
'" 1

v à \

!

Galantería
Els radicals lian de-
dicat a Cltapaprieta
un sentit Madrigal.

Passat pep la censura
Editorial
Com cal normalit-

zar Catalunya

*: Convé determinar, so-
bretot, ben be, quines seran les ga-
ranties mínimes que exigirem tots
plegats, i particularment les que in-
teressen a la classe treballadora, re-
presentada per nosaltres.

Hi ha una base, és cert. El mani-
fest de la coalició d'Esquerres Ca-
talanes. Allò és un mínim de coin-
cidències concretes que exigim tots
íntegrament. Però precisament per-
què és un mínim no ha de tolerar
ningú — i menys tolerarem els so-
cialistes, que som l'extrema esquerra
de la majoria del país — que encara
es redueixi més. Per tant, abans de
donar bel·ligerància a cap situació de
trànsit, abans tan solament d'entau-
lar diàleg, han d'ésser satisfetes en
forma definitiva les exigències ciu-
tadanes i ateses les garanties recla-
mades de manera que no deixi lloc a
dubtes.

La llei anticonstitucional del 2 de
gener, per exemple, per la qual és
arbitràriament congelada Pautonor
mia nacional de Catalunya i són
suspesos els drets, ciutadans, ha de
desaparèixer automàticament e n
qüestió de dies o d'hores. No és
aquest el lloc ni el moment oportú
per a determinar fórmules, ni tam-
poc exigim — entengui's bé — mi-
racles polítics com seria el total i im-
mediat restabliment, per exemple, de
la plena vigència de l'Estatut. Però
en un punt serem irreductibles les
democràcies republicanes i obreres
de Catalunya, i més concretament
la U. S. C.: una situació,de liqui-
dació ha de comportar automàtica-
nient la fi de tota gestora, i ni que
íigui en forma transitòria o potser
incompleta, Catalunya ha de passar
de seguida a tenir un Govern demo-
nKÍhvx,

Consti que no parlem perquè ens
interessi en principi entrar a formar-
.ne part. També en el seu dia, el Par-
tit discutirà lliurement si ha de par-
ticipar o prestar suport, fins a quin
punt i en quina forma, .a un Govern
de transició que pugui formar-se, o
bé ha de remarcar la seva abstenció.
Però ja des d'ara hem de dir clara-
ment, i públicament, que hi ha una
"solució tradicional que no pot inspi-
•rar-nas. caj> confiancar aquella que.
««KJrumffr^fesk.»** . «ft. .ftn.faj^. *«* **»*•»*» -J-ïífj."-« .-J îi.tri* i

poclrta consistir en, formar uh"\jó-!

vern de ((personatges)» sense repre-
sentació de cap mena.

En parlem a temps, quan la sug-
gestió no ha tingut encara oportu-
nitat d'ésser feta i quan, per tant,
no pot haver sonat cap nom. Ho
ü:em amb respecte absolut per a to-
tes íes persones i per a tots els orga-
nismes que, en una tal avinentesa
segurament molt propera, oo-lrie,i
ésser més o menys indicats per a
formar una gestora diferent.

L'ATRACCIÓ DEL
CENTRE

Hem llegit a la Premsa diària les maquinacions portades a cap per
una colla de polítics subterranis que,/després de llargues etfperiènciek
acatnfanyades d'e les consegüents meditacions, han descobert quelcom
semblant a la pedra filosofal que, en els antics temps jou la dèria dels
alquimistes, i que fins ara ho h'avia estat dels saviassos que mehjotegen
el Poder, el qual els marxa dels dits esmunyint-se com una anguila.

}Però ara ja s'ha acabat. Ja ha sortit la solució magnífica que ho ha
de resoldre tot i que permetrà que aquesta mena de cosa trboal que a
Espanya s'anomenen dretes conservadores, però que a qualsevol altre
país se'n diuen elements provocadors, puguin romandre desgovernant el
país, encara que només sigui per tenir una tem-porada més suspeses les
garanties constitucionals i fer que el poble s'embruteixi cada .dia pres per
la desesperació i la misèria.

El partit centrista és la clau, la pedra angular, el sunitmím, fou de
Colom. /Quantes tertúlies de cafè a hores d'ara ho deuen estar celebrant!
Aquelles persones tan serioses que entorn d'una taula resolen cada dia tots
fis problemes del món en els seus més. petits dleíalls, presenten avui un
aire de suficiència. ¡Qualsevol els discuteix res!

Des que /'oracle nombre i de la Lliga ha llançat la consigna, tat són
consultes i reunions, i així s'ha aconseguit donar un xic de mobilitat a
l'ambient polític que està més mort que els morts del cementiri. Hi ha,
però, qui assegura que /'oracle té una efectivitat inversament proporcional
a la seva índole i que, per tant, si ett afirma que això és la solució, vol
d'u que l'ensulsiada de V estat actual de coses és qüestió de pocs moments.
Nosaltres som d'aquests últims.

- " • . • • » * » .
Molts es pr.egunien què vol dir Partit centrista? I aquí és allà on hi ha

la confusió enorme. Tothom l'imagina a la seva manera, però ningú no
dóna en el clau. Tot allò que és obra del geni immaculat de Saní Fran-
cese d'Assis o Cambó per la gracia de Déu — i per desgràcia nostra —-,
és quelcom tan complicat que no està a f abast de tothom. Per poder, ca-
pir-ho el menys que s'ha d'ésser és militant actiu, de la congregació dels
il·lustres amics.

Però nosaltres, que no ens estem de res, hem mobilitzat el nostre S.
I. S. i avui podem donar un avenç del que seria aquest partit centrista si
arribés a formar-se — cosa que no veurem r— i del que es proposen. Els
lectors podran ad,onar-se perfectament del valor d'aquest reportatge, puix
que els anem a explicar allò que "ni els- creadors de F esmentat partit saben.

En primer lloc, s'anomena partit centrista en. el sentit de tendència po-
lítica, per obra i gràcia d?un d'aquests maquiavelismos tan difícils d'ex-
plicar si no s'és de la Lligà. Es diu centrista perquè no é's ni la dreta ni
l'esquerra; és un punt de transició; és V origen positiu i és l\origen nega-
tiu, el seu valor és zero. * ¡

En el sentit general del mot, és una incongruència com una casà. De,
l'aiguabarreig de les dretes més reconsagrades i recalcitrants n'ha de sor- !
tir un producte inferior en carrincloneria, i csvetnarisme. a, kt •sumuL·dtíí-var·
lors dels seus components. No ho entenem, ni ganes.

S p'n diu partit centrista per ajudar l'obra del poder central de recons-
trucció de la unitat de la pàtria desmembrada pel reviscolament, de les, auto-
nomies. En aquesta obra patriòtica no podia, mancar la Lliga. Per alguna
cosa han de servir trenta anys de catalanisme.

També es diu centriste perquè serà la- c entrali f-za c ió de V-àli-a bà'Kcà,-
la qual unirà els seus interessos en detriment deh del poble.
, . Es diu Parfit centrista per-amagar sota un nom, nou aparentment, tota
Falltfu d?e fracassé? delí partits quedara governeìt (?) i així prefe$tar-se a
ìa vindicta' puVlïtà tom una- ¿omelia immaculada, per intentai' oposar-
se a la torrenfada popular que els arrossegarà de cop ./g les urnes i allà
on sigui. ' ' . - , f

Hifu-vos ací a grans trets allò que seria aques| part%; <t«e via s^f per».
què Cambó ha dit que seria. * "" 'j¿| ÍSH'
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Per acabar se m'acut un comentari. En la política, com en li's modes,
com en les grips, sempre trobeu encara que de camps distints tendentïes
¿semblants. Al mateix temps que un líder de dretes es proposa crear un
partit a Espanya que no resol ni omple res, també veieu que un altre
líder — dit obrerista (?) — intenta crear a Espanya un altre partit obrer
que no omple cap necessitat, car no hi ha una sola llacuna. Horn, hi veu
només que, un afany personal de comandament.

Heus ací, doncs, dues tendències-aparentment distintes, però genuïna-
ment semblants. Dretes? O brerisme? Qüestió de noms. Afanys de cape-
lletes, anhels de comandament, desig del triomf personal damunt el po-
ble adolorit.

Atracció del centre. Fracàs inversemblant. Visió tràgica de dos ho-
mes que es creuen ésser quelcom i no són res.

TOMÀS A'M AT

Secció oficial

Minoria parlamentaria

La minoria parlamentària de la
U S. C. ha celebrat diverses re-
unions amb el Comitè Executiu cen-
tral per a informació i contacte re-
cíprocs, i darrerament s'ha reunit
ella per a tractar afers interns. Entre
altres acords, s'ha convingut elegir
cap de la minoria el company M.

erra i Moret, i, tot mantenint la
nostra actitud d'abstenció parlamen-
tària, destacar permanentment a Ma-
drid un company »diputat, per torn,
-. fi de poder seguir la minoria i el
C. E. els interessasits esdeveniments
polítics d'una manera directa.

Moves Seccions
Continuant !a- seva propaganda i

el desenrotllaffieá! del Partit, el C.
E. i les Fédterâuéfîs Comarcals cons-
titueixen SeccMHisjle la U. S. C. en
llocs on no n'hi aavia encara i re-
agrupen les foroa! socialistes. Dar-
erament, la Comíírcal del Maresme
s'ha vist augmentada en quatre Sec-
cions, una de les» quals és nova, i
se'n constitueixen-.algunes a la pla-
na de Vic, i a Balaguer, Alòs de Ba-
laguer i altres poblacions de la co-
marca. •

Secció «fel Clot
' Aquesta secció ? celebrarà assem-

blea extraordinària el dijous vinent,
dia 2i, a dos quarts de deu del ves-
pre, al seu estatge social, carrer
d'Aragó, 573, baixos.

