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Els obrers hauríem preferit que
l'absència del representant de la
U. S. C. bagues estat compensada
amb la formació d'un Go-
vern format estrictament

per bornes
d'Esquerra Republicana.
Editor ia l
La crisi del Govern

de la Generalitat
L'acord anticollaboracionista del

Congrés de la Unió Socialista de
Catalunya, va provocar la crisi
del Govern de la Generalitat. E is
resultats de l'acord foren imme-
diats no obstant l'esperit del
mateix que consentia una pausa
en la realització. La solució re-
lativament dilatòria, que el Con-
grés aprovà amb pregon sacrifi-
ci, no va ésser acceptada i el
company Comorera dimití en el
moment mateix en que conegué
la interpretació oficial que es do-
nava a l'esmentat acord.

La crisi ha estat ja resolta. So-
bre el aeu desenvolupament hem
d'assenyalar l'encert de consultar
l'opinió de tots els partits que
integren el Front d'Esquerres , i
l'error d'extendre excessivament
la consulta a personalitats, del
partit més dretà del Front. La so-
lució de la crisi no ens plau i
lleialment hem de dir-ho. Trenca-
da la coalició governamental i
havent de mancar en el nou go-
vern la pressió d'un partit de
classe, el President de la Gene-
ralitat hauria interpretat millor
els desigs dels treballadors cons-
tituint un govern de militants
d'Esquerra Republicana. No ha
estat així i en el nou govern s'ha
mantingut la representació d'Ac-
ció Catalana i s'ha accentuat l'o-
rientació política esquerra-centre
amb la inclusió d'elements «tèc-
nics». Doble equivocació, car el
que cal avui, per damunt de tot,
és la realització ràpida i a fons
del programa del Front d'Esquer-
res. ¿Són una garantia de rapide-
sa en l'execució, la permanència
d'Acció Catalana i els tècnics? Ho
neguem.

Tanmateix, el Govern de la Ge-
neralitat no serà obstaculitzat en
els seus inicis per nosaltres. Con-
tra les prevencions i previsions
que la seva constitució ens ha ins-
pirat, desitgem que triomfi en els
fets i no suposi, per tant, un perill
proper o llunyà pel Front d'Es-
querres. Ja hi ha la primera signatura.

cc Treball »
Un nou periòdic obrer ha vingut

a afegir-se a la florida, esponerosa
ja, de la premsa proletària de Ca-
talunya: Lluita —«setmanari mar-
xista-leninista», segons resa la
capçalera—, de Tortosa.

Hi intervenen un bon esplet de
companys i comptarà amb col·labo-
racions de tot el partit. £1 seu to,
sense oblidar els aspectes locals im-
mediats de les reivindicacions nos-
tres, és l'adient a les tribunes so-
cialistes, i la publicació resulta tan
amena com valorosa.

Felicitem els companys d'aque-
lla Secció, que continuen amb un
nou impuls la vella tradició comba-
tiva de les quatre etapes —vuit
anys !— de JUSTÍCIA SOCIAL i
dei vell i prestigiós servei de prem-
sa que la U. S. C. implantà el 1929
trametent articles per tot Catalunya
a dotzenes de periòdics. Amb JUS-
TÍCIA SOCIAL, Xoc, Treball, de
Valls, Socialisme, de Banyoles,
Lluita, de Tortosa, etc. ; els periò-
dics de sectors també de classe amb
els quals ens unim com L'Insur-
gent, Octubre, Catalunya Roja, Is-
kra i algun altre ; els setmanaris i
revistes com front, La Batalla, La
Nueva Era, etc., de grups obrers
també marxistes malgrat que les
mantinguin encara al marge de la
unitat; tot això demostra, a pesar
de les discrepàncies hagudes i de
les intermitències d'aparició deriva-
des de la nostra modèstia econòmi-
ca, que Catalunya ja és prou ma-
dura per merèixer i necessitar un
gran diari obrer, i ens ha d'impul-
sar més a fer-lo.

Després del nostre Congrés glo-
riós, la U. S. C. ja es fon defini-
tivament en una superior unitat
obrera. Aplegant tots els esforços
dispersos, multiplicarem en eficàcia
i extensió el rendiment dels sacrifi-
cis separats, de moment, amb el que
costen aquests setmanaris ja podem
fer un diari modest, però a la fi
diari i perdurable, o almenys un
grandiós rotatiu setmanal o biset-
manal de la nostra classe d'acord
amb la força que ja posseïm.

¡ Cap a fer TREBALL, doncs !
Ara ja no serà, com pensàvem dos
anys enrera, el diari de la U. S. C.
Pot ésser el gran diari de tots els
obrers, de tot Catalunya i de més
enllà.

El proletariat té l'o-
bllgacló d'ajudar la
premsa que defensa
el» sens Interessos
1 treballa pels sens
Ideals d'emanelpa-
cló. Col·laboren»
dones, a la propaga-
ció de "JUSTÍCIA

SOCIAL".



'l : ' ' ' • ,

Cai separar de la magistratura judicial, sense contempla
cions de cap mena, tote ds enemies encoberts éè" iça.
A l'entorn del Congrés de

la Vnlo de Rabassaires
El prefaci del llibre que en ple terror cédista edità la. Unió de R'aBas-

saires per a denunciar els centenars i centenars de desnòrtaínents plante-
jats contra els sostres conreadora, acaba així ; « Eg possible que les ma-
nifefitacions exteriors d'aquesta Repercussió (la produïda per l'onada de
desnonamenU) no apareguin ara p siguin ofegades ¿àcilment; però la re-
pçrcussió interior augmentarà i s'agegantatà tins a plasmar-se en reivin-
dicacions molt més absolutes què les de l'etapa anterior i a les quals no hi
haurà més remei que donar satisfacció».

El Congrés que acaba> dc_ celebrar la Unió de Rabassaires- i especial-
ment les conclusions aprovades, justifiquen històricament les paraules
transcrites. Amb aquest Congrés els treballadors de la terra de Catalu-
nya liquiden definitivament una etapa i inicien un nou desenrotllament
de gran interès per al conjunt del moviment obrer.

