresp*. I
mostrar paksaflient'TabwTíditat
(òrMules absolutes, «pardx ua
«el lutar municipi de Sant Pere
(Ja, que roda el món i toma el f
l'Arapurdà, jnüjtre va caient dels «ü
«l'obscura claror« del tràgic francès.

Abans de prosseguir aquesta desa
ció, lleugera ben a desgrat nostre,.
no permetré el marc dun article3Ì
l'article fora del marc, hem d'esmeni
ta novetat que representa Testi! «tipt^t
en la redacció dels títols, en el bon gustn gust
del qual s'endevina la mà esquSfflS
del llorejat escriptor Sr. Agustí Calvet.
Ja era hora que vingués una reacció ca?
paç d'alliberar-nos de tota la carrinclo-
na literatura que, fins ara hem tingut
que patir. Entre altres perles d'expm-
sió i de lògica i altres imatges d'una
fantasia exhuberant i desfermada no ens
podem estar d'esmentar les següents: un
viatger que ronda «a vista de pájaro»;
dos grans corrents que s'entrecreuen en
el «seno > de la nostra terra; «el eco de
los castillos brumosos» que ressona per
«las abruptas cañadas de nuestras sie-
rras ingëntes>; uns «tejados lugareños
que amarillean a la orilla del mar», 1
moltes altres -que sería prolix enume-
rar.

El protagonista, o sia «cl viatger des-
conegut», que sorgeix dels llims godo-
niahs entre Tots Sants i Siri, es presen-
ta mostrant una orella—IS seva—que
ensenya al públic, i tan perfectament
caracteritzat que tothom el «coíjíjjc
desseguida. Vaga per l'espai una esto-
na, fa l'aleta davant la magra mannàia
de la Mancomunitat i acaba per arram-
bar-se al sol que més escalfa. Ltespect*-
dor corprès i emocionat, no pot rete-
nir una exclamació: —Urnnl u. M. JJU

,AleMior«fc -*1 s protagoniza.^
«pllad'entti; nbraés veu el.wl ,,:4mKÄvi^baäuetreKlefji:;-fie
en llunyadança, s'entrelluca una «Hies»
de xemeneies. Què serà? Què no serà?
No es veu res més, només poden dístín-

8ir-se les finès agulles d'uns pafS-
amps; els detalls petits—com són ara

monuments, edificis, etc., queden esbo-
rrats per la distancia. Per últim, quan
el protagonista es troba exactament a
uns trescents centímetres del Tibidaî»,
exclama emocionat — «L'admijaírte
Cuencal Ja som a Sansl Això és el ro-
vell de l'ou!»

Ens és impossible seguir la descrip-
ció dels féeries quadres que segueixen.
La nostra ploma humil, inhàbil, per/tra-
duir.etc., etc. No podem resistir, però, la
temptació de fer un lleu esboç del sua-
dre final, encara que només pugui do-
nar-ne una imatge pàl·lida i demacrada.
Apareix una gentil donzella ensopida,
rezelosa, esquerpa i temorega, símbol
de la Catalunya rural, i desprès *Funa
eloquentíssima i expressiva escena mu-
da—es muda la decoració—i el viatger
desconegut li clava per l'espatlla ejyro-
nyal del Godó, enverinat amb tfcHfcde
esquela mortuòria. Després de mogft|r*
se, d'una- manera palesa-, els est»alls de
la degeneració produits per la roaca-
rroceîalja intel·lectual que atuei»¿:,al
«Cap i Casal», el viatger descoftegut
s'enfila dalt d'un pedriç del Salá-jcle
Sant Joan i després de' fer'mtJtts-esíõí-
ços acompanyats de tràgiques ganyotes
exclama olímpicament: «iAlerta^ .cata-
lans! Barcelona és per Catalunya £n
veritable perilli» Després del part d'una
sentència tan profunda, exhaurit i exte-
nuat, es posa tranquil, es fa retratar, la
tres badalls i es mor. El propi later-
fecte es cava la fossa sota l'Arc de
Triomf immediat, i seguidament desfila
per damunt de la primera i per. davall
del segon, una imponent i fastuosa ca-
valcada de tres gentils donzelles amb
•sengles espelmes a la mà—són 'els fo-
gars espirituals de la Catalunya renai-
xent: Gratallops, Vilàdases i Tagama-
nent. Aquest enternidor «homenatge ^ al
viatger desconegut», arrenca llàgrimes
de dolor de tots els espectadors t de
llurs parents, presents i absents, i de-
més familia.

Per l'impressió inesborrable copczjda
en la contemplació del primer episodi
d'un film que honora certament l'índi&s-
tria nacional sud-americana, ens ïfra-
bla que ens agradarà. Cal lloar l'esforç
de la empresa que imposant-se sadifi-
cis considerables ha fet conèixer i al
nostre públic una «macana > tan sensa-
cional. Amb la seva humilitat habitual,
la esclatant mediocritat del Cav, Ga-
ziel, només s'atreveix a qualificar la;se^
va immortal obra de tema del «Siglo».
Nosaltres sense pensar-nos-hi gens! ni
fer-hi cap embut, recordant-nos sobre-
tot de la primera part, volent quitifi-
car-la de tema de «Los dos Leones».

S. O. S» í

_L

ionsiderations sobre
l'idea de Capital

'oft-se socialista per tetiir on
concepte sentimental que ía cla-
ttiar contra la desigualtat eco-
nòmica de les classes socials, és
cosa fàcil i molt senzilla per
l'home de sensibilitat aguda que
veu en els seus semblants una
finalitat humanai noun mitjà
per assolir les seves ambicions.
H'hi ha prou en tenir a l'ànima
un fons de bondat per arribar a
compendre la virtut justiciera
dels nostres ideals.

Ara, per a sentir-se socialista,
per haver penetrat l'entranyadels
antagpnismes econòmics, cal
posseir alguna cosa més que
aquesta sensibilitat de que ha-
vem parlat: endínsar-se amb es-
perit d'investigació, en els dis-
tints problemes de caràcter so-
cial que la societat burgesa ens
planteja. Anem a tractar, doncs,
d'un d'aquests problemes, del
que constitueix la riquesa, el
concepte de la qual sosté un
dels ¡principis fonamentals de
les idees socialistes.

Riquesa és, per mi, allò que
tenint una utilitat per a l'home
omplena una fi en la seva vida.
Així considerem els utensilis de
treball, com són ara les màqui-
nes, eines, motors, déus d'ener-
gia i les altres coses que es ne-
cessiten per a l'obra de produc-
ció; i ho son també, com a con-
seqüència immediata, les matè-
ries elaborades pel treball hu-
mà, en l'ordre de la nutrició, que
cal pel manteniment de l'home,
com en el del superior de la vi-
da espiritual, car això és també
creació de valors, que si bé no
responen a un principi de rique-
sa econòmica són, en canvi,
l'ennobliment de la vida produc-
tiva, aixamplant-li els dominis
del pensament i enriquint-li, per
tant, el seu propi saber per a
llençar-se cap a l'infinit a la re-
cerca del bé moral on queda en-
lairada la seva obra.

Veu's-aquí el que conceptuen
com a valors de riquesa primor-
dials úniques, f orces originals de
prògfés social i productiu.

„^É£rè».i ¿J capital què cosa re-1^fesenta?—es preguntará." Se-
gurament no mancarà qui s'ai-

'xequj p'er a fer-ne Tapología,
dient-nos que és la força gene-
ràtriu(del moviment de produc-
'd'ò, què calla més íntima com-
penetració entre el '. ¿apitai i el
treball si és qtìe volem facilitar
la vida productiva; Seran legió
els savis en economia burgesa
que tractaran de demostrar que

, només el capital es riquesa, i
que si els objectes d'utilitat són
riquesa, és pel fet de poder és-
ser valoritzats.

Aquestes i moltes d'altres
'•faons seran aduides per a de-'
fensar el previlegi del capital.
Però, que en són de lluny aques-
tes raons del concepte que nos-
altres en tenimí

Si l'havem de qualificar d'al-
guna manera, pomes ens resta

' ïa possibilitat de catalogar-lo
com un íppnstre que s'alimenta
¿el treball. Per si mateix, no el
podem considerar com a rique-
sa, perquè només el treball in-
tel·ligent es capaç de crear-la,

El bedell d'ori Aquesta és la
única obra del Déu, Diner, als

peus del qual es rendeixen els
idòlatres que responen a la mo-
ral del «vals tant com el que
tens»vAquest és el fons de per-
versió que engendra el capital,
que porta coin origen l'estigma
d'haver nat del primer atemptat
comesa la llibertat de l'home
prc*dactor. Ell Ma transformat
fa societat en un mitjà d'explo-
tació de l'home per l'home i ha
escrit la seva història prenyada
d'injustícies, fent que l'home
deixi d'ésser una fi de la huma-
nitat, per a convertir-se en allò
on cristalitzen totes les ambi-
cions d'explotació i de domini.
El ventre insaciable del Nou
Moloc, no'n té prou ambles rique-
ses fruits del treball d'altri, ne-
cessita devorar la vida d'aquells
que amb el seu esforç li tributen
la pròpia obra.