Per tractaf-se d'un assumpte de
molta transcendència per a la secció,
es prega a tots els afiliats que no
deixin d'assistir-hi, . . . . . . . . .

Estatificado i Socialització
Conferència de Manuel Serva i Höret

al Centre de Lectura de Rens
El dia 12 d'aquest mes el nostre com-

pany Serra i Moret va donar en el meri-
ussim «Centre fle Lectura» de Beus una
comerèncla que va desvetllar enorme in-
terès en tota la població reusenca. La
conferència versava sobre el tema «Esta-
tificació i socialització. — Piferències es-
sencials. Exemples. Resultats», i per bé
que si hagués estat presa taquígrafica-
ment ens nauria plagut de donar-ja inte-
gra, volem que almenys els nostres lec-
tors coneguin un extracte de les re-
censions donades per la premsa de Ja ciu-
tat de Reus.

És jnolt freqüent, digué Serra i Moret,
confondre els termes i llur significat. No
solament la premsa burgesa, sinó la socia-
lista, parla sovint de socialització i estati-
ficacio com si fossin termes sinònims. Bes
més lluny de la realitat. Les diferències
són tan substantives que fins podria afir-
mar-se que són conceptes totaiment anti-
tètics i inconciliables.

L'Estat és fill directe de la societat ca-
pitalista i consagra jurídicament el règim
d'economia individualista. Conté en certa
mesura el pensament ètico-reugiós de la
unitat divina. ES la individualitat màxi-
ma. És l'amo eminent de totes les coses
i per això s'apropia o es reserva per a
si mateix la totalitat o la part que li con-
vé de les terres, les aigües, el subsòl, les
forces naturals, el tràfec, etc. En aquest
mateix fer, l'Estat reconeix que ell no és
la societat, que la domina o pacta amb
ella, però oue és cosa distinta i inconfu-
sible.

Així, quan l'estat explota directament
alguna activitat social, ho fa com a pa-
tró, en forma de monopoli, per a extreu-
re un benfici, no pas per a prestar un ser-
vei. En la pràctica, l'Estat és l'instru-
ment d'un sector capitalista que deté pri-,
vilegis i necessita un poder coactiu per a
íostenir-los : els bancs d'emissió, els trac-
tats comercials, els jocs de tarifes duane-
res, ete monopolis de petrolis, tabacs, llu-
mins, sal, són una forma indirecta de
tributació, però, més que altra cosa, un
pacte tàcit o explícit amb les castes més
influents de cada pais.

En els casos d'estatif ieació d'una indus- :
tria o un servei és on es veu. més clara- \
ment el patró Estat prescindir en absolut,
dels interessos socials. Esmenta els ferro- ;
carrils alemanys abans d'ésser absorbits;
per la indústria privada amb l'aplicació !
del pla Dawes per a subvenir çart de les '•

Xifres ciel Be-
noît bienni

Segons liquidació provisionaV publicada aquests dies del pressupost dê
1934, el dèficit rfeal que acusa per ara és ja de 8j2 milions. Naturalment,
aquesta xifra enorme tindrà més aviat tettdeocia " a '-créixer,'' en- proporció
considerable,, fins a la,liquidació.:definitiy3,. „.,.... ., . . . . . . . . . . .

Una anterior li'quidació próvÍsionaT'9vaquést mateix pressupost, publi-
cada a finals de mar^, donava solament un dèjacit de 592 milions de rjes-

pesse
Ja ens. anem acostant als famosos dèficits de la dictadura, i superant-ios4.|ob,>, :n *y|j - j-. :

...r'.Matiàaf'J^pi^licani-ï socialistes — aquells que arruïnàvem el país —,
el dèficií cfir^032 .(primer pressupost de à República) fou de 405 milions, \
i el de Í933 b. - - a 418 muions* I això sóji liquidacions-dejinitives,; d'e-
xercicis'en els quals fou~ordenat eliçaos econòmic de la Dictadura que en-
cara pesa damunt el país. Havien d'ésser els tècnics i els financers de l«s
dretes els que tornessin a l'alegre orgia sense cap despesa útil.:

DAVANT ELS ESDEVENIMENTS
Durant el període que fins ara hem viscut, i que en-

cara pot durar algunes setmanes, era molt difícil que,
com a força política, poguéssim • fer altra cosa del que
hem fet. La posició de les forces socialistes estava
determinada pels compromisos contrets en el moment
en què es sostenia amb forces afilis a un règim de
convivència democràtica.

Un error, i més que un error un entrebanc difícil
de superar. si es tenen en compte els factors 'amb els
quals ens hem trobat per a combatre els governs anti-
democràtics de l'actual període; un ; error, doncs, hau-
ria estat n.à "preye^íe í no defensar davant els nostres
col·laboradors en, l'obra de restauració democràtica la
necessitat' inevitable de: recórrer a altres mitjans que
els normals d'acció i de si aquests eren suficients per-
a aconseguir garanties de restabliment dels drets ci-
vils definits en la Constitució. " • •

L'acció del que en podríem dir les esquerres, in- j
cloent-nos-hi nosaltres, no hauria estat gaire eficaç en
l'obra de recobrament civil. Els elements democràtics
tenim el defecte que mobilitzem grans masses,, sostenim
grans moviments d'opinió,..és a dir,; enraonem molt i,
com en els. partits de futbol en què un equip es cansa
de dominar, J3CTÒ l'altre marca els punts, nosaltres
també a la fi, hem perdut. La gent de dreta no hi
creu gaire eh els moviments d'opinió, i menys si aquests
són els moviments de l'opinió contrària. Si el nostre
triomf en l'empresa de normalització de la vida civil
depèn que l'adversari que es troba en el poder ens re-
conegui voluntàriament la massa d'opinant? que ens as-
sisteix,, podem ben dir que estem perduts, :

Però les coses han arribat a un punt en què a la
força s'hauran de produir variacions,, en què el Parla-
ment actual haurà de desaparèixer, sigui per l'auto-
dissolució, o perquè la dissolució .sigui provocada. La
situació que, si durant tants de mesos ha estat abso-
lutament a la mercè-de les dretes, ara encara hi està
igual o en condicions pitjors, (car no pot oblidar-se
l'estat d'ànim especial que sempre determinen els mo-
ments en què hom creu que ha de. desaparèixer i no
s'hi resigna), per aquest sol fet esdevé més peri Uosa
que mai. Els esdeveniments que en bona lògica polí-
tica haurien de produir-se en un sentit de buscar una
estabilitat per camins normals, .pçl poc control que.nos-
altres tenim dels ressorts decisius que influeixen en
l'Estat, podrien tenir lloc per camins d'arbitrarie-
tat i de fer normal eí règim d'excepció que vivim. En
aquest ordre de coses les esquerres haurien de declarar"
que els mitjans emprats per a mantenir l'acció demo-
. cràtica, si fins ara havien estat insuficients, ,en el nos-
tre entendre, d'ara endavant serien inútils i ridículs.

Per a certes resolucions desesperades des del punt
de vista estatal, creiem, no obstant, que ja, s'ha fet
tard ; i que, en aquest cas, els esdeveniments han de
produir-se posant en joc tota l'acció que poden i són
capaces de desplegar les esquerres, des de la demo-
cràcia moderada fins al socialisme, podent-sè acollir
íes oposicions a condicions semblants ã Íes que regi-
ran per als elements governamentals.
, La posició del socialisme no pot ésser la mateixa

que la d'abans del 6 d'octubre. Ha de correspondre
a una posició de després. Nosaltres ja fa temps que de-
sitgem que el socialisme, i concretament la Unió So-

¡GÍBJftf^gL-o- «1 Partit Socialista...̂  Catalunya, reculli
f^ípl&âartíH ãfê2affsmé 3nt*íiradonài í enfoqui els
problemes de govern 'amb el corol·lari 'dels "contactes i

' els punts comuns amb les forces democràtiquesi segons
un criteri que el socialisme ha d'ésser per a sempre més
una força independent d'oposició. -, •

Quan es parla d'una obrai en comú amb els partits
democràtics, aquesta ha de consistir, i no pot consis-
tir en altra cosa,, en la defensa del mínim de bases de
democràcia constitucional que calen als- partits, d'opi-
nió com el socialista. No hi ha necessitat, mai, de for-
mular programes en comú per a defensar la democrà^-
cia ; ni hi ha necessitat de lliurar-se a amples i peri-
lloses col·laboracions governamentals.

En el nostre cas, davant l'eventualitat de T adveni-
ment d'una situació d'esquerra; els inconvenients vé-
nen multiplicats per l'estat d'exaltació particularíssim
en què es troben les masses obreres que, a Catalunya,
es decanten innegablement per una situació d'esquer-
ra. Aquest estat d'exaltació, i l'adversari no s'enga-
nya, va més enllà d'una simple situació de govern
d'esquerra.- I seria pueril creure que una força socialis-
ta pot aprofitar immediatament, i amb les institucions
.que posen a mà els règims democràtics, un semblant
estat d'exaltaciój el qual, evidentment, sols pVÄ éssèf
encarrilat més tard i en condicions millors per a una
força socialista, , ; ' . ' . . ' . '

Malgrat que les circumstàncies ens hagin obligat a
suportar situacions d'esquerra, ha arribat el moment
que, per excedir, el .potencial rei vindicador de la mas-
sa tot el que humanament pot encabir la democràcia
d'esquerra, la missió inevitable dels partits socialis-
tes de base . democràtica com la Unió Socialista ha
d'ésser la d'impulsar la radicalització de les masses
obreres; per, tal que aquestes siguin ,l'únic fonament

..d'una democràcia que per f orca ha d'ésser de treballa-
dors. I, o porgar a cap aquesta tasca, o desaparèixer.