L'etapa que es liquida amí) aquest fet transcendental era l'etapa de
la tradició i del particularisme. Fins tot" just Abana de l'octubre del 1934
els conreadors catalans tendien a la reconstrucció d'un règim' passat i
que no comprenien que ja era perdut per a sempre,. S'anava a retornar a
la institució de la «rabassa motta» el.seu caràcter' històfàç; s'intentava
reintegrar el conreador e» la possessió' $e" la terra £n un afany particula-
rista que coincideix amb les intencions ¿le la burgesia ; s'anaven a »re-
gular definitivament» les relacions entre propietaris i conreadors. Els con-
readors, amb els seus afanys i, ambicions, eren un món a part que «anava
a la seva» i que es desentenia de la sort dels altres sectors de la classe
obrera o bé reacionava davant dels seus problemes d'una manera exces-
sivament sentimental. '" , ' J '"'"•

Per altra banda, durant aquests---dattCrs anys s'bavia registrat din-
,tre del conjunt dp 4'organització rabassaire un desplaçament de la dírec-
' ció del moviment a.'favor.dels'·efjnreadors més pobres, més acostais eco-

nòmicament i espiritualment, al proletariat industrial. Eren els conçea-
dors benestants, semi-propietaris educats dintre 'de 1» ideologia ' petit-
burgesa, els que somniaven en redimir'les seves rabasses o adquirir 'la pro-
pietat de la terra que menaven, exactament com els propietaris obtingue-
ren en el segle passat la redempció dels censos de les terres afectades per
les lleis desamortitzadores. Però a mesura que aquests mateixos conrea-
dors s'han anat empobrint á causa de la crisi i que han anat ingressant al
moviment les capes mes pobres de la pagesia .sense cap vinculació ni gai-
res ambicions sobre la propietat de la tetta,' less reivindicacions de tipus
jurídic han hagut de deixar lloc a le$ Diviati içactons de tipus'- efetriçta-
nierit social.

El màxim perill que sotjava la classe camperola —i que ho ha estat
encara del tot esvaït— és que se sentís satisfeta per.les millores que li'ha
ofert el govern de la petita burgesia. Si els rabassaires, parcers, arren-
dataris i conreadors de tota mena es sentien satiafets amb-.wn«, .simple
reducció de renda i l'accés a la propieUt, ie« ̂ v« poswbilitat» revoiuçio-
nàries quedaven liquidades ; els altres' $«cteltef,tte, U tíftSSeJO^ï^ -jhavteß
de renunciar, almenys per tot el f ut^f", ^anac<ii|tt»: k,-^ apHaborftcíó fala,
classe camperola en la seva tasca revoltttíon$iria. S'hauria prQcïmt ;e4 o»e
ha succeït i succeeix encara en moltsi paÍBOS s • 'ei divorci ««Ufr-fï ^«balla-
dor del camp i el de la ciutat. • ' , • ..'- ' . ' / - < - ;

Sortosament, les circumstàncies han-aetttpit a favoe nòstfC, Fou tan
forta la repressió que ' seguí els fets <J'QCtat*fr> i fou tan fè&te I'ajwt q«e
rebé d'aquella petita burgesia —que àdhuc en certs moments «s g»rà
contra ella— que la classe camperola ^apriengité, a jteler-se fier íe^ seves
pròpies forces. A la llum de l'experiència viscuda» ha. vist 'eot» eren 4!in-
suficients per a assegurar el reconeixement del« seus drets leStJets que
abans li semblaven definitives i nò per ganes de fer els gegants sinó dei-
xant-se portar lliurement per un mecanisme -Ifegic, h* attòptat ela princi-
pis bàsics de la doctrina col·lectivistft i s'ha SBm4t al moviment, revolu-
cionari obrer del nostre país. • ,, , • • .. •

ROGKBAfcE

UIVA NOVA OBRA
Tots els grans processos de trans-

formació tenen unes característiques
especials en les diverses èpoques que
atra vessen.

Les circumstàncies del moment
han determinat sempre els procedi-
ments de lluita que havien d'emprar
les forces que propugnen un millora-
ment de la col·lectivitat.

Per exemple, els proletaris de fi-
nals del segle passat i de principis
de l'actual trobaren en la vaga el
millor instrument defensiu i ofensiu
per a les seves reivindicacions. Eren
«poques de floreixent progrés en les
indústries ; la burgesia no podia do-
nar l'abast a les comandes de gène-
re manufacturat i no li convenia la
paralització de les fàbriques perquè
reportava una minva en les seves
quantioses ganàncies. Els obrers
aprofitaven l'egoisme capitalista i
per mitjà de la vaga —o de la sim-
ple amenaça de vaga— conseguiren
unes millores que no haurien obtin-
gut per mitjà de procediments ante-
riors o posteriors a aquella època.

Avui la vaga, com a instrument

Gabriel Mur i Gastan
A D V O C A T

PLETS, CAUSES CRIMINALS
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liníc de lluita, 'ha, fracassat. "Es a
dir, ha perrJiít «fióte»,' no pas per-
què la yaga en< si signi trona < o do-
lenta,'sinó perquè le¡s circutas'tàncies
del terreny &&"& Huiía han variat
sensiblement.

En aquesta època de crisi, amb la
vaga moltes vegades' «•• fesol mo-
mentan iamçnt la situación econòmi-
cament apurada del bulges, i allò
que en altres èpoques podia repre-
sentar-li una reculada, econòmica
avui li és un alleujament.

Per altra banda, .el capitalisme ha
perdut molta influència dins els or-
ganismes polítics de l'Estat, i mol-
tes de les millores que vint anys en-
rera haurien necessitat el planteja-
ment d'una vaga, avui s'aconseguei-
xen amb un simple decret ministerial
o amb un laude d'un Delegat del
Trebmfl,

» » »
Els que per sentiment i per. con-

viccions segueixin amb interès la ru-
ta del proletariat envers }a seva to-
tal emancipació, hauran pogut ob-
servar al nostre jpafs -^soferétot en
terres d'Espanya on d proletariat
està més unificat— l'inici d'una no-
:va etapa en els procediments de la
lluita quotidiana.. Sembla com si es
dibuixés una nova tàctica per a fer
entrar en raó els burgesos recalci-
trants. I fins ara ha donat uns re-
sultats magnífics. -

Aquesta tàctica consisteix en in-
cautar-se, els obrers, dels serveis

• * -.'M . '
d'aquelles errípreses que s'entos'sti-

1 deixen a no obrir els ulls/ 'davant la
nOva realitat política j - ¿qcial de

. l'fïstat -espanyol..''. • • -
En poques sçtóattss .tìajfeta obser-

vat repetidament Ï"aplicació' V?ctoríb-
sa d'àqtíçst nou procediment de
lluita,

* * *
A Gtt'ardo (Palència) existia una

empresa ' —« Sociedad Minera de
San Luis, S. A.»-*- que decidí pa-
ralitzar l'explotació de les mines
amb l'excusa que el negoci era ruï-
nós., El iriotju real>; pero-, el denun-
cia el matéik nom de là companyia
(San Luis). Calia seguir la consig-
na de sabotejar el règim. Com que
els socis no necessiten el negoci per
vi,ure, els deixava perfectament tran-
quils — malgrat estar patrocinats
per un Sant — que 250 famílies
obreres es quedessin a la misèria,
Els obrers de les mines han usat la
nova tàctica de ' què parlàvem i
s'han fet càrrec de l'explotació col-
lectiva del negoci. Tots treballen i

, llurs famílies podran continuar men-
jant,

A la Societat Minera i Metal·lúr-
gica de Peñarroya s'hi ha produït
un conflicte perquè l'empresa negà •
a readmetre els represaliats. Ha aca-.
bat amb la incautació dels serveis
pels treballadors, qïtft.han donat un
exemple de lluir decisió i capacitat
davant la mala fe de la classe pa-
tronal.