Això és el capitai No és pos-
sible, ; doncs, agermanar-lo ni
harmonitzar-lo tan sols amb la
riquesa, al nostre concepte tan
direrenta. A l'actual societat
burgesa, el capital és un signe
de valor, que es tradueix en mo-
ne'da¿ equivalent a una quanti-
tat determinada de treball, ja sia
sintetitzatn en mercaderia o bé
en força simple, com es la mà
d'obra. Però pel fet mateix d'és-
ser el general denominador d'a-
lló que valoritza la riquesa, és de
distinta natura, car mai el que
és una valor convencional, com
la mesura, podrà ésser confós
amb la cosa real i substantiva
que mesurem.

Es això, precisament el capi-
tal, la mesura de la riquesa.

Ara bé, essent la riquesa la
forma en que es plasma el tre-
ball intel·ligent en adaptar els
productes de la terra a les ne-
cessitats de la vida, és indubta-
ble que la part substantiva que
mesurem és el treball. I aquest
és l'acte de produir; riquesa, la
cosa prodnida: Treball i riquesa
són, doncs, el principi i la fi de
tot acte de produir, necessari a
la vida de la naturalesa humana.

El capital no apareix fins que
està acabat el procés de la pro-
ducció, i així encara, e's per a
mesurar-lo i cobrar-se el cànon
del previlegi. Per aquesta raó,
Marx pogué dir que el capital
-<és un vampir de treball mort
que s'alimenta del treball viu,
única font de tota riquesa.»

Posem punti aquí. En un altra
treball acabarem d'exposar el
nostre pensament.

Manne! Escorsa.

Subsidi o lo maternitat
Totes les obreres han de
saber si estan inscrites al
retir per la vellesa, requi-
sit necessari per sol·lici-
tar, per mediació de la
«Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d'Estalvis» o
similar, la subvenció de
50 ptes. que TEstat ídona

en l'època del part.

ÎUHOMEJ
DAHlRiDA/Ul

Condoretf
Condorcet va nii®er evi 1743. Des-

prés de brillants estudis a Reims i A
iParis, en 1765, publicà un «Assaig
sobre el càlcul integral»—otra més
aviai reflexiva—que revelava un ta-

;*»»« sòlid i seriat, Jbs de 1769, data
de la teva proposta a, /'«Acadèmia de
Ciències», Condorcet, ja molt lligat
d'amistat amí Turgot i Voltaire, de-
canta els seus estudis devers la filoso-
fia i la economia. Com a secretari
perpetuu dt rAeademia, va escriure
un. iiell nombre d» coses aquelles
que, a França, w diuen Éloges, i sue,
en suma, no són altra cosa qut una
sèrie de parrafadts en honor d'un
ton senyor acadèmic difunt, dècada
deu cops nou, subjecte honorable i
perfectament anònim com a talent.
Sn 1776, publicà Condercei, les seves
llavors cèlebres «Reflexions sobre el
comerç deli blats», tssentpoc despfés
elegit acadèmic. Sscriu una, «Vida de
Voltaire» i una «Vida de Turgot», a
dir la bona veritat, mediocres—i ás
regidor de Paris en 1790. Era en
primera Unia, devers aquesta època,
dels reformadors. Diputat per Pa-
ris durant la Revolució, ja, que f ou
elegit per a f ormar part de la Con-
venció per diferents departaments,
jugà aleshores un paper prou impor-
tant. Els 15 i 16 de Febrer de 1793
presentà—d'aquí l'origen deies seves
posteriors malures—un projecte d»
constitució; admirable, el qwl na fou
admès per l'Assemblea. Aquesta, pre-
ferí el de Hérault de Sécheltes. Con-
dorcet, home de conviccions i sever
caràcter, publicà un opuscle sn contra
de la decissió de l'Assemblea Cfeneral,
que preferia un projecte improvittat,
al resultat del madur estudi i llar-
gues i cientifiques reflexioní. El con-
vencional Chabot—i de tot hi ha en
aquest món—va denunciar l'opuscle
condorceti a la Convenció i aquesta,
com després fou bella costum, decretà
que s'empresonés al savi i íntegre
Condorcet, que no hagué altra remei
que amagar-se, «.emboscar-se* que di-
ríem avui, a casa d'una seva amistat.
Aquest auto-empresonament raprofità
Condorcet per començar d'escriure
una gran obra que tenia en projecte
feia molt de temps. No pogué fer me's
qne esboçar el frogr&ma.-pwèlicat des-
prés de la seva mort—d'aquesta gran
obra en embrió, sota el títol de: Esqui-
se d'un tableau historíquedes progrés
de l'esperit humain.»

Pera a primers de l'any 1794, Con-
dorcet, qMTvWWUmygat a vtaa, -la vi*
dua Veruet, va rebre un avís de que
volien arrestar-lo i jutjar-lo. Condor-
cet fugi; visqué errivol pels camps dos
dies. Al cap dels quals fou agafat i
jportat a la presó de Bonrg-la-Rein»,
on el trobaren mort l'endemà. Hom
creu que mori per efecte d'un actiu
verí que portava sempre en una 'tum-
baga.

importància social de Condorcet et
verament gran. Ss l'hereu de Voltai-
re i, com diuen els francesos, el par«
espiritual de Saint Simón i .August
Compte. Condorcet es el primer q»«
que ha intentat d'esiatitr una ciència
Social—i per això és s«miilameni el
primer dels socialistes. El s«u mètode
històric i científic, que porta a, con-
clusions en absolut anti-religioses,
igualitàries i feministes, fou el qui
després, ami més o minfs lleugera
variant, htm adoptat itti eli hornet
que sincerament s'han ocupat ft la
capdal qüestió social.—Condorcet, és
un precursor: Condorcet, ha disser
respectat per tot home que tingui una
humana idea de la humana llibertat.

Demòphil
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Història de les idees
Amb aquest mateix tftol, cl docte i

cordial director de l'Institut Praneès de
Barctlonn,elDr.J. J. A. Bertrand ha co-
mençat a l'Escola de Bibliotecàries de
ta Mancomunitat de Catalunya un curs
públic utraordtiarí, les lliçons del
qu«l l'etciuen els dilluns a les dotze
del mati, cada quinze dies. Per l'interès
tanna general de leí conferencie« del
Julie professor de la Universitat de
Tolosa hem assistit a l'inauguració del
turi i portem aquí les notes reculli«
des. En successives edicions resumi-
rem les futures conferències, segurs
d'assolir l'aprovació dels nostres lec-
tors i per contribuir, alhora, a fer co-
nèixer í estimar l'obra generosa i intel-
ligent que realitza a Barcelona l'«Inír
titut Francés».

I.-L'Idea romàntica. - Lamartine.

(Notei del can de
il. J. ¡.A. Bertrand).

Lea idees dala temps passata no han
mort pas inni) el passat. Sobreviuen
baix múltiples formes; reviuen en
UOaaltruti i al nostre eutorn, viueu

eternament. El Romanticisme no éa
pas uiia escola d'un dia, sinó una de
aquestes idees universals que no te-
nen edat ni pàtria.

El nom és d'origen anglès. Les pri-
meres manifestacions conscients són
alemanyes. La més bella expressió
artística del Romanticisme és france-
sa. Les conseqüències més fécondes
s'han deixat sentir a Catalunya. «

En cada país l'idea romàntica ha
pres fesomies diverses. Despertament
del sentiment dolorós, pessimista i
ploraner; ressurrecció del passat pin-
toresc, poesia dels llacs i de los pra-
des i de les llegendes, vet-aquí el què
fou el Romanticisme anglès, el pri-
mer cronològicament.

A Alemanya hi hagué «romàntics»
molt abaus que hi arribés l'«escola ro-
màntica». Els revolucionaris del Stwrn
un Drang, el jove Goethe, el Goethe
del Werther i del Faust, foren autèn-
tiques encarnacions del nou esperit.
Però l'escola, constituida per estetes,
per crítics, per tísies i folls veritables,
no data sinó dels començos del segle
XIX.* Aquesta escola fou infeconda,
però llençà al mercat un Hombre im-
posant d'idees històriques i critiques
que tingueren extraordinària fecondi-
tad. Schelegel eu fou l'embalxador

oficial, elegant, intel·ligent i tossut.
Manzoni feu de les idees de Goethe

una edieió per a us dels italians: ¡re-
forma de les formes democràtiq4e&*
retorn dovèg el passat .nacional,!: di-
versos préstecs feliços i provisionals.

Ku lt$0, Fraivça uû tonia encara el
*sou romaittièlsme. No vol dir això
que, desde temps, no tingués escfiji-
tora i poetes ;e pen^dors sp|»fe;ol8
quals el que gipnys aa pot d|i|g i|ue
foren, sense saber-ho, precursors1'del
Romanticisme: Diderot, Rousseau,
Marmontel, André Chénieri' Mmd <J»
Staël i Chateaubriand son représen-
tants isolats, però indubtables, da IBI
tendències anticlàssiques. L'art clàs-
sic responia a una societat detefmir
nada, aristocràtica, mundana, tahOa-
da. Això explica el què té d'univeisaL,
d'eternalment humà i de definitiu.
Calia una revolució per a transformar
tot això i una revolució no fou prou.
Calia una transformació social. Aques-
ta reforma comença en 1815 i s'acaba
en 183p. El Romanticisme es fa possi-
ble per virtut d'aquesta trausforma-
ció soeial i ha de sofrir els eontra-copa
de la r evolució-dels fets 1 dels espe*
rits. " r ; ,

En veritat, hi ha dos romanticis-
mos: l'un aristocràtic, i purament lfc

terari, que és el dels primers temps,
el d'Alfred de Vigny, del jove Hugo i
de to primera època de Lamartine.
L'altre, é^ democràtic, Apolític i social.
Es el Romanticisme de 1848.