Ningú,., a Catalunya, "no pot assumir, ara com ara,
una missia btan i ànjplia ,com la de recollir les masses
orfes d'organitzacions disciplinades que les represen-
,tin. si no.és un,,¡partit com el nostre, amb un ideari,
,unà absència de sectarisme i una llibertat de moviment
una absència de sectarisme i una llibertat de moviments'
que li permeten adoptar una tàctica adequada a les
característiques del postre poble, i que sols cal que pro-
cedeixi a fer les elementals rectificacions de classe que
han de posar-lo en l'ordre del dia dels problème? i de
l'estat d'ànim de la massa.

I l'a mateixa dispersió en què es troben els altres
, agrupaments obrers ens diu que les apel·lacions a la
massa no poden ésser fetes en el mateix pla de la in-
connexió que la manté en una total anèmia política,
sindical i social. Nosaltres, o ens lliurem, com en part
ja s'està fent, a una tasca d'unificació, ó aleshores
ens espera la mateixa situació desairada en què es
troben els altres agrupaments obrers.

No ens enganyéssim pas pel miratge d'una políti-
ca d'esquerra i de les possibilitats que pugui oferir, i
dels providencialismes personals que"• inevitablement
se'n deriven. Hi va el nostre esdevenidor en no col-
laborar governamentalment mai més''èri cap situació
d'esquerra ; en no fer programés' en coinü, fora el de
defensa de les :instituèionfe democràtiques,' amb els

partits d'esquerra^, Tetí accentuar 'com més anirà mé$
el nostre sentit de'Hasse 4'en no col·locar-nos, - ní polí-
ticament 'hj; sindtöäfiiient;1 èív 'altre terreny que no sigui
el d'escombrar a?ffitíc *Íee '̂aparences de tota escissió en
el camp obreí.Ef°T(Ttu':'; '''•'> ' '

.fmjxíi RAMON JOVÉ BRUFAU

La unitat del
proletariat

Després .dels esdeveniments d'oc-
tubre la U. S. C. és la primera orr
.ganitzaciçj catalana que treballa per
essoHr la, unitat obrera.

Aquest objectiu ha estat sempre
un dels més apreciats i tinguts en
compte per aquesta Joventut. Des-
prés d'octubre, passa a ésser un
dels més perseguits i desitjats.

Tant és així, que aquesta Joven-
Jbut, ;per tal d'assolir-lq, inicià una
sèrie d!entrevistes, amb represen-
tants de les diferents Jovpntuts que
integren els partits obrers de Ca-
talunya. . . . < . .

Aquestes entrevistes no., tingueren
l'èxit que nosaltres .desitjàvem.
Després d'una sèrie de reunions, po-
guérem constatar com en certs nu-
clis podia més la submissió a antics
líders, a antigues capelletes, que els
desigs de servir la causa proletària.

Encara que aquesta primera temp-
tativa hagi fracassat, no desistim
dels nostres propòsits.

La unitat obrera segueix essent el
primer objectiu del nostre programa.

Per assolir-la lluitarem contra
tots els inconvenients. Per nosaltres,
joves, ho-iif ha" prejudicts- <Sè *«ap
mena ; no hi ha personalismes, ni
líders, ni capelletes. " -•

Volem que Catalunya compti amb j
un partit obrer fort, i això és tot. i

Sabem que la unitat tots 'els
obrers la vokn. Però, dels partits
que tant en parlen, ¿quins són els |
que de veritat la desitgen?

Parlar d'unir el proletariat ño és
una cosa nova ; la C. N. del T. fa
molts anys que diu que ella vol la
imitat proletària, però la unitat que
ella vol és a base d'accceptar el seu
programa i les seves tàctiques.
Igual que tots els partits que avui
parlen d'unitat'.

Unitat, a base d'ingressar en bloc
als seus partits ; a base d'acceptar
les seves capelletes i els seus cabdills.

Aquesta és la veritat. Ja poden
vestir-la amb els noms que vulguin ;
que en diguin P.U.M. o PATUM,
éç igual. No serà més que un bluff.

Espanya,'pesi a qui pesi, compta
amb un partit obrer fort.

A Catalurlya tens manca aquest
partit. Nosaltres contribuirem a for-
jar-lo, amb tot l'entusiasme.

Atents a la realitat, i tenint en
compte les circumstàncies polítiques
que vivim a Catalunya, és de la ma-
nera que hem plantejat i plantejarem
aquest problema.

N'és un pas l'entesa amb la Jo-
ventut del Partit Català Proletari.

El P. C. P. i la J. S. C. foren
els primers, després d'octubre, que
iniciaren treballs pro-fusió, " -ells • en
els partits, nosaltres en les Joventuts.

Al final d'aquestes negociacions,
ens hem tròbàí jlmts, perquè érem
els únics que de vfetóta* volíem i vo-
lem la unitat del proletariat,

• > •"'•'•' BOGfíACA

Procediments
Veig anunciada una volumi-

nosa "Història del moviment
obrer a Catalunya". La ini-
ciativa ens ha de semblar bé,
si correspon a una tasca sol-
vent i no resulta tendenciosa.

També veig que, • al costat
dels propòsits que exposen i
del Comitè de redatció que pu-
bliquen—- en el qual predo-
mina "ostensiblement el grup
marxista més modern —'-. diuen
que "es demanarà coüabora-
ció' ' a escriptors de totes les
tendències del moviment obrer
a casa nostra. I entre aquests
em fan l'honor d?anomenar-
me, junt amb altres companys
de la U. S. C.

També em sembla indicat el
propòsit. I, si l'obra- corres-
pon gués a les característiques
indicades de serietat i objecti-
vitat, poden comptar els edi-
tors que pel que fa a mi pro-

i ' curaria correspondre a llur gen-
tilesa en la mesura de les me-
ves forces. I- el mateix farien, :
espero', tots els soüicitats del '
nostre Partit. • '•

Però — també vull dir-ho •
des d'ara — encara resultaria

..., mÜLjQT ^ue haguçssin,. demanqi
collaboració abans i no després
de llançar els noms. Altra*
meni podria ésser que aquests
noms ~^ per modestos que si-
guin, com • el meu, tenen <un
valor de Partit -^-, després
d'haver servit per a la propa-
ganda, no figuressin efecti^
vamení entre .els col·labora-
dors per un petit descuit edi-
torial: el de demanar-nos de
debò els treballs nostres anun-

, dats des d'ara.
Com que ja no seria el pri-

mer cop que ocorre una cosa
així en els nostres costums- li-
teraris o polítics, prefereixo
adveríirrho en .públic, .posat
que també era trobo el nom
als diaris sense saber-ne una
paraula.

GRANIER-BARRERA

reparacions de guerra, i els ferrocarrils ita-
lians i línies ferrades totes elles propietat
de l'Estat. Aquest Estat no és un inter-
mediari conciliador dels interessos dels
usuaris i del personal enrolat en les ex-
plotacions; és, al contrari, l'enemic d'uns
i altres,-com tot patró, que cerca només
el benefici individual. Àdhuc en el cas
<Vun servei consagrat .com a públic a tot
arreu —el de comunicacions postals i te-
legràfiques—, es cerca el benefici de l'Es-
tat exclusivament i s'arriba a Espanya a
fer-li rendir cent quaranta milions de pes-
setes anuals malgrat les enormes deficièn-
cies que els ciutadans han de suportar
en cosa tan intima i vital.

Els contradictors del Socialisme sostenen
que aquest és un règim molt car, que re-
quereix una burocràcia densa i consum les
forces vitals de la societat dins d'un en-
granatge superflu. Quan això diuen, posen
exemples d'estatificació i cap .de socialit-
zació. S'explica que la ignorància o la
mala fe operin en aquest camp de contra-
diccions. Malgrat tot, l'anarquia i el des-,
ordre de la societat individualista, el ma-
lestar i la misèria creixent .exigeixen ca-
da dia més la intervenció de l'Estat. L'es-
tatificació ha pres un volum enorme en
el que va de segle i, en efecte, la burocrà-
cia creix, esdevé poderosa i absorbeix les
energies creadores del capitalisme. Lenta-
ment l'autoritat de l'Estat penetra els
organs de l'economia i una atonia pro-
gresiva envaeix els seus membres i per
això els tècnics i els experts ens parlen
d'economies planificades, d'economies di-
rigides i d'inflacions i deflacions, mentre
els curandera exalcen l'Estat totalitari
coin a únic remei i síntesi de totes les so-
lucions.

• Esperem veure confirmada la tesi de
Marx amb més fortuna combatuda, la de
la misèria creixent i la creixent acumu-
lació de Ja riquesa. No per altra raó han
prosperat el feixisme a Itàlia i el nazisme
a Alemanya. Les dictadures que necessi-
ten una base popular són un resultat de
la tesi marxista. Sense un mínim d'equi-
libri, no hi ha democràcia possible. I sen-
se democràcia, atnb dictadura i Estat to-
talitari, les forces socials s'esmortueixen,
l'economia individualista s'esfuma i s'ar-
riba a tin nihilisme que esterilitza el ca-
pitalisme sense recollir ni satisfer les es-1

sèacies humanes que germinen en el vast '
concepte de socialització, en el seu sentit
orgànic i creador, multiplicador de la ri-
quesa comú el mateix individual que col-
lectiva.