Des de 1624,, ve»ia explotant-se,
per l'empresa «Tranvías Eléctricos
de • Pontevedra', ' S. A.», una línia"
de mercaderies entre Pontevedra i
Marín. L'any iy$$\s l'empresa; &1-

« legant una pèrdua considerable,-dei-
xà abandonat el serveSi i com a con-
seqüència, un grup. de famílies obre-
res quedà a la misèria. En vista de
la situació angoixosa en què es tro-
baven aquells obrers, el Sindicat del
Tr^nspßrj;, d'aguella -ç.api^al ha no-
eseea't uh ¡C.QïífieïÍ Obrer que contío-
la l'explotació d'aquella línia en
rèèii» col·lectí«.

Igualment han fet els obrers de.
í'etnpresa madrilenya «España)),
concessionària' de.la línia de viat-
gés Madrid-El, Pardo. Un Consell
Obrer d'Empresa controla l'explo-
tació col·lectiva de la línia i inclus
ha millorat el servei de cotxes. Els
aiitobusos porten pintades als cos-
tats .les tres inicials proletàries U.
H. P,

La setmana passada, els obrers
de la fàbrica de cerveses «El Agtú-
la», de Madrid, se n'incautaren i la'
posaren en marxa perquè l'empresa
la paralitzà en negar-se a atendre
unes demandes justes dels obrers.
El resultat no es féu esperar. Els
obrers veieren ateses llurs demandes
i reintegraren la possessió de la fà-
brica a la companyia. •-.

# _ ' # # •
Com pot veure's, sembla 'que as-

sistim a l'inici d'una nova etapa en
la lluita eterna dels 'desposseïts.
Per les característiques que presenta
sospitem que al final d'elja hi ha la
resplendent victòria definitiva dels

' oprimits i dels explotats.
Celebraríem infinitament no equi-

vocar-nos.
J. SENDRA I SISÇART * —:

•'$El cop d'Estat de Bolívia

mim K'iiu i nircd
P r of e s s o r a

l.
SISTEMA NOU
R A P I D
S E N Z I L L . *

S'aprèn a tallar
tota mena de ves-
tit» en poc temps

Ho»« de cUuci d « 3 « 6 o d e 7 a 9

Ens àrrifeen notícies ben confuses
del cop (J'Estai que s'hà produit.«
BcAívia. B'fàbtotèë que és d* tipus
socialista,, .encara que estiguî inspi-
rat per militars. Nosaltres acceptem
aquesta notícia amb les, màximes re-
serves. Malgrat tot el que es diu ens
resistim a .crewre <jwe un moviment
socialista pagui tenir er seu'origen
en un Qttarto de banderes. La men-
talitat dels professionals de la guer-
ra, esquifida i autoritària, • no- és
per à inspirar confiança iti per a fer-
nos gaires il·lusions en aquest' sentit.
Més aviat aquesta mena de miracle,'
és degut a una confusió, com les
molte^ que sovint es produeixen
quan es tracten afers que al Sòcia«-
ilsme fan referència.

Sovint el mot Socialisme ha es-
tat emprat com anagrama dins el
qual, y hi 'han tancat una enorme
quantitat d'in justícies ï de contra-
diccions. Mot d'alta volada són
moltg els exemples que se'ns presen-
ten en el presen): i íea el passat, d'in-

.dividus i col·lectivitats que l'han
emprat, malgrat llur finalitat ésser
ben distinta de la que aquest mot

, sopona. . ' .
Recordem com exemple la gran

varietat de tendències con fusiona-
ries que en el segle passat existien
i que no tènièn_ cap relació, petita
o grossa, amb la doctrina de Car-
les Marx i Engels. El nomenat so-
cialisme feudi}, sistema caòtic' i
d'estranya lògica amb la qual el
feudalisme intentava oposar-se a
l'avenç dç la revolució burgesa, n'és
una bona'in^tra.'Tambéensi'seíyeix
per a reforçar la nbstra 'posictój tota
ja gamma d'extravagàncies i jocs
literaris,"classificats dins la nomen-
clatura del socialisme reaccionari.

Actualment podem pbservar en-
cara,' aquesta tendència', ' d'actituds
poc clares i indefinides <jwe, s^rvei-
xen sempre^per 9. desorientar el pro-
letariat, i per crear ambients poc fa-
vorables. Existeixen ' aríeu ,d'Euro-
pa,, barreg'es í conglomérats estranys

com són social-cristianisme, radical-
• »ociaiisiiíe i nacional-sociaiisrue, que

no tenen Absolutament rés a veu-
re amb'eíque avui entenem per So-

; cialisme »,qu« té el seu exponent mà-
xim a través de la segona i tercera
mternacjonai.

. »;• » «
Fem tots aquests aclariments,

perquè no ens il·lusionem massa amb
les notícies vagues- que -vénen de Bo-
lívia.

Insistim, no creiem amb els mi-
litars.,, Hjajjríem de veure-ho amb els
nostres propis ulls i encara en dub-
taríem. A tothora en nosaltres hi
hawria el temor d'una «irada ràpi-
da. Llur formació autoritària ; llur
jnentalitftt forjada a l'entorn d'es-
calonades superioritats, gairebé sem-
pre fictícies,, tot plegat en conjunt
els impossibilita —en termes gene-
rals— per a fer tasca autènticament
revolucionària. Afegiu-hi a tot això
flïir pedanteria d'estament armat i
lliys tradicions de força i, el que
podríem anomenar-ne la seva mis-
sió històrica: fer la guerra.

•# *•,-•. - . .
Segons les nostres notícies la re-

volució boliviana hja. exaltat a la
seva presidència a un coronel de l'e-
x.èrcit, Les contradictòries informa-
cions de Jes agències no han dibui-
xat ni de bon'tros la silueta del nou
govern bolivià» Dins el cabalisme
internacional es perd la realitat de
Bolívia.