L'home que representa; amb més de
•puresa aquesta dobl» tendència polítl-
1 popular és Alphonse Lamartine. ••

Nat en plena Revoïuetó, entre les
inquietate i lea agitations de temps
hrastils, fou el fill de .la 8eva.nuu%
més que no pas del seu pare, el nen

• mimat de ciuci germanes grans, esco-
lar fantasiós i escel·leut, massa bon"
deixeble deis seus mestres jesuïtes i
de poetes dolents. : Rebé l'encís irre-
sistible i dolç de la terra rmvteroayi
en la inacció forçada.d'una adolescèn-
cia vigorosa,, es consagrà a les lletres
í al somni. A vlut anys, > quina sort
per a un f u tur poeta!, se'n va »Itàlia,
t s'omple els ulls de visions i do co-
lors. Als 29 anys s'euamoraíiamb ar-
dência boja 1 pura d'una donai 4 qui hv
mort s'endú aviat: Julia Charles, l'Sl-
vira del« sena cants; i la« dolor i« el re-
cord H inspiren aquest! noble recull
de) poemes qne constitueixen les Pri~
»urtsfiíeditaetonsi'lA societat munt.
dana les acull amb ÍUA èxit mai VÜ*.
Amb /una rtica més Lamartine gua-
:nyai-»mb aquest èxit, el» galons,..

d'embalxador. A aquests versos en
segueixen d'altres, les Harmonies se-
gueixen a les Meditacions i els Recu-
lliments segueixen a les Harmonies,
Poesia nebulosament cristiana, desee-
perances, malenconies, confiança en
Déu'; tot és fill d'una mateixa inspira-
ció, individual, gairebé catòlica, com-
pletament legitimist». • • • :

En 1830,- canvi de front. Lamartine
deixa la carrera per punt. Se'n va a
Orient, on mor el seu darrer fill i oa
guanya una nova mentalitat. Al seu
retorn, era diputat i era menys poeta.
Lentament evoluciona capàunpen-
sameiit poüífaj modernista i popular.
S'asseu als bancs de roposlcíó i en
ú*èvé<etcap:ïn*B o meftysTeeanegut.
Sis Girondins el consagren .grau ca-
pitost de muitttuds. Sense; voler-ho,
potser, és l'taspirador ardent d elo-
qüent de la revolució « de Febrer. ; Di-
rigeix els motins i amb la »emparaula
inflamada i generosa < reg«bt :els des-
tins de França. Qui» eBmni' per a un
poetai I quin& «aligudal Tres' any»
més tard, no era ja sinó un pobra ho-
me de Uetres a tant ]& líntà Ique mat'
dava per^ngar els deutes. Ta extlft-
£irnw en-tìl sUenci i en t'òWtd.

•Pero te «èva obra ha düMt. Prefe-
rim, »ena-aubte> ela saas- canted« d&>¿

lor 1 d'amor. Molts d'altres han oantat
da»prés, amb més elevació 1 violència,
les reivindicacions popular. En polí-
tica s'envelleix molt deprewa. Amb
tot i contràriament a la majoria dels
oradors, l'eloqüència de Lamartine no
sona pas esquerdada. Bla seu»/¡Torsos
en honor dels treballadoranwín dels
millors que s'han escrii e» francès.

Tota una escola sencera ícondemna
avui aquest Lamartine i, amb ell, tot
ei Romanticisme. Amb alx4 o« muti-
la airosament l'ànima i 1»^literatura
franceses. Alfr'ülls de le» altres na-
ckms, és desfcuroanitsar-leí.

El Rermarttlcisme francès -no és,
doncs, : pròpiament literari. -Aquest
Hetefaétlcísme ha entrat wseUament
•en ta batalla. Victor Hugo wgueix
Lamartine. Desde llavara, eU'poetes,

;tì una boaá partd'eü», ao %att4emut
barrejar-se a la vida activa.

- Jt partir d'aquestt mattiMits lallte-
witurajano ée«o*«id«rad*Xion» l'ex*
preastó-BAés psrftcta de l%oj»e, alno
com una de les maniftoWetoha so«
cklsloom Una-part de J'aiftWttfct hu-
mana. El Roiaantiolsme ha stìbreixlt
en tots els4ôttiinl».Éê unifiât« d'es-
porit i-tefc «MilrMMftftm, lé certa,
m6Dera(¥ônatetle«"éo«eï».
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Remireu dues voltes per a veure just,
esguardeu una volta per a veure bell.

FREDERIC AMIEL

loïtmrí ¡ai nei lona
(TRADUCCIÓ DE LMTALIA)

Feia j« sis anys que no havia vist
Roma. HI havia anat la primera va-
gada Pany 1912 pela exàmens, i es va
escaure agafar- me un maleïdíasim
nal du queixal que va durar exacta-
ment deu dies, o sien els que vaig
passar entre exàmens 1 visitareis mo-
numents, de la qual cosa no volia pri-
var-me per a no ésser menys que a-
quells que hi havieu estat primer que
Jo i que en deien coses meravelloses.
Bis records que havia servat de la
ciutat eterna no eren però, dels més
agradívola.

Aquesta altra vagada vaig retornar-
hi guerrejant a mort. Volia la reven-
ja. Pero no va anar tot tan llis com
esperava.

Hi vaig arribar ala nit, amb una
petita maleta i una són molt grossa.
Feia tres jorns que no dormia. Vaig
fer-me conduir a una fonda de la
Piazza delle Terme, que coneixia força
bé perquè hi havia estat allotjat cinc
anys enrera, i vaig demanar una ha-
bitació.

—Està tot ocupat.
Paciència. Allí a la vora hi havia

altres fondes, jo hagués cercat en al-
tres indrets. Vaig sortir.-

Però les fondes d'aquells volts sem-
blava que s'haguessin posat d'acord.

—Una habitació?
—Està tot ocupat.
Vaig baixar per la via Nazionale,

vaig picar a d'altres portes, vaig su-
plicar. Res. Per tot arreu la mateixa
cançó:—Està tot ocupat.

A la ft, a milja nit, un cotxer que
tenia l'aire d'ésser un galán home,
em va parlar francament:—Car Se-
nyor, aqui, a Roma, d'habitacions no
n'hi ha. Es verament inútil que s'òbs-
tiueu en cercar-ne. Aneu a l'estació.
Encarregue-ho al guarda-sala. Podria
ésser tacil encara que hi hagués dis-
ponlbte un departament de primera
classe. Però cal anar depressa, car hi
ha perill de perdre àdhuc aquell.

Vaig passar la nit en un departa-
ment de segona classe. A trenc d'al-
ba, tot just amb temps de lliurar-me
d'un inútil viatge per la via de Pisa,
em despertaren, exigiren-me una es-
trena i m'empenyeren fora de l'esta-
ció.

Roma, a l'alba, em semblà una ciu-
tat fascinadora. Però això no compta.

Vaig començar, doncs, a fer al pe-
legiinatge de posada en posada. Al-
gú, carateus, havia també de partir
de Roma, i fer-me llocl

Però pet tot arreu noves sorprese«:
. —Tenim deu anotacions primer que-
ia vostra. Si voleu deixar paga í se-
nyal!—O bé:—Fins a fl de mes tot és
ocupat.—O bé:—teníem lliure una'
cambra de bany 1 tuia otomana, però
és ocupada d'ahir ençà.

Mentretant m'havia fet el conhort
d'agafar novament el tren jurant no
tornar a posar més els peus a Roma
encara que m'haguessin elevat a la
tiara, quan vaig fer un dels més feliços
encontres de la meva vida.

Fou precisament a les dues de la
tarda, a Sant Silvestre.

Vaig alii a consultar l'horari del»
ferrocarrils per a escollir un tren pos-
sible per a retornar a casa, quan sen-
to una veu que em-crtda:—Ariodantl

Tinc un sobresalt. D'Ariodants en
aquest mou no n'hi ha gaires. Va per
mi no hi ha pas dubte, lie tomb. Oh
estupor dels estupors!

-Tu?
-Jo.
—Oh, car Anselm,
Que fas per Boma?
—I tu que ftu? Te creia soldat.
—Ho he sigut. Ara soc llicenciat.
—IJets encara aqui a Roma.
—No ho veus?
-I on estiu allotjat?
—A on vols que sigui? Allí «n vi-

vla. Al carrer dels Seipioní, número
83.1 tu a on?

—Jo? A la terça via de l'estació de
Termini. Segon cotxe d«l tren de
Pi»,

—Que dius?...
—81. En un vagó de segona elapM.

B* l'únic lloc lliure que hi trobat d'a-
hir ençà en tots ela albergs de Roma.

—Que has mirai al Continental?
—Tot és ocupat.
—Prova a l'Albergo Milano, d» la

Piazza Montesitorio.
-Ja hi be*nat
-Has mirat al Nuova Roma?

ma no em voleu.—Me'n vaig aquest
vespre.

—Això no serà ni en somnis! 81
som amics de molts anysi Tu saps
on visc. ai no hi ha res mes, hi beurà
una otomana.