Serra i Moret empra la dialèctica Hege-
liana per a expressar el concepte dinàmic
de l'economia i mostrar el seu etern de-
venu'. Ni un soil instant no poden les "f orces
socials restar inactives, ni mai no podran
sometre's a prèvies planificacions. L'eco-
nomia ho és la geometria i en ella no
hi ha una sola partícula estàtica. El rna-
quinisme i la industrialització foren la .
base del capitalisme modern i aquest ha
estat 'un "instrument formidable de pro-
grés i de civilització. No es pot rompre
el cicle per impaciències i exasperacions
quê êfig tõrrún a la civilitaacic- íêuaâi. là
plenitud del capitalisme és fatalment la
socialització. El procés es complirà enca-
ra que els governs democràtics el vulguin
alentir i tes dictadures e) vulguin desviar.
C això, o la fam i la misèria de l'any mil.

L'Estat no té res a veure amb la socia-
lització, ni pot crear-la ni impulsaria.
L'obligació de l'Estat es contrau només
a garantir la llibertat dels ciutadans per
tal que els impulsos vitals de les noves
formes econòmiques i» -es dettngnlnr ni

"Sto «socialistes s •
Airtpoastó'els i

cipis, sinó jper a evitar que altres, per a
conré»A-ílMívaíegísáí)b^a*á8talavar carni
normal de l'evolució humana. La socialit-
zaciQ. és :el. fruit; ¡d'un» ««Itiíra í,.é*iun es-
La<^e:artUtzaciQ.,en,pÌ£qa- floridk.ae·ado-
?à. Virídivldú ésTén el'Vegan dTm&llí-
zació l'electrod que dóna curs i sincro-
nitza el corrent de consum i producció,
fesol Ja polarització capitalista i estableix
Uh perfecte-'«Irèu'it prenent per'eix Més
necessitats humanes. Comença en el pla
de consum fins a trobar, la satisfacció i és
en la gradual obtenció d'aquesta que'va
establint ordre i ritme en la producció.
La socialització no pot fer-se des de dalt.
Ha d'ésser, primer, una disposició; des-
prés, una orientació; després, un impuls,
i finalment, un corrent total de forces
psieo-econòmiques.

Per això penso molt sovint que no s'ha
fet encara res tan revolucionari ni s'ha
intentat cosa més subversiva que la crea-
ció d'una cooperativa. Una cooperativa
de consum sembla una empresa, inocua
i àdhuc pocasQlta si es mira les finalitats
que persegueixen la majoria dels seus or-

ganitzadors. Passa, però, que els actes
més simples -són els que sovint tenen
efectes transcendentals. Arrels insignifi-
cants han desconjuntai muralles ciclopies.
I les cooperatives van naixent a l'escalf
d'un interès mesquí i arribaran a esquer-
dar la societat capitalista molt abans que
els sindicats obrers hagin aconseguit do-
nar a la massa obrera una consciència de
classe. I no cal dir si és indispensable
que aquesta consciència de classe existei-
xi. El Sindicalisme revolucionari ha fet
quelcom en aquest sentit, però si teòrica-
ment ha passat de l'apologia de la vio-
lència en Sorel i Lagardelle al gremialis-
me utòpic d'Orage, en la pràctica hem
vist la consagració de la seva impotèn-
cia en el pseudo-corporativisme italià
apadrinat pels ex-frenètìcs Rossoni, Cor-
ridoni, Pederzoni, Davanzali, Maraviglia,
de Orano i altres, escolanets del règim,
dòcils al Duce i a la burgesia italiana.

Concretem, doncs, en aquest punt l'a-
bisme que hi ha entre la concepció esta-
tal, filla sempre de la violència, i la so-
cialització, fruit de l'evolució orgànica que
s'inicia en noves practiques i acaba en
un sistema moral complet i una idea de
la valor radicalment orjosada a l'actual.
No sembla necessari aclarir que l'estatifi-
cació no té tampoc res a veure amb la
nacionalització i les reminiscències que
resten de béns comunals. Tampoc no s'ha
de confondre la socialització amb aquests
aprofitaments arcaics de riquesa comú per
bé que tinguin una base idèntica. La mul-
tiplicació de .necessitats i la multiplicació
de relacions, modifiquen les pràctiques de
la vida social i canalitzen els mitjans de
distribució a base de nuclis i col·lectivi-
tats. El sistema està en els seus inicis,
però en tenijn prou exemples per a deduir
el curs que ha de seguir. La capacitació
progressiva dels òrgans de distribució,
crea progressivament instruments de pro-
ducció en mans de la col·lectivitat. A poc
a poc, la zona colectivista, esdevindrà or-
gànica i totalitària i anirà a cercar pri-
meres matèries i s'apoderarà dels mitjans
de transport com ja comença a fer-ho a
Anglaterra- i als països escandinaus i es
complirà el principi programàtic de la
socialització dels instruments de produc-
ció, de distribució i de canvi. A Rússia,
després de quinze anys de dubtes i tan-
teigs, varen acceptar que ejs òrgans més
adequats de la socialització eren les co-
operatives.

No anem-a pintar el paradís socialista,
sinó a anticipar la visió del panorama
econòmic de l'avenir. L'home entra a la
vida eri la seva capacitat de consumidor;
organitza col·lectivament el consum per a
suprimir totalment la penúria i la indi-
gència ; quan arriba a la capacitat de
productor, troba .lloc propici i les seves
energies són atretes per un impuls voca-
cional. La valor de la cosa produïda, no
és el preu que es paga en el mercat, sinó
la qualificació justa de la necessitat satis-
feta. No hi ha oferta, sinó demanda pu-
ra i simple i satisfacció automàtica de la
demanda. En cada pla, eh cada estrada.
ïïiome, "productor "i "cóiïsümídbr, "és "un
membre de la col·lectivitat sobirana i mes-
tressa absoluta dels instrument» de pro-
ducció i de la producció mateixa. No hi
ha poder eminent —el de l'Estat— què
disposa el curs del procés, sinó l'espontà-
nia fluência de les lleis econòmiques com-
plint l'involució matemàtica de les neces-
sitats humanes. Els òrgans de direcció
—l'Escat o els seus substitutius— són
l'emanació d'aquest ordre i la garantia de
la seva subsistència, però no detenten
fruit, ni estableixen moral —llei— sinó
que es limiten a evitar deformacions i a
corregir defectes.
.- La socialització és això,: te societat or-
ganitzada en el treball, produint a pro-
fit ; de tots 1 cad«; un l absorbint i fent-se
«Ml«R4»? «Wr^ias-'-detìctènciea-i -insuficfèw-
cies dels seus membres, Canvia la fretu-
ra i "el dejuní d'ara per la satisfacció de
totes les necessitats fia possessió de tots
els beus. Les forces biològiques completen
el seu curs en un quadre d'economia cla-
T3 i intel·ligent. Es multipliquen les pos-
sibilitats humanes sense la coerció i l'a-
menaça de la fam. I un cop après el rit-
me, marxa la màquina sense trontolls,
vers Jes grans conquestes de l'esperit.

No és somni, ni utopia, sinó un món
aue neix i creix davant dels nostres ulls.
Tots veiem j coneixem exemnles. És als
fets que ens atenim i. per bé que Serra
i Moret ha amenitzat Ia conferencia amb
alguna disquisició filosòfica, el seu ob-
jçcte ha estat .posar en clar que el Socia-
lisme-no necessita l'Estat per a les seves
realitzacions, sinó perquè no Ji sigui un
obstacle, "i que estatificació i socialització
són coses distintes i onosades.

Lliçons de l'atur
forçós

No us penseu que vagi a parlar
exclusivament de la burgesia, car-
regant-li tota la culpa que els nos-
,tres companys obrers es trobin amb
poc treball i ei que és pitjor sensé.
Si ho fes, no exposaria el que dic-
ta la meva consciència, perquè el
burgès ja és prou. sabut que es mou
sempre generalment • per .l'explota-
ció i per represàlies amb Jes millo-
-res assolides pels sçus explotats,
agafant per cap de turc els treba-
lladors que més .es signifiquen en
llur defensa i en la dels altres, i
per qüestions polítiques, sabotejant
el treball quan els governants, no
són del seu gust, com per exemple
els dels dos grimers anys d'aques-
ta desfigurada Kepúblíèã",

'̂ Í̂ WÍ̂ A
l'aquesta colla d'mhuDüans se n

podria parlar molt ï molt. Però,
permeteu-me que els arreconi per a
poder opinar precisament sobre el
tema ja iniciat en començar, i que
per fer-se'n poca propaganda, vull
exposar modestament.