País-« esgotat per una guerra de
quatre anys, reuneix moltes de les

, condicions necessàries per a fer una
revòïtja amb probabilitats d'èxit. La-

.niea^pia, iJgfò., qî e, ̂ 'hagi ,_decantat
vers l'exèrcit. Mai, l'exèrcit pot con-
trolar moviments populats i menys
deifc|irç socialista,- ; ' .•'.'"" . . . ' ' . ; • ' ; . ' ' ; " ;

Esperem amb angoixa espectaht
el rumb que en .. definitiva pendra
l'esmentat país. Serà una conquesta
socialista ? Q serà un pas vers el fei-
xisme?" " • " " ' A

TOMÀS AMAT

Quan 80ÄI k Píteojtefé, als burgesos ens fan retrets.
Quan ajudem el Gpvern sense figurar-hi, ens demanen que entrem

a formarne part.
Quan hi som, ena pregunten què hi fem, i busquen mil raons per

fer-noti-en sortir, sunne perjudici de tornar a exclamar-se quan torna-
rem a ésser a l*oposictA, ,

Què, volen, doncs, «te burgesos?
Molt senzill: volen que no siguem ni al Govern ni a fora, que no

existim. Desitgen que no ftt hftgi socialistes enlloc del món.
Però aquesta és. l'únics eoaa que ja no són a temps d'aconseguir.

D'enllà de l'Ebre

Pintor Fortuny, l5, entri., 1.a

BARCELONA
L.t .filUdtf « I, U. S. C. j llur.
/ fill» l.uaírtn d'on. «baixa /

Els afers professionals ens han
posat novament damunt la ruta, «n-
ilà de Catalunya. Confessen» qwe
aquesta vegada her^t sortit amb cçr-
ta expectació ; es paria- tant, ft ífew-
celona ...del «que ocorre» a provín-
cies !.. ; .

1 bé: ja som al teatre $$&,«8W-
cessos» ; era ens trobem a îa capi-
tal de la Rioja,, al prppét Logro-
nyo. A mida que anem fent camí

-la ruta és llarga i diversa—t. n'a-
nirem donant impressions e} més do-
cumentades i fíàels possible.

Interessant comenci. Aquest ma-
tí, el fÍJl d'un patró .¿ezaitóistá tos-
sut, ha-ficat cinc bales al cos «t'un
obrer pertanyent a la sev» indústria.
Ha estat en plena carretera, fßentre
l'esmentat patró i el seu fill passa-
ven «icontrabando » c«p, a Reçajo to-
ta vegada que a Logííewyf -"eUi/era
impossibÍe donar sortíÜ» *' lií mer-
caderia per mor de,la Vagà que fa
setmanes sostenen heroicament «Is
treballadors de dita indústria, de
certa importància ací, ,

.Conseqüència immediata d'aquest
Crim, ha estat la declaració fulmi-
nant i absoluta de la vaga general.
En qüestió de minuts, tota la vida
de la ciutat s'ha aturat ; poc acos-
tumats a aquest «fenomen», la gran
quantitat de ciutadans que viue^i
plàcidament ací a les costelles de
l'Estat —molta «classe passiva)», i ,
tant passiva !— s'han indignat d'a-

questa unanimitat obrera que, -està
clar," es qualifica de provocátícá i in-
solent. ; ' '".

Als Hotels i Fondes s'hant pro-
'duït les ' consegüents escenes grotes-

Ïues. A algun d'ells, els amos i llurs
ills, sorpresos per j'actitud decidi-

da i : nova del personal de servei,
han restat esma-perduts. Acostu-
mats a " cobrar; a ' pagar malament i
a fer el dropo, tot se'ls ha ocorregut
menys a prestar-se a fer front a la
situació i a atendre als viatgers, els
quals, deixant-se d'etiquetes, era de
veure com assaltaven la cuina a l'ho-
ra de dinar. '

A tot això, ha arribat la notícia
de l'atemptat de tjuè ha estat vícti-
ma l'alcalde de Miranda per un afi-
•liat a A. P.,'el qual, al seu torn ha
estat mort pel fill de l'agredit. Tam-
bé allí s'ha parat la vida del car-
rer i àdhuc el servei ferroviari se
n'ha resçeníit.

La gent de dreta recalcitrant, està
que bufa. Els més estúpids, es mos-
seguen la llengua tot mastegant lle-
tanies anti-republicanes ; els menys,
veuen fealitzar-se allò que en algu-
na clariana del seu enteniment ja
s'havia pressentit i comprès alguna
vegada : que el dia en què el po-
ble veritablement treballador s'or-
ganitzés i actués disciplinadament i
amb mètode, s'acabarien moltes car-
rincloneries, farses 'i atropells.

J. M. ROIG
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Per acabar amb les subleyaçions militars jiomés^cal donar
elcqmapdament als oficials poluíam.

PARLEN LES SECCIONS
ACTES''' Ot LA U. 8. C. ;f;, '

Dissabte, Abelard Fàbrega parlà, « la
Secció del Districte VIII de Barcelona so-
bre «Socialisme i Educació».

Diumenge, Tomàs Amat, Josep Miret,
Emili Oranier-Barrera i Joan Comorera
feren actes a Mollerussa, Joncosa i Al-
macelles.

Dilluns, Lluïs Ardiaca parlà a,l'Ateneu
Polytechnicum sobre «Spclalització de l'A-
gricultura».

Dimecres, Ramon Jover Brufau parlà
al mateix lloc sobre «Socialització de les
Industries». •

DISTRICTE Vffl (GRÀCIA)
Passai ge Romà, 81

,E1 proper dissabte donarà una
conferència pública en Joan For-
ment.

BARCELONA - CENTRE
Seguint la tasca de divulgació socialis-

ta aquesta Secció ha organitzat una sè-
rie de reunions que tindran per objecte
llegir i comentar els diferents pensadors
socialistes. El proper dijous, dia 4 de juny,
de deu a dos quarts de dotze de la nit
tindrà lloc la primera sessió comentant
el «Manifest comunista», el ponent del
qual serà el company Pau Cirera.

Queden invitats tots els que simpatitzin
amb l'esmentada ' obra.

L'acte tindrà lloc a la Casa del Poble.
» . • * . ,

La Junta Directiva d'aquesta Secció fa
avinent als seus militants, que ha rebut
una quantitat de fulls d'ingrés a les Co-
lònies Escolars d'Estiu de l'Ajuntament

àe'BaríSeíoha, qttéposa a la* seva disposi-
ció, per ordre de major necessitat.

Només poden ésser inscrits, els nens
o nenes compresos en l'edat de set a tret-
ze anys 1 que no tinguin cap germà que
es beneficiï de l'anada a uria Colònia.
Tampoc poden ésser inscrits els ç|ue Ja hi
hagin anat tres vegades. .

Els militants poden passar cada tarda,
de set a dos quarts de nou, per la nostra
Secretaria a fer les inscripcions.