—Us destombaré.
—Però no, home, no. Som dos, tu

ho saps: jo i la meva muller. Serem
només tres. ;

—Però...
—Ca, no. Acceptat. Així, doncs, es-

colta bé. Tu tindràs quelcom a fer
avui, em penso. A les set jo surto
dal despatxat m'en vaig a dinar. A les
set, doncs, estigues tu al carrer dels
Scipionici espera'm. Dinaràs amb
nosaltres. D'acord?

—Bo! Gràcies.
—Res de gràcies—A reveure.

•
* *A les set justes jo soc al carrer dels

Scipioui 83 amb la mava maleta i una
gana que no hi veig.

Pujo a corre-cuita; pico, m'obren.
—Què voleu?
—Els senyors són a casa?
—No encara.
—Bé, no hi fa res. Els esperaré.
—El senyor és...
—Soc un vell amic del senyor. Vós

no em poden conèixer. Cinc any en-
rera no hi éreu encara. '

—Fa solament un any que soc a la
casa.

—Prou que ho veig. Us hauran dit,
ventai, que tenien un convidat a di-
nar.

—No. Però no és la primera volta,
sabeu, que em porten els convidats a
darrera hora. Sortosament 'a la cuina
sempre hi ha alguna cosa. Però, en-
treu. Seieu. Doneu-me la maleta.

Vaig pendre lloc en el salonet.
—Graciós! Sempre té un gust ex-

quisit la senyora, veritat? elegant...
—Oh, sempre. El senyor també.
—Ah, si? Haurà canviat aleshores.

Es veu que la muller l'ha fet canviar.
—Ben cert. La senyora, sap, es

una... senyora d'aquelles que es fa
dir Si »enyora!

—Si? Oh bella! No ho semblava.
Però les dones. Es veuen tantes sor-
presas!... Tornaran aviat, oi?

—Així ho crec.
—Mentrestant jo aprofitaré per a

donar una ullada als diaris.
—Seieu, doncs. Jo me'n vaig a la

•cuina.

Mitja hora després jo havia llegit de
dalt a baix el Piccolo. Vaig cridar a
la minyona:—Bé! Que tornen o no
tornen?

—Bé haurien de tornar. Si ui han
convidat a vos a dinar...

—A dinar... i a dormir! M'ha ofert
l'otomana per la nií, i tot.

—Doncs, no deuran pas trigar.
—Són dos quarts de vuit. ;.
—Haurien, Adones, d'ésser aqui ja.

El senyor surt del despatx a les set.
Si m'ho permeteu me'n vaig directa-
ment cap allà, 1 poso taula.

—Magnifie. Així cal fer-ho. Vaig jo
també a donar un cop de mà. Ah,
bergants! Però ell encara és tan etse-
labrat pom abans?

—Atxi I aixi. Peuréu ja saber, veri-
tat, que la senyora ha sigut assilftda
durant el terme d'un any per neuras-
tenia. '

—No me n'ha dit res elL
—De debò. Ara va a eajwrar-l? al

despatx tots els vespres. Algunes ve-
gades es queden a menjar fóra de ca-
sa. Segons cap on es decanta la lluna.

I montres es para la taula la minyo-
na conta que ell si que és un galán
home, seriós, atent amb la muller, i
de quina manera!

I jo penso:—Però para esment una
mica, quin canvi ha fet aquell jove
tan eixelebrat que ere! Qui a'ho beu-
ria imaginat? La guerra! que cosa vol
dirla guerra. No és el primer que
n'ha sortit canviat d'aquella manera.

—P«rò... però...—dic desprès a la
minyona—serà com vos < dieu aquella
perla de marit, però ha romàs un gen-
til mt.1 educat. En això si que no ha
canviatiMwt M'ho ha fet una altra ve-
gada, sabeu, això de convidar-ma a
menjar í-de fer-sft esperar due» hores,
tot 1 sabé* bea bé cue ttgüaV fam de
Yeure'na. Perd aquella vetad* *ra a
casa laaenyora. Ens pesarem a men4-
jar i ens menjàrem àdhuc la seVa
park Si teiguen a venir «na mie*

—Estaria bé. •;'.
—Oh, que li faré aquesta. Jo no M

canviat, sabeu. Soc el mateix de s«m-:

¡>re. Si m'ho fico al cap no hi haurà
sant que em detingui. Què cosa lit
preparat?

—Sopes de caldo, costellate«,' un
xic de peix.

—Bé; comenceu-ho a portar a taula.
—Però... i després?
—Després? No hi penseu en això.

Dieu que jo us ho he imposat amb la
pistola a la mà. Apa, cuiteu.

—ai ho dieu vos...
-Ho dic i ho faig. Apa!
Pocs minuts després la minestra fu-

meja en tres plats diferents. Jo tino
una gana que m'alça. Buido «l «eu í
plat, Després buido el plat d'eli; dej-,
prés el d'ella.

—Vingueu les costelletes.
La dona porta la costelletes i rlu

com una beneitona. Les beneeixo Î
tOt.. . - . ' ' . Ì 4 .

—I ara què cosa hi ha? peix? Vi
el peix. Oh, caratsus! No es podrá
pas que no hi hagi fet honor a la tai
la. Bergant! Ja us arreglaré, jo. A;
apa, depressa. Cai for net, net de de-
bò, ans no arribin. La sorpresa fia'
d'ésser complerta, complerta. H'

Ens mengem el peix, doncs, quan
sona el timbre de la porta.

—Heus'els aquí—diu la minyona««*
són ells. Què tinc de dírr -'j;

—Digueu que Arisdant és aquifl
que ha declarat que no té gens de
gana.

La dóna surt. Jo pesco en el meu
plat el darrer moll, i, així, resolut),
d'esquena a la porta, segueixo men-
jant. "!

Sento, mentrestant, al meu darrera
com la porta s'obro. Silenci. Se m'es-i.
pia?

I jo, tirat, no responc. ;
—Senyor!! " *
—Endavant, endavant!—dic jo, sen* '

se girar-me,—Endavant. La primer$,
vegada em vaig menjar la meva i Ja
teva part, la segona m'he menjat 4e

més a més el de la teva esposa, la ter-
ca, sinó et decideixes a ésser puntual,
vull devorar-te tots els mobles de la
casa.

En aquest moment, però, sento a la
meva esquena una estrident veu de
dóna:—Però, perdoneu, vós... fui sou4?

—Qui soc!—vaig exclamar amb més
gentilesa. — Soc... Però... oh Deu!...
Vosaltres qui sou?.... N'Anselm....
ones?...

—Anselm?—digué la dóna de la veu
estrident que mai no havia vist a la
meva vida,—El senyor N'Anselm De
Yita viu a sobre nostre, al terç pis.
. Deu em perdoni, però si aquesta
vegada no vaig enfonsar-me a l'iufern,
íppwquè ja estic dfrtinat, .jssjterat
têts fis jneiis pecais, t gaudit en san-
ta pau el regne dels cels*. * ""

Anselm, pom ós natural, m'espera-
va. Jo no vaig seure'm a la seva tau-
la, car ni en tenia l'inclinació, ni tam-
poc el coratge.

I mentre jo esdevenia cèlebre en tot
el veinât de l'escala, N'Anselm que
no havia—beneit sia—cessat d'ésser
el mateix burleta de sis anys enrera,
em va donar ales dient:—Després de
aquesta aventura que segurament la
pregonaran tots als diaris, veuràs com
les posades es quadruplicaran per
allotjar-te. Un client du bon apetit,
com tn, no se'l deixaran pas escapar.
En,despedir-te, però, no et facis pre-
gar,. Se t'havia preparat l'arròs gro-
guenc, que sabíem que t'agradava
tant. S'ha de fer malbé, ara? Apa!
I desprès seràs capaç de dir, tal ve-
gada, que Roma no és una ciutat hos-
pitalària!...

Hospitalària fins que un hom vol.
Però l'endemà vaig anar-me'u. I no
reveuré (em desplau per totes les al-
tes assemblees que s'hi són reunides
i que no podrán ni avui ni després
aprofitar-se de la facècia meva!), no
reveuré mai més Roma.

Jsmaelç Mario Carrera.
J. Malagarríga, trad.

A la matera de•»»

... Joaquim Borralleres,
ateneísta { «amateur»•s.**?

—Escolta—digui Jo—no et cansis <r_..
Inútilment. Bla h« visitats tote. À Bo- j nií«, menjo per tretf.

(Vegi'l noia)

tír<-,

ARIBL.

hot* Aquest «spa/ no ha îotert w<x//ßcad<) per Ja previe Censura.

«Les idees Í els formatges» '

• • "-'. ' I ; '.
Tot esperit curiós que va pel

món visità tants museus com
tasta menes de formatge.

H
Lloem la sagesse del Munici-

pi de París que snperant la por
mesquina del ridico! inetoni ha
tebul classificar els edículs. d'a-
Tliberació menor en el capítol
de Monuments d'utilité publi-
que. " " ' . ' • ' " •'•

m ;
No solament «die lo altre» viu

l'home. -
; M - •- r

La divina saviesa çristaVlifrv
tant-se en i'instinf de le* bestie*
té, manifestacions öteraveHose* ;
R^tea^queu, sinó-^dh, tostiti*«

•(tul h« awaf en «ttrtatíaï^-amb
quính segiirétat els cavalls i les

•"'.• Í.-,*1S"'" *•'• "! '• ' ' ' f i '- ' I; ^

J £es no es fa de res, í altrament no
hi ha res. Amb tot, tot arriba; péro
això és ben indiferent.