Les lliçons de l'atur forçós po-
drien ésser molt notmb.roses, ja des
d'abans de la RepAbUcà, pere conr
ve significar, sense anar massa
lluny, les que s'han pj-oduït des
de la instauració d'aquella ençà, i
d'una manera especial com a pro-
va, posem atenció a la nombrosís-
sima.família que treballa en les fà-
briques del gènere de punt i els seus
derivats, i per tant d'una conse-
qüència immediata els tintorers i
blanquejadors. Val la pena de cons-

Grandiós acte socialista
Més d'una vegada hem intentat els socialistes catalans, després dels

fets d'octubre, fer arribar al país la nostra veu per mitjà d'un
gra K acte a Barcelona. Fins ara no hem tingut la sort de poder
usa/ el nostre dret, malgrat que els monàrquics, dì tot color parlen allà
on volen sempre. Ara ho tornarem a intentar, i si, com esperem, no
se'ns posen de primer antuvi obstacles insuperables, celebrarem dintre
aqu,-st ínateix mes un grandiosíssim acte ¿"afirmació socialista organit-
za: pel Comitè de Relacions per al Partit Socialista de, Catalunya, el
qú^i. comptarà de segur amb la collaboració activa d'altres importants st'c-
,'ors del proletariat. •

Mentre es fan rapidíssimament les gestions necessàries, preguem Jes
d'ara a tales les seccions de la Unió Socialista de Catalunya, del Partit
Català Proletari i de tots els sectors afins que procurin organitzar-el mà-
xim esforç possible en el sentit d'assegurar un èxit enorme a aquest acte
transcendental, primer d'una campanya imponent que van a desenrotllar
a Catalunya les forces socialistes unides.
• La" setmana entrant, JUSTÍCIA SOCIAL donarà més detalls, i també en
ifrarlàrà l a premsa diària.- , . . .

tatar només aquesta indústria, puix
que així no em faré pesat a la vostra
amable aterjció, -i sens dubte perquè
és allà on se'n pot dir més i sobre-
"ot greu, molt més greu encara per
a l'esdevenidor si ila Política i tots
els Sindicats no empren altres proce-
diments,, que les doloroses experièn-
cies de fins ara obliguen canviar,
principalment els darrers.

ife esmentaré cap tendència, per-
què fent un reconeixement ben detin-
gut, cada u sabrà prou el què cal
sr per a bellugar-se de forma po-

sitiva i no' negativa.
Ben comprovat està arreu de Ca-

talunya, majorment en les pobla-
'cions de relativa importància, la
fornridablel'«mpenta que-en. el seu
temps ja van prendre els Sindicats, i
a les ciutats on es veieren forts, avui
no tant ni de bon tros, es llançaren
a reivindicacions socials, sense tenir
en compte ¡que indirefctament ha-'
vien de produir una crisi dintre la
mateixa indústria, pel fet que en les
poblacions veïnes' treballen un im-
portant tant per cent de preu més
baix. No diré l'escapada de _ fàbri-
ques, a fora de Catalunya per a po-
der explotar més els nostres com-

g^MJgBA^Q^g.
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panys de treball» ci l'haver pogut
subsanar "a la tiöstra mateixa terra
defectes capitalíssims d'emportar-
se'-n feina 'a casa treballadores que
estan ocupades a la fàbrica, nä-
vent-n'hi d'altres que no treballen
gens, i la vergonya de no haver po-
gut suprimir el preu f et, mòbil pri-
mordial d'enveges i raons que per
tots els mitjans hauria d'ésser rebut-
jat per sempre, i treballar més de la
jornada, etc.

Crec estar fermament connvençut
que si els treballadors no ens redre-
cem, la vida se'ns presentarà enca-
ra més difícil. I si en els Sindicats
veiem una bona defensa per a nos-
altres, no hem de voler perdre més
el temps confiant-ho tot en ell, per-
què per si sol mai no podrà ordenar
unes disposicions o millores per a
tota Espanya que afectin una indús-
tria determinada. En tot cas s'in-
tentarà complir-les allà on hi hagi
organització i això no és prou ni és
pràctic, com s'està veient i tocant.
Els Sindicats són imprescindibles i
molt útils, i sobretot haurien de fer
complir inexorablement la legislació
social que la Política els pot propor-
cionar en benefici de tots nosaltres,
tal com va ocórrer l'any 1932 per a
les Arts Gràfiques a tota la Penín-
sula, oh els treballadors perceben un
jornal d'un deu per cent de diferèn-
cia segons les poblacions classifica-
des en tres categories, i amb aques-
ta implantació de salaris també fi-
gurava la plantilla de personal que
va permetre d'ocupar companys que
no .tenien feina. Aquestes disposi-
cions aparegudes en la «Gaceta», i
en el «Butlletí Oficial», dissortada-
ment no foren posades a la pràctica
per tothom, perquè, especialment à
Catalunya, hi va haver obrers que
deien no voler millores de l'Estat j
que preferien guanyar-les en la llui-

• ta de vagues l'acció directa i al què
calgués, com si els treballadors rio
poguéssim estar disposats a millorar
la vida, vinguin d'allà on vinguin
els avantatges per a viure, mentre
arribin dignament, acceptant-ho
amb els braços ben estesos. Es po-
dria repetir el mateix quan els metal-
lurgies havien de treballar només
44 hores.

Si els milloraments per a poder
satisfer les necessitats dels nostres
éssers més estimats no procurem que
puguin realitzar-se d'una manera
general a tota Espanya, ens preci-
pitarem al suïcidi i davant l'atur
forçós ens veurem impotents per a
deturar-lp o frenar-lo. Reflexionem
i subsanem els procediments equivo-
cats. Donem una bona ullada al pa-
norama que com d'exemple he al-
ludit a l'indùstria tèxtil i similars, i
també els tintorers i blanquejadors,
per a acabar repetint en pocs mots
que s'imposen altres tàctiques i pro-
cediments per haver resultat massa
perjudicials els que s'han practicat
fins ara. A l'estil de les Arts Grà-
fiques hi hauria motius més que su-
ficients perquè els productes en el
mercat no tinguessin tantes diferèn^
cies de preus, i seria viable perquè
el burgès només competís amb els
seus guanys, i no jugar amb l'avan-
tatge jpoc escrupolós de fer treballar
les hores que vulgui i els jornals o
preus que li plagui satisfer als nos-
tres companys que ho produeixen tot
i que no tenen cap al·licient per a
poder plantar cara a les més ur-
gents necessitats d'aquesta vida
gens justa i massa desproporcio-
nada.

V. BARTRA P.
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Les comarqaes
A L E L L A

El dijous de la setmana passada
va deixar d'existir la bondadosa
companya^ Maria Sansón • Oliveras,
àvia dels benvolguts companys Jo-
sep i Joan Galbany. L'enterrament,
que fou civil, després de fer molts
anys que en aquest poble no s'ha-
via celebrat cap acte d'aquesta me-
na, es veié molt concorregut, i hi
assistiren representacions de la
Unió de Rabassaires i de la Unió
Socialista a Jes quals els nostres
companys Galbany pertanyen. Tam-
bé assistí un nombrós nucli de
veïns d'aquest poble, la qual cosa
féu que resultés un acte importan-
tíssim.

Descansi en pau la nostra com-
panya i el més sentit condol als dos
amics nostres i restant família. —
Antoni Pujades.

ARENYS DE MAR
L'empresa del cinema Sala Mer-

cè, atenent les indicacions d'un cor-
responsal d'un diari de Barcelona,
havia contractat per a ésser projec-
tats a la nostra vil·la els films «Èx-
tasi», «El misterio de los sexos» i
«Los que nacen».

Aquestes projeccions estaven anun-
ciades per als dies 29 d'octubre i
5 i 12 del corrent, però la quincalla
clerSçal-lliguera-Ceda donà Fordre
per tal que les esmentades repre-
sentacions fossin suspeses per «im-
morals». Davant d'aquest nou fet
preguntem si la ciutadania are-
nyenca és inferior a les d'altres
localitats on han estat donades a
conèixer sense que l'opinió públi-
ca s'esfereïs.

—El dissabte dia 2 tingué lloc
l'enterrament del nostre estimat
company. Francesc Pruna Maynat,
de 18 anys. Hem de significar el
sentiment que ha produïït aquesta
pèrdua, el qual quedà ben demos-
trat en Tacte del sepeli. Hi assistí
una nombrosa concurrència. L'amic
Albert Andreu, jutge municipal, en
breus paraules posà de relleu l'es-
perit liberal i les _profündes con-
viccions de Justícia i Llibertat del
malaguanyat company.

Reposi en pau Francesc Pruna,
i rebi l'atribolada família el nostre
condol.

.—'Diuen que la minoria radical
ha pres l'acord «revolucionari» de
no assistir a les sessions del nos-
tre mai prou «magnífic» Ajunta-
ment. Nosaltres, per la nostra part,
hem de manifestar que no hi fan
cap falta ni radicals ni lliguers.

—El nostre estimat company An-
toni Martí mentre estava treballant
va tenir la dissort que la màquina
«Garoeí» li agafés dos dits de ía
mà esquerra. No cal dir que la-
mentem aquesta desgràcia del ca-
marada Martí. — Arenyenc.

LLINARS DEL VALLÈS

CALDES D'ESTRAC
Aquest Ajuntament controla ac-

tualment el Balneari Termal d'a-
questa vila, de molts anys. Tenia
aquest balneari una funcionària, que
no fou posada pas per cap interí po-
lític ni per cap altre Ajuntament.
Llavors tenia el balneari un empresa-
ri, que àdhuc era del color polític
d'aquests senyors d'avui.