Aquestes es podran fer fins el pròxim
dijous. , •

.' • , . * - * * •
Demandes d'ingrés:
Josep Parera .Esparbé.
ftoric Alonso-Collar.-
Ramona Espunya PapelL
Antoni Giménez. ' ,

MATAR«
Ha causat gran atenció el fet que en

la sessió extraordinària de l'Ajuntament,
d'aquesta setmana, s'hi presentés un se-
nyor, qUe en ei temps de l'estrapérlisme
actuava d'esquirol de l'Ajuntament, i des-
prés que el Secretari .v» llegir el nou
pressupost es posés a llegir un vers. de
la seva minoria cambogiana en el que
protestaven de la manera poc democrà-
tica com es feia el pressupot i tan bon
punt va haver llegit el que volia es retirà
com aquell que no havia passat res. No
cal dir que mentre llegia va tenir aplau-
diments per totes bandes, el seu nom li
varen dir almenys un miler de cops,
noms llargs i sonors: estraperlista, esqui-
rol/ llepapeus, etc., etc.

» * *
Un fet important digne de que tots els

treballadors hi posin atenció és el fet
que el dimarts dia 19, d'aquesta setmana,

Actes 1 conferències
LA UNIVERSITAT I L'OBRER SEGONS

EL DOCTOR JOAQUIM XIRAU

El company doctor Joaquim Xirau, de-
gà de la Facultat de Filosofia i Lletres,
membre del. Patronat Universitari, . ha
donat a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, la
seva anunciada conferència sobre la Uni-
versitat i l'Obrer.

Va dir, en resum:
Encara que no és el títol de la confe-

rència, començaré parlant de l'ensenya-
ment lliure, perquè en el fons està com-
près dintre el tema que vaig a -desenvolu-
par: Cal que consignem que l'ensenya-
ment anomenat lliure no és ensenyament
ni és lliure, sinó que és un producte ti-
pie de la celtiberia. El problema plante-
jat per la supressió d'aquest ensenyament
no és problema/ que -hagi de solucionar el
Patronat, sinó que és un problema social
la solució del qual és de competència
d'altres esferes. Ño hi pot haver cultures
universitàries sense fer-se a la Universi-
tat. I encara més —continua dient el
doctor Xirau—: tota cultura superior que
no sigui universitària és falsa.

Parla del què ha d'ésser la Universitat
i el sentit de l'obra d'aquesta, la qual
ha d'ésser realitzada per pocs, perquè
la tasca universitària, i això cal que es
tingui ben present, és tasca de petites se-
leccions, ha d'ésser obra d'uns homes
que sentin profundament aquesta vocació

.1 que sàpiguen renunciar tots els benefi-
cis del- món 'i no esperar el premi de la '
seva obra en aquesta vida.

A continuació exposa, amb claredat,
les diverses missions que té encomanades
la Universitat, i diu que la Universitat té
el deure d'orientar la vida del poble.

Entra el conferenciant a estudiar els
problemes de la vocació i de les dificul-
tats que l'estudi planteja en els homes
que volen dedicar-s'hi. Totes les tasques
universitàries són de vibració espiritual i

: persegueixen una formació espiritual. No
s'ha donat mai el cas de cap veritable
vocació sense que deixés d'imposar-se, sen-
se triomfar. Aquest problema porta a la
conseqüència que topen amb més dificul-
tats per a estudiar els milionaris que els
Obrers. En rèsum, no hi ha cap problema
greu; molt menys ara que desinteressa-
dament es fan cursos especials per a tot-

• hom qui vulgui fer-se una cultura.
Cal reconèixer que hi ha molts advo-

cats, metges, etc., que tenen, un esperit
buit, incomparable amb la finor espiri-
tual que demostren certs obrers.

El problema de l'entrada d'aquests a
la Universitat s'ha de solucionar pujant
el to a la Universitat, i això no és obra
de dies, sinó d'anys. No s'ha de plante-
jar com un problema d'una classe que es
creu situada en pla inferior i que dema-
na que 11 siguin reconeguts uns drets
que tan sols tenen uns suposats esta-
ments superiors.

Repeteixo que Ja Universitat no pot
solucionar el problema dels obrers. Això
és de la incumbencia dels poders públics.

El doctor Xirau va acabar el seu par-
lament dient :

—Cal que les intel·ligències que no po-
den entrar a la Universitat hi entrin,
perquè hi portaran un valor tal que farà
que la selcció universitària sigui la més
alta.

Les darrers paraules del company Xi-
rau foren acollides amb una ovació.

Aquesta conferència va ésser radiada
per Ràdio Barcelona.

AL CAMPALANS CLUB
' EL PROFESSOR JOAN FORMENT

PARLA SOBRE "L'ESCOLA DEL
DEMÀ"

Amb la sala atapeïda de gent comen-
çà el company Forment la seva conferèn-
cia evocant el record del que fou amic i

• mestre polític, el malaguanyat R. Cam-
palaris. Parlant de l'«Escola del demà»,
analitza el drama de la civilització huma-
na, incompatible entre la societat actual
i el tipus d'home format per la cultura,
1 que arrencà de la vella pugna entre la
base aristocràtica de la societat passada
i la democràtica de. W vida moderna.

L'home actual és. el producte legitim
de la coacció i l'autoritat i fa una des-
cripció' de l'escola vella que ha accentuat
aquesta incompatibilitat. L'eseola on l'in-

•fant sempre ha trobat l'actitud autorità-
ria del mestre i el nen sempre amb un
pla d'inferioritat que gairebé ha anul·lat
la seva. potencialitat funcional. Aquesta
escolà vella s'arribarà a fer odiosa per
totes ïes condicions higièniques i estèti-
ques: lamentables.

Parla -després d'alguns pedagogs i pen-
sadors com Montaigne, Rabelais, Lofee,
ffcusseau, etc., que revolucionaren, la Pe-
dagogia. Aquests —tìiu— pressentiren el
noi, però no el conegueren... Al·ludeix
Olaparède, Duvey i ferrière, destriant la
diferència que hi ha entre la velia i la
nova educació i analitzant el fonament
d'ambdues educacions...

L'educació: nova -^-diu— és en la cons-
ciència de tots els mestres d'avui i enca-
ra que hi ha llocs endarrerits, els nostres
Grups escolars, diuen ja com han plasmat
els avenços de la Pedagogia...

Defensa la coeducació, l'eugenèsia i el
cooperativisme í la ràpida implantació
de l'escola unificada1 per tal que els nens
de totes les classes socials siguin triats
en llurs aptituds, sense mirar l'estat eco-
nòmic dels pares com avui succeeix... ,

La brillant i documentada conferència
del company Forment fou acollida amb
una gran ovació per la gentada que as-
sistí al Campalans Club.

CONFERENCIES A L'ATENEU
POLÏTECHNICUM

La Secció d'Estudis Econòmics Politics
i Socials de l'Ateneu Polytechnicum, Alt
de Sant Pere, 27, pral., ha organitzat un
cicle de conferències sobre organització
socialista, del qual Ja formaven part les
d'Ardiaca i Jover, 1 de les quals falta ce-
lebrar les següents :

Dia 3 de juny, «Socialització de l'ense-
nyament», per Enric Androer.