THEOPHILE GAUTIER.

mules es detures en l'instant
que cal quan, amb una indife-
rència taciturna i per acomplir
una'fisiològica funció allibera-
dora, comencen de girar-se del
revers. Una distracció fóra ter-
rible: la bèstia ei quedaria amb
el forro a la banda de[íòra.

' ;
 : .'.y " ' '.

Hi han ciutats on el pas d'un
tren es encara un espectacle i
d'altres en les quals ¿s ja sim>
{dement una funció.

VI
En els marges del Sena hom

aprèn com hi ha encara un
sport Més ensopit que el de

i «pescar». Es el de «mirar coni
liom pesca».

VII
" I diu l'amat, deia, diu:—«No't
besaré en la boca si acabes de
»ejíiar roqnttort. plau-me de
retrobar cada flaire en el seu
Jfobítttt natural.»

JDr, Achachia
Paris, Novembre.

Perquè ha mort el llatí que
fou la llengua universal del món
civilitzat? Per let raó mateixa
d'evolució natural de les llen-
gües. I perquè ningú no li opo-
sà amo esperit materialista i
violent un enemic. Àdhuc contra
la voluntat humana de mante-
nir-lo, ha anat desapareixent,
morint, que vol dir evolucionar:
pendre vida nova, forma nova.
En canvi, cap llengua combatu-
da injustament, per esperit d'im-
posició d'una altra, nò ha pogut
ésser substituida, extinguida, ni
evolucionar radicalment segons
voluntat del poble dominador.
Consulteu, per exemple, els aus-
tríacs relativament als txecs, o
els russos referent als finesos.
En canvi, quins'perjudicis a la
Cultura universal no causa la
subjecció d'instruments de força
immaterial, que per la violència
no poden ésser subtituits ni ex-
tingits, sinó tantsols dificultats
de produir obres i corrents cul-
turals i espirituals 7 Quins
fruits no hauria rebut la huma-
nitat de la cultura txeca, i de la
finnesa, i de la ucraniana, í de
la polonesa, lliures de l'acció
coercitiva dels respectius po-
bles dominadors?

No-res-menys les llengües, en
comptes d'evolucionar i obeir
segons l'esperif d'imposició, en-
cara que els pervingui d'una
llengua germana, condicionen i
sotmeten a profit propi i segons
l'esperit propi, les infiltracions
extranyes. I en comptes d'em-
pobrir-se, s'enriqueixen, a des-
pit de l'idioma que vol anular-
les, í apleguen material i con-
centren energia que en un demà
venturós els permet de florir
amb explendor extraordinari.

Àdhuc sense l'acció expressa
conscient, purificadora, d'una
selecció intel·lectual, la llengua
fa com la mar; torna mar o fo-
ragita tot el que en ella cau; fa
com l'aire, aerifica o rebutja to-
tes les vaporositats; fa com l'or-
ganisme humà, assimila o ex-
crementa tot el que ingereix.
Una de les lleis naturals de tota
llengua és la tendència a la cla-
retat, a la precisió, a la distin-
ció.

Es palesament demostrable
amb fets incontestables que no
és possible de fer desaparèixer
les llengües ni de fer-Jes evolu-
cionar a valnntat. I |s un4 de
tantes proves històriques i so-
ciològiques contra tota tempta-
tiva materialista o absolutista«
que, entre pobles civilitzats, fra-
cassa sempre meravellosament
una tal temptativa.
•• Tota la torça i tota la volun-
tat i àdhuc tota la cultura fra-
cassen contra l'esperit Per això
no hi ha altres armes contra la
voluntat i la cultura, que les de
l'esperit. I l'esperit, en el fons
del fons pos lula justesa, justi-
cial Es per això que els pobles
dominadors s'enronzen. L'inici
mateix de la guerra europea fou
l'assassinat del príncep d'un

K)ble opressor. Es per això que
Lliga de les Nacions prengué

l'acord del respecte a les mino-
ries, al qual els pobles vells
s'hauran d'adaptar si no volen
enfozar-se.

La Política ha de servir a la
Biologia. La Cultura ha de ser-
a l'Esperit. Els pobles i els ho-
mes han de passar por aqui o
per la porta, si no volen^que els
llencin per la finestra.

LLIBERTADÁ

Treballador!
Signe« digne ât la teva condi-

do humanal
Com a borne, t'has de sentir

datada i laborar amb el socia-
litme per l'adveniment d'una
sodetat millor.

Com a productor, t'has d'a-
plegar dins let organitzadons
obreres, i treballar pel millora-
ment immediat del« teas ger*

En l'hora en què ptl Hrmamcnt tacili*
un trcmoIaracBt Ile»
de puntetes d'or 1 d'itosi com de piiti,
mir* i demia:—Dlftn, o HUB» Un beli«,
digueu, qui coi* it .Dem?— '
—Ordre—(ml em respon« lutitrtllttl
Quan, a l'akiii, la rail, el «ont I tt prat,
marges del riu, conreu
de florí de tota men* engalanat,
mir» i deman:—Dlgnea-»e, colors belle«,
que cesa is Deu, dien?—
—Bellesa—em diuen taatej dors B*v*HM.'

Quan, piados I amable, l'csgnard te«
al meu davant titil·la,
a la claror deman de t* papil·la:
—Dif a'm, si h* saps, bell missatge Interí«,
dlga'm, qui cosa is Den?—
I la pupil-la, al punt, respon:—Amori—

ALEAHJDO ALBARDI
Trad. d'En JOANMALAQARRIQÀ

Comet don
hétérodoxe«.

«. El temps antic

Fa com uns siscents mil anys,
que un dia, aquell bon home, al
llevarse, s'en adonà—com ha-
vien fet ja els seas avis siderals
—que, en electe, en el temps an-
tic anàvem millor.

No es digui que l'home ¿s /n-"
conseqüent: no es digui tampoc
que no sia bellament enemic de
tota innovació. Ahir tarda, de
bona fe, un home tan antedilu-
vià com aquell de siscents mil
anys enrera, però ja habillât
aquest cop amb ¿imericana, re-
llotfe d'or,, print,5? plena, groixu-
des cèies i u;^ quaranta anys,
em deia el-miU-tix

— Vostè c!'.;n; doncs que anem
de mal en pitjor?

—I quin dubte té, home!—ex-
clamà l'americano actual, tot
endrapant, satisfet, el seu sand-
wich d&îoie-gfas, —„ ' , ....̂ •••M,,.

—Digui i convingui, que si
per etzar arribàvem a anar mi-
llor, vostè es trobaria ben com-
promès, per a fer que les coses
li anessin més bé del que li vani

—No s'hi pot parlar amb
anarquistes!

I vàrem quedar aixi.

BRAND.

Varia
A l'Ateneu Barcelonés s'h» eoBStl-

¡uit un Comité per a divulgar pet Ca-
salunyà la nostra llengua I i» nostra
literatura.

Creien) que l'adveniment d'aquest
Comité no pot ésser més oportú. Bu
èpoques com l'actual, ftf llengua i la
literatura d'un país tenea eneara una
valor més gran que «a els temps nor-
mals.

La idea del Comitè, tot just »n vie«
d'organització, ja ha assolit un èxit
grandiós. Són molts els professors
que s'han ofert, tots ells homes d«
vàlua de diferentes idees politiques.

Preguem a les entitats obreres que
vulguin se'ls doni alguna classe da
literatura o de gramàtica catalanes
què s'adressin al Secretari del Comi-
tè, a l'Ateneu Barctlouòi (Carrtf Ca-
nuda, 6).

Hector Jauni, notori escriptor I ti*-
riodista italià, dirigeix a la casa «Al-
pes» de Milà una biblioteca biogràfica,
els dos primers volums de la qual
han assolit molt d'èxit. Tots dos va-
lutas són deguts a la ploma d« Janni,
El primer es refereix ai Dant i s'in-
titula «In piccioleti» barca»; el segóa
du per títol: «La vita di Cristòfor»
Colombo».

Com el llibre sobre el Dant, aquest
sobre Colom no és una biografia prò-
piament dita, sinó una visió lírica da
la gesta del gran descobridor que va
cloure amb la seva obra una època
històrica i inicià una era més extensa
de civilització.

A aquest llibre en seguiran d'altres-
de diversos autors, sobre Miquel Ací-

f el, Francesco Ferrucci. Torquato
asso, Alfieri, ftoldoni i Napoleó I.