Vingué per les eleccions del pri-
mer d'abril del 31 una majoria con-
sistorial de coalició catalanista repu-
blicana. Aquest ajuntament s'incau-
tà del balneari i constituïren una
«junta de caps de família» per tal
d'administrar-la. Aquesta junta res-
pectà el càrrec de la funcionària,
malgrat haver votat en contra de la
candidatura que portà el triomf.
Després vingueren les del novembre
del 33, i aquesta funcionària, per
pròpia voluntat, vota la candidatu-
ra de coalició, però aquesta vegada,
peír dissort del poble de Caldes,
triomfà d'una manera poc neta l'ac-
tual majoria consistorial radical-ce-
dista. Aquests també s'incautaren
dels banys, però fou per adminis-
trar-los pel seu compte. Fins fa una
setmana tingueren la mateixa fun-
cionària ; ara, però, sense saber el
per què ni com, li han comunicat
oficialment que prescindeixen dels
seus serveis, donant per motiu que
no la necessitaven, i hem vist amb
natural' sorpresa que ja: li tenen subs-
tituta, precisament afí a ells. ¿Per
quin motiu han tret aquesta funcio-
nària, ja que ningú no pot queixar-
se dels seus serveis prestats? El co-
mentari a càrrec del lector, jo re-
nuncio a fer-ho. — C. R.

L'Escola ilei Treball 1 la seva
Federació d'Alumnes

En el butlletí de 'la Federació d'Alumnes i Ex-
aluinnes de l'Escola del Treball corresponent al mes
de novembre, ens ha cridat l'atenció, un. editorial ti-'
tulat «Cercant una solució», en el qual-es parla del
gran nombre d'obrers que, enguany, ha picat a les
portes de l'Escola, sense què aquestes poguessin obrir-
se per manca de llocs.

" La importància social d'aquest problema, que ve
plantejant-se d'uns anys ençà, i cada vegada amb més
intensitat, mereixeria ésser tingut més en compte pels
alumnes representats per la F. A. E. E. T. en primer
lloc i per la Direcció de l'Escola i per les autoritats
competents.

No és el nostre propòsit — en aquest moment, és
clar —. parlar de la Direcció de l'Escola; així com tam-
poc de les autoritats competents ; aquestes últimes, a
part que tots sabem fins on poden interessar-los
als governs actuals els progressos efectius de l'Escolà,
del Treball, aquest any,hem vist ocupades, en afers,
l'interès dels quals no els ha permès ocupar-se d'un
detallet, com és una Escola d'obrers.

Ens mou a escriure només el desig de parlar uña
mica de la Federació d'Alumnes, perquè ella, malgrat
tot, malgrat que en aquest fet concret, l'editorialista
pugui parlar amb raó dels esquifits pressupostos de'
Cultura, la Federació d'Alumnes, més ben dit, els di-
rigents de la F.-A. E. E. T., són els més directament
culpables en aquesta i en moltíssimes coses que avui:

passen a l'Escola del Treball. . . • • ' - • ' - • • 1
• Dèiem, en començar, que ens havia cridat l'aten-

ció . l'editorial esmentat, perquè nosaltres rib estàvem

la F. A. E. E. T., més que un portantveu escolar, ens
ha semblat sempre una gaseta esportiva.

Ja remarcava el company Amat, en aquestes ma-
teixes columnes, tot ocupant-se de l'Escola de Tre-
ball, remembrant els temps de fnilitant de- la F. A.
E. E. T., temps de lluita per la dignitat escolar,
temps que volien ressuscitar-ne d'altres, en què l'Ins-
titut d'Alumnes i Ex-alumnes de l'E. del T. plantà
ben alta la bandera de les inquietuds renovadores que
sentien aquells alumnes amarats d'idealisme ; els quals,
en un moment culminant de la nostra història, dona-
ren una prova de ciutadania poc superada per institu*
cions catalanes. I foragitats de l'Escola, a'l'entorn
d'un home ,— que mai veneraran prou els alumnes de
l'E. T. — crearen una de les institucions de cultura
social — Ateneu Polytechnicum — que és honra de
Catalunya. ,

Els dirigents de la F. A. E. Ë. T. intentaren ofen-
dre aquest home.

Ells que tant li devien. Valent-se d'acusacions fal-

ses — vergonya que, si en tinguessin, els hauria tin-
"gut d'allunyar per sempre més de l'Escola •—. Va-
lent-se d'acusacions falses, ho tornem a repetir, per-
què ells sabien que ho eren, convenceren a una assem-
blea per tal que aquesta manifestés la seva protesta
contra ell.

La protesta es quedà a mig camí. La documentació
d'aquesta assemblea desaparegue.com per art d'encan-
tament, i sota una espeetacularitat que féu dubtar tot-
hom de l'honradesa dels qui guardaven tais docu-
ments. ' '

De la F. A. E. E. T. no en queden més que preocu-
pacions esportives.. • •

No tenim més que mirar-el seu Butlletí ; és Pauten-"
tic portantveu de les seves activitats: esport i més es-
port.

Recordo que una vegada, referint-se a les institu-
cions culturals, que van instal·lar en .l'edifici,. dins el
clos de l'Escola Industrial, un dels plumíferos més ac-
tius i constants del Butlletí, diu, com a contrast de
l'editorial que avui ens ha mogut a escriure: «Ja n'hi
ha prou d'edificis, prou escoles dins aquest recinte;
el que calen ara són camps d'esport, més camp d'es-
port.»

La F. A. E. E. T., que es preocupa, una vegada,
dels obrers que volen entrar a l'Escola i no poden,
¿per què no es preocupa també dels molts que comen-
cen els estudis i dels pocs que els acaben? Només un

«trenta per cent escàs dels quç comencen, acaben els
estudis.

No cal, però, que ens amoïnem ; ella ni farà això
acostumats a veure parlar, en el butlletí de la F.'A.'* ni es preocuparà més dels obrers que no poden entrar
E. E. T., de tenies d'interès escolar. El butlletí def-j-a'TEscòla.

La F;. A. E. E. T. no vol fer política, diuen eia
que la dirigeixen, i, per tal de no fer-ne, rebutja tota
^activitat escolar. Encara que eüs no veuen que d'a-
questa manera fan la política que volen els que desit-
gen que l'Escola no sigui més que un lloc de passa-
temps.

La F. A. E. E. T. hauria hagut d'orientar les se-
ves activitats cap el control intel·ligent de l'Escola i
fer-ne una veritable força d'obrers conscients, d'obrers
estudiosos que estimessin l'Escola. D'obrers que sor-
tissin de l'Escolà amb una dignitat professional. Es
veu avui, ella, gràcies a la incapacitat dels seus diri-
gents, controlada i manada fins a l'extrem de no po-
der donar un pas sense autorització.

La F. A. E. E. T. paga les errades dels qui tan
malament l'han dirigida. Avui, no té cap prestigi entre
els alumnes, i la veurem morir, si no ve una nova lla-
vor d'homes que sàpiga arreconar tot el llastre dolent
que avui arrossega.

B. ALZINA

En on cinema
del Passeig de
Gràcia es pro-
jecta fa dies J*«-
nfco en cl JPfc.

Contra la guer-
ra 1 el feixisme

El número del dimarts, 12 de no-
vembre, de Información Internacio-
nal és un interessant especial que
-tracta el tema :

Les tasques de la Internacional
Comunista en relació amb la prepa-
ració d'una nova guerra mundial
pels imperialistes. ^

Un veritable document d'actuali-
tat i una formidable plataforma de
lluita contra la guerra per als obrers
i pagesos de totes Jes tendències.

20 pàgines, 20 cèntims. Coman-
des: Sang, 9 i ii. València.

Companys: Porten a arreciar els
vostres rellotges al carrer
Perot Io Lladre, 3, primer, segona

Travessia de la Portaferrissa

Els socialistes i lá moral
a l'administració pública

Davant els casos de corrupció que tan sovint es produeixen en l'ad-
ministració pública dels diversos països i que tants conflictes de caire po-
lític promouen, cal recordar com tais fets no han succeït ni succeeixen
en els països en els quals els socialistes han tingut o tenen alguna parti-
cipació en el govern. Doneu una ullada "restrospectiva als països on els
socialistes han governat, i -veureu com allí no s'han produït mai escàn-
dols que hagin perjudicat el poble ni desacreditat els partits socialistes
en qüestió. No. Allà on els socialistes governen, ja sigui sols o acompa-
nyats, no són possibles chantages a l'estil Staviski ni a la manera «Repú-
blica històrica», "r" ' -" ' ' :

Ningú no s'atreveix ja a negar com els socialistes han dut la moral i
la decència en l'administració dels pobles, governant o bé fiscalitzant des
del Parlament, essent així que els socialistes, tan acusats d'antipatriotes
pels qui .sota el nom de pàtria pretenen amagar totes les iniquitats, són
els qui més han fet en bé d'ella, ja que l'han lliurat, en el possible, dfe
les urpes dels malvats que pretenen arruïnar-la per enriquir-se arruï-
nant-la. '

Ja sé que els ignorants i els maliciosos diran que la moral i la decèn-
cia no són patrimoni de ningú i que allò que han fet i fan els socialistes
poden fer-ho de la mateixa manera els pertányents a altres organitzacions
polítiques, però els podríem • respondre que sense voler negar que això
fos possible, seria molt difícil per les causes que anem a exposar :

Els socialistes, o millor dit, els homes que els socialistes designen per
a ocupar un càrrec públic, sigui de la naturalesa que es vulgui, no són
mai uns -improvisats sinó que gairebé sempre só'n homes preparats per
exercir el càrrec per al qual se'ls designà, car un socialista, quan l'orga-
nització respectiva el designa per a qualsevol càrrec, ja sap com és un
company que ha acreditat la seva capacitat lluitant en el si de l'organit-
zació obrera i donat dins d'ella prova d'una moral i disciplina irreprotxa-
ble, ja que els homes que intervenen en els conflictes derivats de la lluita
de classes necessiten trobar-se posseïts d'una força moral molt gran per
resistir els intents de corrupció' de la burgesia i dels seus lacais, i això fa
que aquella moral que els ha servit per a defensar els interessos dels seus
companys els serveix també per defensar els del país en general quan go-
vernen.