Dia 8 de juny, «Sociadització del crè-
dit», per Estanislau Ruiz i Ponsetl.

. Dia 10 de juny, «Socialització dels ser-
veis públics», per P. Rossell Montaner.

Dia 13 de juny, «Socialització dels
Transports», per Joaquim Torrens-Ibern.

Dia 17 de juny, «Socialització de la
Medicina», per Fèlix Marti i Ibànez.

Dia 22 de juny, «Socialització de la dis-
tribució», per Josep Oltra i Picó.

Les conferències seran públiques i co-
mençaran a les vuit del vespre.

El Consell Directiu de l'Ateneu ha acor-
dat concedir un premi de 50 pessetes al
treball millor, que resumeixi les conferèn-
cies esmentades. Hi podran optar tots els
assistents, excepció feta dels periodistes
professionals.

Els treballs han d'ésser tramesos a la
Beeretaria de l'Ateneu fins el dia 15 de
Juliol.

les J. S. C., J. C. C. 1 F. C, de J. S. E.
han fet la seva reunió d'unificació L'acte

.constitui un veritable èxit; el company
' ,O. -Maté» i Jofre*-;!» i* Í¿4M0. frtìfpri-

mer i va remarcar la nécessitât de la
lussió i «uè dfsitjav» da. la nova «Unió
de Joventuts 8ociaH»tes',dè Catalunya»
(unificades, Secció de Mataró), forces
èxits i feia vots perquè com més aviat
possible es celebrés el Congrés de tot Ca-
talunya. Després d'haver aprovat els es-
tatuts amb els quals ha de reglr-se la
nova Joventut, parlà el company P. Fer-
nández pel P. S. O. E., qui féu una sa-
lutació als companys fusionats i digué
que ell portarà al Seu parUt tot el seu

Confessió de part
Després d'haver-se passat un

grapat de dies dient que els socia-
listes no som ningú, que no re-
presentem res, que no tenim ni
militants ni masses, «La Veu de
Catalunya» del dijous, 21, publica
una darrera hora de Costa i Déu
sobre «Les lamentacions del se-
nyor Martí Barrera», en la qual
acusa els socialistes que — diu —
..a. desgrat de llur representació no
poden exercir cap mena de control
damunt les masses obreres QUE
ELS SEGUEIXEN...», etc.

De manera que ara ja tenim re-
presentació i masses obreres, que
«ens segueixen».

Gràcies, senyor elefant.

interès perquè la fusió dels partits sigui
'un fet. Parlà després el company E. Dal-
mau pel P. C. C. i digué que ha estat no-
menat pel seu partit per a saludar els
joves fusionats, i fa ressaltar que Justa-
ment han estat els Joves els que han fet
la fusió veritat, i digué que cal que els
partits recullin Ja lliçó que els han donat

,ies, ¡Joventut!.H*ar,l*ren rtaabé per fc U.
S. C. els companys C. Calls i R; Ferrés,
els que s'expressaren igual que «Is. altres
companys, i es donà per acabada la re-

.unjó a la ,uaa de la nit en mig de gran
entusiasme, cantant-se La" Internacional.

, íf ta,;aai4es|a;|ttsló ¡passen- a éaser les Jo-
vërittfts'htës fortes de Mataró.

* * *
Há anunciat la'secciócdel'flt 8'. Ï. un

festival que es celebrarà aviat a bene-
fici dels fills etíops.

CORRESPONSAL

VALLS
Diumenge la Secció de Valls acudi, amb

les representacions populars, a Inaugurar
un Grup escolar que porta el nom del
malaguanyat company Rafael Campalans,
i al descobriment d'una làpida a 'honor
de Manuel González Alba, també com-
pany del P. C. P. i victima del 6 d'oc-
tubre.

UNA CASA DEL POBLE A LA
BARRIADA DE GRACIA

Dimecres d'aquesta setmana es
reuniren els delegats del Partit Co-
munista de Catalunya, Unió Socia-
lista de Catalunya, Partit Català
Proletari i Partit Socialista Obrer
de la barriada de Gràcia i constituï-
ren el Comitè d'Enllaç de les referi-
des organitzacions per a realitzar
i'obra de conjunt preparatòria de la
unificació marxista.

Entre els acords presos, figura el
d'anar immediatament a la creació
d'una Casa de] Poble de Gràcia on
tinguin llur residència les distintes
organitzacions polítiques del prole-
tariat d'aquella barriada i també els
Sindicats i entitats culturals obre-
res.

S'està preparant un gran acte de
propaganda política per a exposar
als treballadors de Gràcia els pro-
jectes del Comitè d'Enllaç de les
organitzacions marxistes indicades i
també es prepara un festival a bene-
fici de la Casa del Poble de Gràcia
que s'espera serà un èxit donat l'en-
tusiasme que ha despertat entre els
obrers, del Districte Ville aquesta

'iniciativa de crear una Casa del Po-
ble en la què puguin reunir-se tots
els treballadors de Gràcia, sense ex-
cepció.

SANT POL DE MAR
Encara no es coneix a la nostra vila,

que hi hagi una República laica.
En alguns indrets públics hi ha uns

cartells, que amb l'excusa del ben par-
lar fan propaganada i alaben a no sabem
quin Déu. Deu ésser el déu que 'els ha
fet. Com aquell que el parlar bé fos una
virtut de la qual només ells, els caverna-
ris, en tinguessin la patent. Però, anem al
gra. Si l'Ajuntament no té ganes de fer
complir la llei laica, fent retirar aquests
cartells, almenys que faci pagar als anun-
ciadors, el tant que correspon per anun-

El lamentable comiat
dels infants d9Astúries

El dia 15 d'aquest mes es va celebrar al Palau de Belles Arts la
festa de comiat als infants asturians recollits a Catalunya.

L'Associció Pro Infància, Obrera, organitzadora de l'acte, hauria
volgut donar-li el major relleu possible per tal que aquests infants
que havien vingut a Catalunya d'una manera gairebé clandestina, no
haguessin de marxar de la mateixa manera. Per això va intentar fer
una, propaganda de premsa* en lá qual no va arribar a reeixir perquè
els diaris no li publicaren les notes. •

Tampoc va reeixir completament en el seu intent d'aconseguir
l'ajuda de rAjuntiiment per a donar brillantor a la festa.