* »
Charles Salomon acaba de traduir

per primera vegada al francès la no-
vel·la «Ma vie» que porta la firma d<*
Lleó Tolstoi, per be que el gran es-
criptor no en sigui l'autor, sinó l'or-
denador i el corrector. Es tracta de lu
narració autèntica d'una pagesa ru*-
sa, plena de veritat i d'emocïó. L'obw
es publicà en 1902, sota el títol <!u
Motiu Dalia, quan feia ja vint.a«, i
que Tolstoi la tenia en cartera dub-
tant de publicar-la, a causa del seu
realisme punyent. Es tracta; dom- -,
d'una novetat literària que interessi-
rà especialment als nombróse« aduu
radora del geni rua. ,
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L'homc i la chita!
n - * -

to reivindicacions te l'esperit \]

Una de les funcions mAs altes de la
Ciutat, la que determina la seva vnlnr
eueueial, ei la de recollir les. ànsu'.-'
.dispers«» de l'esperit col·lectiu 1 cami-
liti*r-l«B per Tic» d'ufieàcia,

Bn l'hlatòria de gairebé totes les r«.1
voltes—eu l'histüria de totes les que
hau respost » uua ideología superior
a la dominant—es remarca el mateix
procés: la ciutat ha portat a terme lu
missió prèvia d'aplicar l'ideal a la rea-
litat, de preparar les solucions, du
deixar fressat i definit el camí a se-
guir, i d* pendre la Iniciativa eu e)
moment decisiu. En les hores de pe-
rill o de regressió, l'esperit col·lectiu
ha trobat sempre en la Ciutat «1 refu-
gi càlid, propici a la germinació, ou
dtptsitar les llavors de la neva nova
florida. Aquesta és una de les mis-
sions inalíneables de la seva condició
civil, d« tal falso que aquella Ciutat
que no la realitza perd els atributs d«
la »èva dignitat i cau degradada pel
dállete d'alta tralcio enfront do yuu-
maulUt.

P«r aquesta valor que concedim a
la Ciutat, ens proposem d'anar par-
lant periòdicament su aquestes pla-
nea, dula problemes, que la seva exis-
tència suscita, a mldaqu» els douguiu
actualitat els fets esdevinguts a Ca-
talunya o fora d'ella, perquè aquesta
aomuoltat ideal de le| ciutats el*, dó-
na també una comunitat i una sem-
blauca en l'ordre matorìttl.

Bis problem*» de I| <5l(ri8t, tto sou
únicament qüestions d^üpaftitüació.
de neteja, ie llum 1 d'aigües; però
cap d'aquests aspectes és menysprea-
ble, perquè tu cada uu d'ella s'hi re-
flexa, diàfana, la situació de l'ànima
col·lectiva. 1 aixi com la moral de l'iu-
cliTidu es reflexa d'uua manera direc-
ta en els seu» actes, nixí en l'aspecte
d« la Ciutat, eu la netedat dels seus
carrers, en í'ordeuameut da la seva
circulació, eu la seva Il·luminació pú-
blica, en el tracte dels seus ciutadans,
s'hi tradueix l'elevació o l'envlllmeut
del seu esperit. Perquè així com tot
enviliment suposa, abdicació, passi-
vitat 1 minva d'tuergies, tota elevació
de ulvell moral comporta creatilo de

Pel número pròxim
ran i TACTIU

Per M. Serra i Moret

. a , .
"TeTjTosep Ricart i Sala

laputnaiPoüioDELü^EHiua
Pel Dr. Jaume Aguadé

II SEBÏ
Per C. de Domènec

IMtlltta (U vida a les mes

Pel Dr. Emili Mira

IE VOPT1HBHE
Per J. Sacs

MHjHs Wulstes Wuues de Rússia.
I articles de Gabriel Alomar, Josep
M." Tallada, R. Campalans, J. Ba-

lagué Baró i altres.

noves necessitat» filles de la més'ae^
üiM'la exigència de l'esperit. (

Dintre de l'ideologia Socialista tam-
bé l'afinament de l'Ideal ha anat de-
terminant la creació de nous matiços
i iüts de la seva projecció damunt els
diversos aspectes de la vida social; i
no és lícit predicar el retorn a la seva
simplicitat dogmatica primitiva a baa«
de renunciar a la seva humana com-
plexitat.
.taures fou un dels homes que més
humanitza, en aquest sentit, el Socia-
lisme, lliimltant les seves missions
enfront de lá ric» capacitat de l'espe-
rit humà per adquirir noves sensibili-
tats que fessin més justa i delicada la
seva actuació. I un dels seus planys
més fervorosos el motivaren la barro-
er» 1 rudimentària educació que la
Societat actual dóna als seus Individus

Kr defecte de la qual la immensa mà-
•la dels homes resten Incapacitais

per afinar el seu esperit eu l'oïda o la
contemplació intel·ligent de les crea-
cions de l'art, obres d esparlts selectes
que hau projectat sobre el seu temps
raguda sensibilitat dols temps futurs.

Per això compleixeu llur missió
les ciutats qua es preocupen de donar
solució a,aquest defecte fent accessi-
ble, no a classes privilegiades sinó a
totalitat de la població, els beneficis
de l'art, que creeu l'agilitat de l'es-
parit.

Amb aquesta aspiració la ciutat do
Detroit,-a Nord-America, ha establert
un servei oficial d'esbarjos encarregat
d'organitzar classes d'art, audicions
musicals, representacions teatrals,
clubs d'estudi etc. Els obrers es po-
dou inscriure als seus cursos de pin-'
tura; s'enaeuya l'art dels jardins; a
petició d'escoles o altres corporacions,
el servei organitza festivals públics,
•te.

A França, l'Oflcina departamental
de Colocaclons 1 de l'Estadística dal
Treball, del Sena, ha instituït • una
Agència oficial d'Espectacles, Inau-
gurada el dia 20 de gener, d'eaguariy
que ofereix gratuïtament els sexis ser-
veis als municipis, per a l'orgaultza-
cló de concerts o altres espectacles en
llurs teatres municipals, amb garan-
tia d'independéuclai Imparciautat eu
la elecció dels elements i seuse cobrar
sobre els honoraris dels artistes la
prima que les Agències particulars
exigeixen com a preu de llur lnter-t
venció. D'aquesta manera l'Agència
oficial de l'Espectacle uo distreu dels
pressupostos municipals cap part de
tes quantitats que els Ajuntaments
han volgut destinar a aquestes fina-
litats.

A Bèlgica, «l'Escola de les Arts del
Teatre». Institut creat recentment a
Brusel·les per Mme. Ivette Gullbert.
ofereix als municipis la representació
teatral d'obres escullidos, absoluta-
ment gratuït per als alumnes de les
esculea públiques.

La força de les coses treballa pel
Socialisme. Però la nostra vida seria.
inútil per aquest Socialisme si cou/
fiàvem a simples lleis de gravetat ila
seva victorià, sense accelerar-la amb
l'impuls d'una part, almenys, íje la
nostra existència.

M. Alcantara Gusart

ECOS 1 COMENTARIS

Aquest numero ho estat
sotmès o lo previo censura

j.0i»tqf* APOIAI. "¿mtoAM.uj*.
Més èxit

DÍ^trtè pmtó n*|iyiAels
ildMuiltBiienediWHiíiâlvion ofídut'
: làViol-a paacoto la tütaUtat 8e '
•adii qfte M feu'anit»'destlnaclu
iriíeloii*. P*r c<jr*etippadre coifi

f rfãter^ (S«no^re||Bî M pi
anuuclar des d ara que proílinafB.— ^
millojarem la qualitat del paper Ao<
JUSTÍCIA uSOOIAL. Aquesta jaeri,J|;1
primera reforma. A mesura que vagi-:
alxamplaut-se el cercle dels nostfiWK
lector-; oh vludràu de noves, minte-
rrompiidameut, flus assolir l'ideal-
que modestament eus hem proposat:.
comvrtir JUSTÍCIA SOCIAL en fi _
uiillur periòdic del món.

Als nmlcs impacients que eiís de-^
mauert quan convertírem en diari et
nostrc- ijeriódtc, hem de tsecordar-loa
que uo convé estirar més öl braç qi40
larouuega ui la mànega més que el
braç, per tal Oom hi ha més dies <jue
lloügauices, i amb palla i temps mtt-
duri'u Ics nespres. A poc a poc «e Ta
a JBoma i encara no som.allà on auem.
I amb rentusiasme de tots np hi hau-
rà impossibles per nosaltres.

41 Morf
lector:

ViMt d» "U t^>Hctot" qtwcòjnenftbn el

ri«»* v|gn «toit «tt(tan«ri J|'ha-'

yl« p»«M t per alt. Com que crec que el meu cu '

l»tímrít(ieiilok»<l«is qwlwni rigui lin« ara

• llégldori d'aquell diari, 1 trobo aquell article molt

eloqüent i digne d'fiaer divulgat perquè lots sa-

>ftga«» »mb qnl tractem, « adjunto duet pesse-

tèi en '«gelis de corren«, per A creies oportú

obrir úw sn«cripcl5 a H de fer-ne una tirada de

fullet volants.

Afectuoiument vostre, . :

, JOSEP CARRERAS'JOU.

. NOTA:U. manca- d'f »pal ens obliga , a deixar
l'iruerdó d'altres lletrurebudel, d'interès gene-
ral, per les prithiKS edicions.

BARCELONA.-Un atorta feta »•-
p«ndant« d« Oomarç.

«La Secció Permanent d'OrganiUadó
i Treball àtà Centre Autonomista 4c>
.Dependents del Comerç i de la índia-,/,
tria, que está a l'aguait dels maneigs*
que realitza una petita part del comem:
detallista de Barcelona, constituida pels^
coneguts protestataris de sempre, con-
tra les modestes millores assolides en;
aquests darrers anys per la dependia« *
cia comercial de la Ciutat, principal-
ment contra la jornada 3e vuit hores,',
es creu en el deure de manifestar als
seus associats i a tots els dependents
de comerç en general, que té l'absoluta
seguretat que nò reixiran els propòsits
antisocials i egoistes dels aludits ele-
ments.