A més, els homes del socialisme no són com els procedents dels par-
tits burgesos que en llur majoria confien entrar a l'Administració pú-
blica per trobar-hi un mitjà de vida sense que els interessi poc ni mica el
bé del país al qual serveixen.

A. centenars podríem citar els casos d'homes del socialisme que des-
prés d'haver ocupat càrrecs públics de la major importància, han retornat
à llur treball habitual com si res no hagués passat. Entre els molts casos
que poden citar-se per recolzar això que deixem dit, hi ha el d'Ebert,
que després d'haver estat durant set anys president de la que fou Repú-
blica alemanya, morí sense deixar béns de cap mena; el d'Scheidèrmann,
que fou per tres vegades cap del govern alemany en els primers anys de
Repúblisa, el qual ja vell i mancat de forces per treballar hagué d'áco-
llir-se, per no morir de fam, a l'assistència pública fins que la mort aca-
bà amb ell.

No volem, per no allargar massa aquest treball, esmentar els casos de
tants socialistes alemanys i austríacs que viuen en la major indigència
després d'haver ocupat els primers llocs en la governació de llur: resoec-
tiu país. .

Casos com els que deixem esmentats, no es produeixen entre els polí-
tics burgesos o almenys nosaltres no sabem de cap d'entre ells que des-
prés d'haver presidit un govern o d'haver estat ministre, hagi hagu* d'a-
cabar els seus dies en un establiment d'assistència pública o que, la seva
muller hagi hagut de treballar per poder viure. Pot ésser que radiqui en
fixo, en la moral que en tots llocs i ocasió els seus homes han demostrat,
que la idea socialista avança malgrat els obstacles amb què la burgesia
pretén barrar-li el pas.

En veure en aquests moments com les organitzacions polítiques ene-
migues nostres es desfan degut a la corrupció dels seus homes representa-
tius, hem de sentir-nos joiosos d'ésser socialistes, ja que dins el nostre
partit no s'han produït ni es poden produir mai escàndols com els que
s'acaben de veure per falta d'una moral en l'administració pública del
nostre país. ADOLF SIMÓ

L'embrutiment de la família
espanyola

Una de les primordials causes de l'atràs moral i material d'Espanya,
és, sense cap mena de dubte, la condició, l'estrAÇturisió de l'organitza-
ció familiar. * * "

A Espanya, la família és una institució trista, mesquina, baixa de
sostre, mancada de bells ideals i d'altes ambicions;, ^;

La influència familiar, la influència de reducació^fanriliar pesa, da-
munt l'individu, més que la influència de la col·lectivítàt, de la classe, de
l'estat, i, fins i tot, més que no pas la influència de la societat humana
considerada en el seu caràcter universal.

L'home és el centre de diversos Cercles concèntrics amb els quals s'ha
de comparar i relacionar. El primer d'aquests, A més pròxim, és el icercle
familiar. Ve després la posició de l'individu en relació a la societat que
V'envolta. Més tard es presenta la posició de l'home davant la humanitat
total ; i, encarà més enllà, cal considerar-lo en la seva condició d'àtom
cosmologie. Doncs bé ; si l'home es troba dominat per les inferències del
cercle familiar, és incapaç d'enfrontar-se amb la llibertat que cal, davant
les restants posicions. I, malauradament, a Espanya és així.

La pressió familiar és més forta, entre nosaltres que jcàp altra pressió.
¡ Quantes belles aventures no han estat frustrades MT ella,!
¡ Quants espanyols no van esmaperduts per haver-la ''sofert !•
¡ Quantes actituds dignes s'han transformat en actes ̂ servils, per la se-

va dominació ! J
¿Qui de nosaltres no ha escoltat una i cent vegades de llavis fami-

liars el consell clàssic de la covardia: «Creu-me noi, no t'emboliquis» ?
¿ Qui de nosaltres no recorda, en iniciar-se en el servei d'un ideal, el

consell i el preo, de la mare i el seny i l'amenaça del pare ?
I en els moments suprems en.què la llibertat i la vida són posats en

la- balançà de la lluita, ¿ qui no ha vist les llàgrimes de la mare, 'els crits
furiosos del pare i el silenci fred i acusador dels germans ?

. * » »
Només una ambició mou els desigs familiars : pujar, pujar, pujar !

El màxim interès dels pares és que el fill fací «carrera)). Que no sigui
un tros de manyà com el seu pare, o un tros d'apotecàri, o un tros de
picaplets, o un tros de propietari. Els pares s'esforcen —i si el resultat
no fos invers els ho hauríem d'agrair— perquè els fills millorin de condi-
ció. Aquesta "és llur idea central ;' llur dèria obsessionant, ï des del moment
que han dit que d'En Joanet en «farem» això o allò, concentren tòta llur
energia, tota llur voluntat, tot llllur esperit de sacrifici, a conseguir el re-
sultat.

¿ Què importa que l'infant tingui aficions musicals ?

—I ara! Res d'això. Que no veus que no et «convé»? «Volem» que
siguis diputat i, si no pot ésser, ministre.

I l'infant ha de contrariar les seves aficions i els seus desigs per estu-
diar per diputat, que d'altra banda és una professió que no requereix gai-
res estudis.

Que el noi té afició a l'enformador i a la garlopa ?
•—Ah, no ! Ja n'hi ha prou amb el teu pare. A estudiar, a estudiar,

que per això ens hem sacrificat per a donar-te la carrera de metge !
I el noi, la seva voluntat contrariada, és metge. Metge d'aquells que

compten les defuncions per les intervencions. Però éí* pitjor cas es dóna
quan l'adolescent, endut pel sentimentalisme es proposa intervenir en les
lluites ideològiques, especialment si cerca el seu lloc al costat dels opri-
mits. ..

—Això si que no ! Estaríem ((frescos» ! ¿Que et creus que vull veure
el meu fill a la presó? «La política no dóna pa». El que has de fer, és
veure si pots entrar a l'Ajuntament. Això ! «Que no veus que no et
rlonaran res»?

I així anem. ¿ Quants són els que han fet triomfar la seva voluntat da-
munt la voluntat familiar? ' •

Pocs. Molt pocs. Si no fos així d'altra manera aniríem. Els espanyols
serien més dignes, estimarien més llur llibertat i tindrien la consciència
més desperta.

Fóra més difícil, aleshores, que existissi nopressors.
No fóra tan fàcil que fossin restringides les nostres llibertats, d'una

manera tan sovintejada;
El temor de topar amb la resistència ciutadana —nascuda de l'es-

tímul familiar)— deixaria les ànsies dictatorials.
En cada espanyol hi hauria un ciutadà complidor del seu deure i cons-

cient dels seus drets, que no permetria d'una manera gratuïta que aquests
li fossin arrabassats de qualsevol manera.

La família, a Espanya, està embrutida.
No compleix, ni sap ni vol complir la magnífica missió que té al seu

càrrec. Vola baix, molt baix, com els rat-penats.
No comprèn que el seu deure primordial, la seva més alta funció, és

fer homes sans de.cos i d'esperit, ciutadans que sàpiguen mantenir l'ar-
monia necessària amb els germans de raça, homes que sàpiguen servir la
humanitat i, en darrer terme, ésser modestos que comprenguin la nostra
insignificancia davant l'Univers.

Mentrestant, esperem el fluir de les generacions...
JOSEP MIRET
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Karl Marx i Friedrich Engels

Manifest del Partit
Comunista
Traducció directa de FaUmemy

• " • nat
PA V CIRERA

MARX (KARL). Nat a Trèveris (1818) i mort a
Londres (1883). És el fundador, amb Engels, del So-
cialisme científic. Després de profunds estudis filosò-
fics, històrics i jurídics, es dedicà a l'Economia Po-
lítica i es. llançà a la. batalla revolucionària, com a
teòric i com a home d'acció alhora. Refugiat a Pa-
rís (1845), publica en francès, contestant a Proudhon,
la Misère de la Philosophie (1847). Estant a Brussel-
iles, assisteix al primer congrés de la Lliga dels Co-
munistes tingut a Londres; en aquest congrés, al qual
també va assistir Engels, els fou encomanada la re-
dacció del Manifest Comunista. La revolució del 1848
el féu tornar a Alemanya ; però el fracàs de la revo-
lució, en què havia pres part, l'obliga a reprendre el
camí de l'exili. Matx fixa definitivament la seva esta-

^dà a Londres, i en aquesta ciutat, tot col·laborant en
Íels diaris americans (on apareixen els articles que for-
maran més tard La lluita de classes a França, El
XVJII Brumari de Lluís Bonaparte, Revolució i con-
'trarevolució a Alemanya, obres, tqtes elles, que són
una,apîicaoé magistral de la concepció materialista de
la^iSstoffa^; jiroiSsegtieix lès áèves recerques econòmi-

ques. El 1859 veu la llum la Critica de f Economìa Po-
litica, i el 1867, el primer llibre à'El Capital (els lli-
bres II j III del qual no sortiran fins després de,Ja
mort de l'autor, i encara degut a la cura d'Engels).