Després de'moltes gestions laborioses els representants de l'Asso-
ciació Pro Infància Obrera, varen aconseguir saber, per boca d'un
funcionari del departament de Cultura de l'Ajuntament, que la festa
es faria al Palau de ¡Belles Arts amb l'assistència d'uns 2UÜ alumnes
de les Escoles Municipals, i consistiria en un berenar, cançons per
nois- dels Grups Esco)ars i una exhibició de les Gavines de la Barce-
loneta. Lá cosa no hauria quedat, així, malament, si no fos que quan
el mateix divendres un representant de Pro Infància, després de mol-
tes penes i treballs va aconseguir veure al flamant Conseller de Cultu-
ra, senyor Cortés, aquest els hi va dir que allò de les representacions
escolars no hi havia res i que l'Ajuntament es limitaria a servir 50
berenars, 25 pels nens asturians i 25 per a altres tants invitats.

Quan se li féu .present el disgust eh que es veuria la poca atenció
de l'Ajuntament amb els orfes asturians, el senyor Cortés va sortir
de pollaguera i va dir, lot irat: «¡Què en tinc jo la culpa que aquests
nois hagin vingut i ara s'en, vagin!»

La sortida va ésser tant inoportuna que els seus visitants varen
quedar sense saber que dir.

Sortosament, la festa va quedar força bé, malgrat el boicot de la
premsa burgesa i aquelles intemperàncies del Conseller de Cultura
de l'Ajuntament, gràcies a la col·laboració de les Gavines tie la Barce-
loneta i del concurs de la Generalitat, que va delegar el Conseller
d'Economia Joan Comorera perquè la representés, el qual va dirigir
als infants uns mots de comiat.

Finalitzà la festa amb un breu parlament de la Sots-Presidenta de
Pro Infància Obrera, la qual agraí la col·laboració de totes les orga-
nitzacions obreres i d'esquerra, així com a totes les famílies que va-
ren tenir infants asturians a les seves cases, i en particular a «Les
Gavines de la Barcelone ta», pel seu ajut a tots els festivals organit-
zats per Pro Infància, en els quals han pres part, fent-los-hi lliura-
ment d'una llaçada per la seva senyera.

Pas endavant... però efectiu!
La Constitució republicana de

l'any 1931 comença a posar-se en
marxa. '

La prohibició d'exercir l'ensenya-
ment religiós, sembla que ha comen-
çat a fer-se, en alguns llocs, donant
efectivitat a aquest valor constitu-
cional.

Les ordres religioses, que tenen a
llurs mans l'argila-natura, gaudint
el privilegi d'emmotllar-la com ells
volen, 'sembla que amb l'ordre mi-
nisterial de suprimir l'ensenyament
han rebut un cop fort.

Aquesta ordre afecta immediata-
ment a aquells pobles en l'Escola
Nacional,. p0t. aeellir a. 'tot el cens

ei a Ja fia pública. Si un botiguer, per
tal de poder anunciar les seves merca-
deries, ha de pagar un impost, no sabem
el perquè, aquesta botiga tan gran que és
l'església catòlica, apostòlica i romana,
p»l sol fet d'anunelar la seva mercande-
ria divina, hagi d'ésser una -excepció., O
tot o cap. O w fa pagar l'impost a aques-
ta ((eiit, o e* suprimeix el delí botiguers.

V- _ ' _ _ _ J - «MSU POU
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ACTES DE PROPAGANDA ;

El diumenge i dilluns1 pròxims els
companys Miret, M.artíriez Cuenca

1 i Comorera, es desplaçaran a les
terres altes de Lleida on hi donaran
una sèrie d'actes de propaganada,

'visitant entre'altres, els pobles de
Sort, Pobla de Segur, Tremp, Po-
bleta de Bellvehj, Capdella i Cama-
rassa. !

í Hi ha, en l'esmentada comarca,
un gran interès en escoltar les pa-

Jraules dels nostres companys.
I A Navarcles hi ha organitzat per
al pròxim dilluns un acte d'orienta-
ció sindical i política en el qual par-
Jara el company Tomàs Amat.

PARTIT COMUNISTA
DE CATALUNYA

Es posa a coneixement dels -mili-
tants, simpatitzants i a la classe tre-
balladora en general, que el nou1 lo-
cal central del Partit Comunista de
Catalunya està domiciliat al carrer
Mendizàbal, 13, principal.

A partir del dia 28 del corrent,
cada divendres hi tindran lloc Con-
ferències polítiques, científiques,
culturals* -ete-í «tc- • - • . •

escolar ; els altres pobles en els
quals aquesta Escola Nacional és
insuficient, continuaran aquestes or-
dres religioses, fent la seva tasca
improductiva, destructora d'un po-
ble...

Ara bé ; els pobles on aquesta
substitució ha pogut fer-se en 24 ho-
res de temps, la mà negra treballa
activament arranjant locals a propò-
sit per a obrir una altra escola el
curs propvinent...

La substitució no es portarà a
efecte si els organismes oficials do-
nen permís per a obrir una nova es-
cola ; escola que seria muntada amb
els mateixos motiïos que la tancada,
amb l'única diferència aparent de
que els mestres anirien vestits de
persona i haurien pogut manllevar
un títol professional.

Aquest rezel el tenen tots els mes-
tres que han respirat uns moments
l'oxigen pur de l'Escola Unica pel
^oble, que col·laboren amb el poble,
á la formació dels seus fills, que
bateguen amb el tic-tac del cor del

.poble, i que tenen les mateixes àn-
sies dels pares dels nens que confien
a mans dd mestre, totes les seves
aspiracions i anhels de pares : fer
lliures els seus fills...

No anem tan lluny ; a tot Barce-
lona veurem escoles noves, nous
«Liceos», «Academias)), etc., etc.

Tot això és simptomàtic. Sabem
que aquesta gent no paren de fer

, treball subterrani al seu favor.
L'única solució, seria crear, però

a pas agegantat, noves escoles per
al poble ; cap més permís oficial per
a obrir escoles particulars.

¿ No anem a unificar l'Escola nos-
tra ? ¿ No vol dir que el Govern vol
amb aquestes disposicions acabar
amb les diferents clas'ses de cultu-
ra?

Això sembla ; però, no tindrà
efectivitat, si no s'hi posa el remei
per a prevenir aquesta nova malura
que amenaça al poble, i que per la
mà negra és sols un nou viarany per
arribar 'a obrir les seves portes a la
indústria de pastar els cervells ip-
fantils convertint-los en éssers
amor f s sense sentiment humanitari
ni ideal realitzable...

CARME JUL·IA



Mentre hi hagin obrers parats, mentre hi hagin
salaris de fam, no pot haver-hi paul

PERDIGONADES
UNS FRARES QUE TRENQUEN EL VOT DE CASTEDAT

A Coblença ha començat ia vista d'una causa contra dos cents fra-
res franciscans, acusats de lliurar-se a actes contra natura, dels quals,
una seixantena s'han declarat culpables.