Tenint en compte que la situació po-
litica actual, seguint l'exemple observat
en altres Estats on governen poders
méso menys similars al que s'ha cons*-,
tituit en el nostre, ha promès reiterada*
ment respectar del tot la legislació so*
cial del pais, no hi ha motius per a te*
mer que el patronat capitalista de Bart
célona guanyi ara el seu infonamentat*
plet. Precisament quan per tothom et
reconeix que les reformes que arrea
del món s'han establert tendint a ele»
var el nivell dé vida de les classes tre-
balladores, nu poden caure dintre el
camp de l'activitat d'una politica reac-
cionaria, -talment com si es tractés de
pintorescos sistemes politics de dubto-
sa substancialítat, no hi ha doncs,-mo-
tius per a pensar en que els nuclis go*
vernants que es guien per les orienta-
cions que dicta l'interès col·lectiu, es-
coltin els apetits déte tacottscientsjBjart
quit zants que pululen per-tot arréui
principalmâií per Barcelona/1 «sj que
el eonfuut- d'àqvëstes reternfes «octtls
formen .un dret de tal naturalesa, uà
dret sobre el qual les masses proletarie»
hi han bastit i arrtUt «ove* ccsttupt i
noves ordenacions mía tiumanês-1 vii»
complexes, que qualsevol arbitrarietat
que el lesionés produiria, convulsi*»«
tan violentés, que inclus podria véflfr'
paralització de tot el fungo,
la moderna vida econòmica.

Per ço que al nostre plet es refereix
s'imposa, pel contrari, que la Comissió
Mixta del Treball en el Comerç de Bai»
célona, organisme oficial de composició
paritaria, es vegi rodejada de totes les
facultats necessàries, per tal que les se-
ves disposicions regulant el règim de}
treball en el comerç, siguin complertes
amb la més estricta escrupulositat i r»
pidesa.»

BARCELONA.-VOnión Ornerai d«
Trabajador ei».

La Federació Regional de Societats i
Sindicats Obrera de Catalunya adherits
a la «Unión General de Trabajadores»,
ens ha tramés copia de l'interessasi
manifest que adressa al proletariat ca-

talà, en el qual, desprende protestar de
la intuita opressió que sempre ha pesat
damunt l'obrer, s'encoratja als treba-
lladors per la unió i la lluita redempto-
ra. No publiquem sencer aquest mani-,
feít, car ha estat publicat ja per la
premäa diària i és, per tant, conegut
dels noatrea lectors.

ta dita Federada Regional ha tras-
lladat darrerament ei seu estatge al
carrer del Peu de la Creu, 14, praL, on
4<u adressar-se-li la correspondència,
a nom del Secretari, En Ramón Palo-
mas.

TXECOSLOVÀQUIA. - La divirto
•oolallita.

Abans de la guerra munuiul, la so-
ci*! democràcia txeea s'havia negat,
més d'uua vegada, a inclinar-se da-
vaiit les decissioiïs del* congressos
internacionals que tinguéssiu per fi-
nalitat sotmetre'ls als socialistes aus-
tríacs, per més que el país txec formés
llavors part de l'Imperi Austro-hon-
garés. Amb rués forta raó s'han negat

• darrerament a inclinar-se davant dels
socialistes alemanys o germanitzants
de Bohèmia, que s'havien aliut amb
els enemics de la independència txe-
coslovaca.

Els dos grups socialistes de Bohè-
mia festen separats per tot el que di-
ferència un patriotisme sá i assenyat*
rt"un exattament patriòtic encegat.
EU cap socialistes alemanys represen-

* -te) el paper de pure, nacionalistes
•pW&erpainstes, en OPOSEM* a la
*&i<tó>rrtre els txecS tels alemanys de
'Bohèmia. Els socialistes txecoslovacs,
que no s'han avergouyit mai de de-
clarar-se txBcoslo vacs, abans i des-
prés de la guerra, treballein^pel con-
trari, a la unió de tots-.els treballadors
^ueviuen a 'Bohèmia H han contrl-
>uït amb*" totes fiün forces* â l^consa-

lldació de la República txecoslovaca.
Per altra part, han col·laborava l'ela-
boració i a la votació d'una constitu-
ció que acorda a les minories èntiquea
drets absolutament idèntics als de la
majoria i que hom considera una de
les més lliberals d'Europa, t

No-res-mènys, la influència« alema-
nya és tal dins la nova Internacional
d'Hamburg, que de 16 vots airibuits
als partits de Txecoslovàquia« se h'a-,
cordaren 7 als alemanys, perto-
cant-los-en solament 5, si ajagues-
sin ajustat a unes matemàtiques ele-
mentals. Així els alemanys dal Reich,
els de Txecoslovàquia i els d'kustria

disposen de 68 vot«. Frite Adel«*, e»
valgué, d'aquesta majoria per a far
ailmtólr eïs-lxecs del cdàït| oxéèu~
tiu de la Internacional, on s'els havia
proméssi )lae. y ; . > ' tv'.r

r •
Contra aquesta eliminació' i contra

el nomenament d'una comissió ;d
feu-

qucsta de U. lutóraaciouiïl por a que..
estudiós els mitjants d'unir els partits
soeiíilïstes de Bohèmia, la qual cainis- "
s$, nut.u·.üme^t, treballaria només
p|r !a g 'Miàiiitzaeió; llqr, l'aixetareu"
eto e>4i)i|¿s|itxejo^iv^fe a*ilM|
¡«ufar Mi- Im t»p, ÉeffeiMl, el < qaal^ "-
vetllant ela fins de les hosts que re-
presenta escrigué en el Provo Lian,
orgue del partit: «Bols .el proletariat
socialista txecoslovac pot jutjar la
nostra política exterior i pendre, res-
pect»* ella, declssions que no poden
ésser anul·lades per l'oposició de la
social democràcia alemanya ó per uua
majoria ocasional de la Internacional.
No podem acceptar cap comissió d'en-
questa sobre la nostra' politica Inte-
terior; no ens inclinarem davant d«
cap declssló que' ht erelrtl podríem
presentar-nqs mtíi a comparèixer ui
seu davant.»

Amb tot, darrerament, la comissió
designada pel Congrés internacional
socialista d'Hamburg a l'objae.te ee
estudiar l'arranjament dels conflictes
entre els partits socialistes de'la nova
república ha tingut darrerament una
conferència o/Praga, sota Ift presidèn-
cia del company Huysmaus.Per la ga-
rantia d'aquest nom j els doctors
Meíssner i Winter do la social-demo-
cracía txecoslovaca s'han decidit a
informar a la dita comissió, la qual
.ha oit igualment al Dr, Czech, del
partit socialista alemany i al cama-
rada Prodeky de l'Unió Socialista.
.Esperem amb viu Interès conèixer el
report d'aquestes gestions.

Per »na àmplia amnistia

Potser no s'ha fet prou eco al mani-
feíst de'la tUígn dels Drets de l'Ho-
me» (secció catalana) publicat suara
en la premsa diària interessant al po-
der públic la promulgació o una am-
nistia, el qual termi u a va amb les se-
güents paraules:

Per aquesta senyalada empresa—la
de corretgir les immoralitats del vell
règim i enderrocar l'obra nefanda dels
seus polítics—cap acció a nostre judi-
ci, tan eficaz, oportuna i Ilógica com
el decret de l'amnistia sol·licitada, to-
ta vegada que respectar i sancionar
oís fallos i enjudiciaments del vell rè-
gim polític entranya contradictòria-
ment el tàcit reconeixement d e i a
bondat de la mateixa obra que ea pro-
ten^ destruir.

Suscrlvim aquest paràgraf, i fem
vots per a <}ué la concessió d'una am-
plia amnistia sigui aviat un fet.

Treballador!
Signes digne de la teva condir

dó humanal
Com a home, t'has de sentir

datada i laborar amb el soda-,
lisine per l'adveniment d'una
societat millor. ; '

Com a productor, t'has d'a«
plegar dins les organítxadon*
obreres, i treballar pel millora-
ment immediat dels tens ger-
mans. ; " ' ' •
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. ', „ , t .í - f jpp." -<--.; '' • : .«

El Socialisme
i cl problema

j de Catalunya
Pròleg de GABRIEL ALOMAR

:i i ^P*|AÏ
«' * MK! %

Pent ¡es comandes a la redacció
de JUSTÍCIA SOCIAL, adjuntant f im-
port tn segells de correu, se us
trametrà, franc de ports, /un/
amb una

POMRÚI d'Ei mini tem I lint

SETMANARI SOCIALISTA

durlícÍA
JbCKXl

• • 2.. * é p o c a
CIÈNCIES - LITERATURA - ARTS

RED \CCIO:

tirar mi n, ti, • Basions

ADMINISTRACIÓ:

Mil Baula, miren, 11 • BEOS

REDACTORS i COL·LABORADORS:

Sikriïl Unit - IHN i «owl. • tan CM*
*uli - Ufo« Mura - b. UpM «W
tritt«« fe Untat-C. FUM fe Cliwrt
J. Uarwi Mim-Ir. Eliti «hi-J. Mg
I Finit« - k. Jwjli lini • tarait I.
trab • "lu" • inni UHM - Ir. Untume
tato Vil&pH • Muti Mund • Unni
Mil• tai tjr-bu tarn»-UM fe-
itet • ft. taMi Onjtri- tot» Hurt tab
NUMI ¡min - Jrap M.* FN i Utter
I. IKMW I Mmtt - Will tupita • Ji-
i« M.« TiMi - Jin Mutami • Cui ta-
llii • PHI BRII - f. (Han - Jmp I." to
Uttt-J. Im i Tormt -lumi lltWiri If
art - Or. Coa» tote-IIMJÌ litote-twin
bMi - ItlfrSH«« - AOfn^ur-luÍlifr -
Itri-LEififitiBl - J. taub • {m

Circfa-J.lirHlfiiufli.