El nom de Marx va íntimament lligat a la funda-
ció i actuació de l'Associació Internacional dels Tre-
balladors, de la qual va escriure els estatuts i l'al·locu-
ció inaugural, així com els admirables manifestos re-
latius a la guerra del 1870-1871 i a la Commune de
París (La Guerra Civil a França). Desapareguda la In-
ternacional (1873), Marx, sense perdre el contacte
amb els militants socialistes de tots els països, va en-
coratjar la creació de partits obrers nacionals, princi-
palment a Alemanya (vegeu la seva famosa carta so-
bre el programa de Gotha) i a Franca (ell és l'autor
del curt preàmbul que precedeix al programa del Partit
Obrer francès). Va morir extenuat de tant treballar i
havent fet pel proletariat internacional, al qual va for-
nir l'arma d'una doctrina incommovible i el qual ha re-
but d'ell la seva primera organització de combat, més
que cap altre comunista no havia fet abans d'ell i que
no farà probablement mai.

MAURER (GEOR-LUDWIG) (1790-1872). Polí-
tic 'i historiador alemany, autor de remarcables treballs
sobre l'organització comunal a Alemanya.

METTERNICH (PRÍNCEP DE) (1743-1859).
Diplomàtic i home d'Estat austríac. Des del 1815 fins
al 1848 va ésser el veritable sobirà d'Àustria i l'ànima
de la contrarevolució europea ; va jugar un gran pa-
per en el Congrés de Viena, celebrat després de la cai-
guda de Napoleó I.

MOLL (JOSEPH). Revolucionari alemany. Obrer
rellotger i membre de la Lliga dels Justos, va viure a
París fins després de la insurrecció del 12 de maig
del 1839, i acabat a Londres. Va morir combatent en
el curs de la Revolució del Baden (maig del 1849).

MOORE (SAMUEL). Traductor anglès del Ma-
nifest (1888) i, amb Aveling, d'El Capital.

MORGAN (LEWilS H.) (1813-1881). Etnògraf
nordamericà, de l'Estat de Nova York. «Un dels rars

antropòlegs que nf> participa pas de l'imbècil menys-
preu envers els pobles incivilitzats» (Paul La f argue).
Els treballs de Morgan van inspirar a Engels el seu
llibre ben conegut i Origen de la família de la propie-
tat privada i de f Estat.

MUNICIPI. El feudalisme (v. aquest mot) era un
règim essencialment rural. El creixement de la vida
urbana i, per .consegüent, dels oficis, del comerç i dels
gremis de comerciants i artesans, provocà el moviment
municipal, que va del segle XI al XII.

Al principi, langent de la ciutat (burgesos)^s'ajun-
ten, amb un jurament mutu, per tal de resistir a les
,exaccions del senyor, o a fi d'assolir l'emancipació
(a vegades a preu de diner, a vegades gràcies a la
revolta armada) ; aquesta unió dels burgesos consti-
tueix el municipi o comuna. El nom de municipi es fa
extensiu de seguida a la ciutat mateixa que ha acon-
seguit una independència més o menys completa. El
municipi és una ciutat privilegiada, d'una condició
semblant, si fa nojfa, a la dels feus: una mena de se-
nyoria urbana i burgesa, exercida col·lectivament.

El moviment inunicipal, la caiguda del qual co-
mença, sobretot a Franca, cap a les darreries del se-
gle xin, brilla amfe gran esclat a Flandes (segles XIV-
XV), a Castella, Catalunya, Anglaterra, Itàlia (grans
repúbliques municipals de la Itàlia del Nord) i a Ale-
manya (on la Hansa fou una confederació de munici-
pis). En els municipis és on cal cercar l'origen de la
indústria, el comerç i les llibertats modernes, en un
mot : de la burgesia.

OWEN (ROBERT) (1771-1858). Reformador an-
glès de tendències comunistes. Gran industrial, va

convertir la seva filatura de New-Lanark (Escòcia) en
un?, fàbrica model. Més endavant evolucionà cap al co-
munisme, que ell concebia sota la seva forma huma-
nitària i utòpica. El 1833 organitzà la gran Trade
Union nacional per tal d'obtenir dels industrials, mit-
jançant una vaga general, la jornada de vuit- hores.
Els seus deixebles duen el nom d'oweniíes.

PATRICI. V. PLEBS.

PLEBS. Massa "no privilegiada de la població ro-
mana. El patriciat, és a dir, l'estament format pels pa-
tricis, constituïa la noblesa de l'Imperi Romà. Les llui-
tes dels plebeus, que tenien per objectiu l'obtenció dels
drets civils i polítics, tacaren de sang la història de
Roma durant el segle V abans de l'era cristiana (494-
400). Els cavallers (ordre eqüestre) formaven una clas-
se intermitja, la burgesia romana, i acabaren per de-
tentar, ultra el poder judicial, el comerç, la indústria,
l'explotació de les mines. Els esclaus, reclutats entre
els presoners de guerra i les poblacions vençudes, no
eren considerats sinó com a objectes, ,a diferència dels
plebeus, els quals posseïen, si més no, la llibertat for-
mal ; al principi no gaudien de cap dret civil, i llur
amo tenia la llibertat de matar-los quan li semblava.
Les revoltes d'esclaus foren freqüents ; la d'Spartacus
(73-71, abans de J. C.) va posar-Roma a dos dits de la
seva ruïna.

PROUDHON (P.-J.) (1809-1865). Socialista francès.
El seu aforisme famós: «La propietat és un robatori»,
el va fer cèlebre. Esperit puixant, escriptor vigorós i
a vegades admirable, ha obert un solc profund en el
pensament del seu temps. Les seves idees (en va tenir
d'excel·lents i de detestables) mai no van lligades de
manera sistemàtica. Únicament en el seu llibre darrer
ha arribat a la noció del paper històric de la classe
treballadora, però s'ha mantingut sempre al marge del
socialisme modern. Fou un demòcrata de t-ndències
anarquistes, però no pas un comunista, i menys encara
un revolucionari, a despit de les seves apologies del
dret de la força.

SAINT-SIMON (COMTE DE) (1760-1825). Es-
criptor francès, un dels precursors del socialisme ac-
tual. Cervell genial, es va ocupar tota la seva vida en
projectes de reorganització econòmica i social, que va
exposar en nombroses obres. Fins ¿1 seu últim llibre,
el Nouveau Christianisme (1825), nó arriba al socialis-
me, amb la intenció «de millorar ai més aviat i al més
completament possible l'existència moral i física de la
classe més nombrosa». Els .»¿us deixebles (els saint-
simonians),. Bazard, Enfantin, Rodrigues, etc., han

7 d i e s
De vegades hi ha gent amb auto-

ritat que dóna ordres humorístiques.
Per exemple aquell jutge que ha ma-
nat a la policia de recollir tots els
exemplars que hi hagi a Espanya
del llibre de Manuel D. Benavides
La Revolución fue asi.

Per a complimentar el mandat,
haurien de fer un grapat de dotze-
nes d'escorcolls domiciliaris.

» * »
Dimecres hi hagué la sessió necro-

lògica a honor del dissortat Lluís
Bello, i vam veure un espectacle re-
pulsiu : els mateixos que l'havien
perseguit com una bèstia verinosa
desfent-se en hipòcrites elogis des-
prés de fer-lo morir.

El més bo va ésser l'Alba — el
moralitzador de la radicalada. Va
atacar els Governs monàrquics que
deixaven el país sense escoles i va
parlar de l'arrelat republicanisme de
l'homenatjat, sense recordar que ell
havia estat figura rellevant entre
els ministres de l'últim Borbó.

# * «
Els gestors han acordat demanar

informe al Consell Superior de la
Cooperació per a encarrilar la vida
anòmala del Sindicat Agrícola de
Martorell.

Molt bé. Però ¿no podien haver
començat per aquí?

Oil nobles, sal-
vador de torn
Espanya és un país sortes. Fill

predilecte de l'Església Catòlica,
Apostòlica i Romana, no li ha man-
cat mai, en les hores de goig ni en
els moments difícils, l'assistència
divina. En cada pàgina de la seva
història hi trobem un no sé què de
sobrenatural — de Don Pelayo a
Alfons XIII, passant per l'esquadra
invencible, la persecució dels jueu.s,
la santa inquisició, Felip V, Ferran
VII i Cuba i el Marroc — que fa
òbvia la tutela que exerceix el Sa-
grat Cor amb el seu Y o reinaré.

És clar, però —- l'excepció confir-
ma la regla — que de vegades ha
semblat que les divinitats descura^
ven una mica aquest tros de món
nineta dels seus ulls, i llavors el car-
ro ha estat a punt d'anar pel pedre-
gam. La cosa, no obstant, mai no
ha arribat a prendre proporcions
de catàstrofe. Sempre i en cada ho-
ra les voluntats divines han intervin-
gut a temps i el país ha pogut sal-
var l'escull i navegar altra vegada
vent en popa pels mars de la glòria
i la llibertat humana.

Quan el cel s'anava enfosquint, i
l'Estat ratllava les tenebres, com
present dels déus apareixia l'home-
salvació, que tenia cura d'irruminar
novament l'horitzó, escampant les
nuvolades amb presons i Te Deums.

Catalogar tots els salvadors que
Espanya ha tingut, amb l'objecte de
recordar-los als nostres lectors per
tal que puguin retre'ls llur fervo-
rós homenatge, és cosa de titans, "
superior a les nostres minses i exi-
gües possibilitats intel·lectuals.

Sí, però, que situant-nos en el
present podem fer ressaltar la jjer-
sonalitat dels dos últimament apare-
guts, indubtablement . esplèndids
exemplars, que han deixat àdhuc en-
rera el mateix Primo de Rivera, al
qual els ingenus havien cregut in-
superable.

F. CASES I BUSQUETS