PREUS D'ABONAMENT:
A Catalunya:

Trioiutre, 2*50 pi«. - Mig any, 4'JO pt«i.
Uà any, 8 ptct.

JUSTICIA SOCIAL és r únic periodic
socialista que es publica a Cata-
lunya, reato el deuré d'ajudar-lo.

SUSCRIVIU-VOS-H1
personalment a ¡a redacció ?"*
f administració, o bé trametent
T import úe T abonament a faami-
nistrador, amb segells decorreu,

gir postal, etc.

Uf. Bnuotnu^Iunú, ».-Ban

Follctons de JUSTICIA SOCIAL
17 novembre 1923

DOM UïïK H.°2

: PEL CAMÍ DE L'ALBA :
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Estiitteu-nos

Mentre anirem desgranant el
nostre evangeli, cal que els que
ens coneguin ens escoltin amb
fervorosa unció i tinguin la cer-
tesa de que no hem d'enganyar-
los.

Però el nostre evangeli no es
diu des dels camins grisos de
Gal'lilea, sinó des de un lloc fi-
xe, el lloc de niés perill. És molt
possible que no trobem una Ve-
rònica per a eixugar les fonts
sagnoses del nostre rostre. És
molt segur que, els de mésaprop,
ens fallaran. És lluny ja de tot
dubte que, els que ens voldran
més bé, deturaran el nostre braç
i çns detestaran si el nostre braç

noes torcila nostra accio és
pesoluda.

En aquest món divers i versà-
til, hi ha una llei d'instint que
declina í que, tard o d'hora, ar-
rebaça totes les voluntats. Les
sacions més rudimentàries deci-
deixin el destí de tots els ho-
mes. I si algún es queda aferrat;
a l'eix de la rao, si algún serva
la rectitut del seu pensar i la lli-
bertat del seu judici, la multitut
els destria, i els" éssers més afec-
tes, involuntàriament, si es vol,
s'aparten d'ell com de un càstic.
. Per això nosaltres ens acon-
tentem amb que els que ens es-
coltin, tinguin la intuició de la
virtut del nostre credo, i aban-
donin llur dolor en nostres cbrs
esperançats. I, això, no hïés ho
conseguirem si ens estimeu.

Pot esdevenir que la nostra
paraula sigui ininteligible, fi la
força del nostre raonament" disti
mqlt d'ésser decisiva.. És fmòlt
probable que la nostra accfii si-
gui xorca molt de temps i trigui
a topar la cèl·lula germinadora
que esbadelli la terra i s'amari
de la llum vivificant. I nfentre
esperem la hora de la revelació,
mentre s'allarga la nit de Ja in-
justicia, que no ens manqui el
vostre amor, homes febles i des-
valguts, que heu d'és*er els
amics nostfes. *

Quan passin onades If entu-

siasipe malaltiç i es reclami«!
vostre braó per a defensar can-
ses contraries als fins ' que tots
plegats perseguim, quan s^afuíi-'
tin totes les veus per a DrocUfe_
"•"••*****•%-'•, .v.lSXWjiMKwir-«-*-ïv·tjlRSlM ft.mar la Virtualität de restaqp^
del que es basa en principis 1n-, .
perdurables, gireu, • encare,; %f
vostra mirada amorosa envedpi
nosaltres, i volgueu creure que,
mentre la^ ìnbf íra'yeu, no caflí, és
que la veritat no es trasmuda i
que la llum, de la justicia se-
gueix encare presonera. ' . ; .

I si mai ens veieu caure, vott.
altres, els que haureu arribat a
capir el perquè del nostre sacri-
fici, que podreu reparar damunt
la vostra carn-els vestigis de la.
§rapa qu« ens esdaln, fcecof-

euse de la comunitat del not»
tre dolor, i sigueu fidels a £R'
norma de que res lliga tant l«a
voluntats com la participació 6Hr
«1 sofriment del company. Cert
és. que ens lliga més a vosaltres
la convicció de que hi ha un.
deure a complir, què tots ,eb
afectes ten*enals. Cert és què el
vostre desamor no ens ïpría, re-
cular, tampoc, per la çuta faa-
presa. Però l'amor és el relliga-
men,t d'aguesta^arbad'i^^si»*!.
novadors, i és..p«r l'amor qu«
els ideals divinarán fecundant« •
í florescents. ! ' d '••>

Seguiu-no»

-Caw enlîâ."p"èf Ta via del do-
Iqr, tindrem fidels i nombrosos

., A vcjlcit ;^4W^at T

tura m reposa. A cada tombant
del camí, trobareu cares noves
qué us donarán la benvinguda i
voldran mostrar-vos una n0va
fase de Ja humaba tragedia.

,P;«ò,oosaltres; ÄO; podem de-
turarnos. A tots els que tinguin
una ferida oberta^ a tots eïs que
lluiten amb el coneixement de
,la impotència, llur, no t«n|im, no-

se una vparaula per dir-
legiiMi-npsr'.-* : . , ! } • .

ípsattres aiwm Jlupy, JStosal-
»tres no ¿renunciem ,a res,4 Nosql-
íres, np ens , cçwfarpem', amb
partir diferències. Nosaltr.es,, por
sats en la via de l'esdevenidor,
anem de cara al destí sense va-
cil·lacions. I aquells que no vin-
guin amb nosaltres no trobaran
consolació. Els que no vinguin «
amb nosaltres no poden triom-
far mai. . . . . . , .-. , . , * ;.
', ;ÏHo som «n cap. novn rjutsa i
regoneixem la impulsió • que ens
ha portat al lloc on e«s trobem.
Lhiwlav«« 4fS; 4«. k,;<nfajitesa (
PST la lübettat de ;un, B<y>le i
aquesta llum de llibertat ena ha

descobert tot un iris de llibertats
assolibles, .

Cada vegada que hení'exptilr
sat un vestigi d'atavisme, cada
vegada que la nostra ïhtenigèn-?
cia fia/ gueâa| lliure de uija fe
transnte^a', ,çada' vegada que la
demolició de un fals concepte
ha fet pas a un nou coneixe-
ment, la nostra consciència lia
sentit créixer èí seu domini, i el
seijttt de la tíosírzl dignitat ha
gaudit tíiija satisfacció insupet-a-
Dlé. ••"••'••"• '"•• -.•-" ." :
'"'t jiíèíi eris "Havem penedit d'ha-
ve.r'anàt fân eïîllâ. Ai contrari.
Mentre als uns np els restii niés
que debilitar Í perdre la base de
llurs principis, nosaltres som en
un punt que no podem fermés

< guanyar en conviccions i ep se-
guretat d« judici. A • tQ.fr. poden
tallar les,normes que soporten
llur pensament. A nosaltres, no«
En nosaltres, hi ha una tal pu-
resa i serenitat d'energia men
tal, que no hi ha perill que cap
prejudici defjCffmt el nostne frí-
teri, ni cap llei caduca forci de
nosaltres una conclusió .cqna'à-
ria a la veritat única i senzilla.

Seguiu-nosl Estem en condi-
cions de,olerir-v®s una paujín-
tiraa que no haveu gaudit fins
ara, Veureu com s'opera ,la re-
uolució .sense subjectar-vos a
cap violència» Veur«u cçtm.Vob-
tenen victòries sense la rec|in-

ca d'haver ocasionat víctimes.
Seguiu-nos pel món de la lluita.
La lluita diària, continua, irre-
ductible, contra tot, començant
contra això mateix que a dins
vostre us estampa el segell de la
esclavitut. El dia que en vostre
dins hagueu dominat les tene-
bres, serem companys per sem-
pre i un mateix sol clarejarà el
nostre camí.

Seguiunos, els primers que
haveu entès el perquè del nostre
dictat de socialistes catalans. De
tots indrets afluiran adeptes si
la nostra lluita és brava i deci-
dida. A cada nova albada troba*
rem el món despert a una nova
veritat, A caía embestida nostra
ha de quedar resolt algun detall
i ha de quedar una ferida pella-
da. I, en tots moments i' a totes
hores, ha de quedar, clara la nos-
tra posició en tota lluita i la hu-
manitat ha de quedar lliure de
dubtes de que el nostre esforç i
elnostae sacrifici se consagra,
totalment, al triomf de la justi-
cia, llei única i suprema.

Ja sabeu la direcció ,que por-
tem. Som bel bon camí. Seguiu-
nosl • • , , , • - . ' ? . ; . • ' , '

' * - • ¡' ' " '' ,í , ;".f' '.

M. Serra i Moret
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