No sabem si els senyors d'«EI Matí» o de «La Veu de Catalunya»
o d'«El Debaté» hi tindran res a dir. Nosaltres ho trobem molt poc
seriós. ¿Us imagineu el Padre «Rissler», o el hermano «Greta Garbo»,
o el Hec «Pit de llauna», fent saltironeú pels claustres?

Davant això trobem natural que els jutjin. I que els jutjin col·lecti-
vament.

Perquè fet i fet tot ha quedat entre ells...

UNA NOTA ISIDRISTA
L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha publicat una extensa

nota dirigida als seus afiliats i a tots els propietaris del camp, orien-
tant-los en la campanya a realitzar per a fer front a les conseqüències
dels últims decrets de la Generalitat. Al final d'un paràgraf ensucrat
que cerca la «conllevancia», diu:

«El respecte al dret de tots i l'aplicació imparcial de les lleis po-
dria ésser el principi d'una nova era.»

Els catalans isidristes s'esforcen en demostrar-nos que, gràcies a
la sedimentació de trenta anys de catalanisme bursátil, han arribat
a posseir una epidermis d'uralita.

Ara, respecte al dret de tots? Ara, aplicació imparcial de les lleis?
Va, senyors, que se'ls veu la llufa!

QUI EXPULSA A QUI?
La setmana passada es va reunir l'Estat Català número 1. Aquesta

setmana s'ha reunit l'Estat Català número 2. I ja hi ha una comissió
unificadora nomenada, que va a organitzar l'Estat Català número 3.

Amb aquest motiu hi ha un guirigall formidable. Desautoritzacions,
suspensions, expulsions. Ja ningú sap a on va. De tal manera, que
l'altre dia vàrem veure com un militant dels vells, en ésser-li pre-
guntat:

—De quin Estat sou, vós?, es rascà la closca amb nerviositat, i per
a sortir del mal pas respongué:

—•Jo? Casat!

L'OFICINA INTERNACIONAL DEL TREBALL
El Director de l'Oficina Internacional del Treball, senyor Harold

Butler, en la Memòria que presentarà a la Conferència, que es re-
unirà a Ginebra el dia 4 de juny, afirma que la principal causa de
l'atur forçós és la maquinària moderna.

Una cosa semblant a que diguéssim que l'origen de la pluja és l'e-
xistència dels paraigües...

VINGUIN ESTADÍSTIQUES !
El cap de l'acció alemanya contra la Unió Soviètica, doctor Ehlert,

ha afirmat en un recent discurs, que el comunisme ha causat més de
deu milions de víctimes.

Bé; acceptem-ho per no discutir. ¿Però quan faran l'estadística de
les víctimes del capitalisme?

MÉS CATÒLICS QUE DÉU
El reconegut escriptor esquerrista Joan Alavedra va portar l'altre

dia — o va permetre que els altres portessin — la seva filla a Mont-
serrat per fer-hi la primera comunió.

Hem d'aclarir, en honor a la veritat, que aquest senyor fou expul-
sat fa poc d'Esquerra Republicana de Catalunya. Però, també en ho-
nor a la veritat, cal fer constar igualment que continua collaborant
de manera destacada en premsa que es diu d'esquerra.

FERROMA
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DIHECTOR-ARRENDATARI: M . V I L L E L L A S

Després del
Congrés

Les perspectives polítiques de clas-
se a Catalunya, per fi sembla que
van aclarint-se i prometen realitats
immediates per al moviment proleta-
ri català. Ja era hora que un partit
socialista prengués l'acord solemne,
per mitjà d'un Congrés, d'encami-
nar tots els seus esforços per a la
consecució de la unitat política. La
Unió Socialista, en prendre aquest
acord, ha donat un altíssim exem-
ple de sinceritat classista que la si-
tuarà davant la Història política
del nostre temps com el veritable
exponent del pensament genuïna-
ment socialista —marxista—, puix
que fa honor als postulats de
Marx en treballar per a la unió de
tots els proletaris.

El futur Partit Socialista de Ca-
talunya haurà d'ésser l'organització
capaç d'heretar o de substituir la
petita burgesia en e'I comandament
del poble català. La disgregació de
les forces obreres catalanes ha estat
la causa que Esquerra Republica-
na de Catalunya mantingués per
temps immerescut l'hegemonia del
poder polític a la nostra terra, amb
tot i els seus manifestos desencerts
—que són molts—, però que davant
la insignificancia dels partits obrers

cc Aquesta és la
fase més impor-
tant de la crisis
l'eliminació de
la Unie Socia-
lista*»

Declaracions de Vento-
sa i Caivell a Madrid.

1 ha pogut dissimular-los fins ara.
Amb un partit de classe, seriós i po-
tent no hauria estat possible, sota
cap aspecte, el seu llarg període de
govern. Lçs masses obreres i campe-
roles que segueixen Esquerra Repu-
blicana són el producte i el fruit
precisament de la confusió existent
entre els partits de classe. Serà fà-
cil d'arrabassar aquestes masses del
sector liberal burgès amb una polí-
tica eminentment socialista, d'uni-
tat política, constituint el vehicle
poderós de lluita i de govern.

Creiem que el Partit Socialista de
Catalunya ha .d'ésser el producte de
la refundició dels quatre partits de
tendència veritablement socialista
que existeixen a Catalunya : Unió
Socialista, P. S. O. E., Partit Ca-
talà Proletari i Partit Comunista.
El P. O. U. M. creiem que no pot
formar part del Partit Socialista de
Catalunya firis i quan persisteixi en
la seva obra de fraccionament polí-
tic a la Península i sindical a Cata-
lunya. Hem d'exigir-li una condi-
ció prèvia —si és que l'interessa la
unificació— i que consisteix en això;
que abandoni el seu afany posseli-
tista, emparat en el monopoli que
sembla ha concertat del marxisme,
i que respecti la realitat que suposa
l'existència del Partit Socialista
Obrer Espanyol i del Partit Comu-
nista —que tendeixen a una fusió
immediata—, puix que no és admis-
sible que es discuteixi, o més en-
cara, que es vulgui desplaçar a
aquells dos grans partits, que pel
sol fet d'existir i de representar a
grans masses proletàries i revolucio-
nàries, que s'han imposat la missió
d'esborrar diferències i antagonis-
mes morals, han de merèixer la nos-
tra confiança i són la nostra garan-
tia per a un pervindre revolucionari
immediat.

Si el Partit Socialista de Catalu-
nya ha d'ésser la Federació Catala-
na del P. S. A. E., és lògic, doncs,
flue nosaltres ens deslliguem de to-
ta classe de relacions amb aquells
partits que són un obstacle i un en-
trebanc per a la seva obra révolu-

LA G R A N O B R A
A nosaltres, els treballadors) del 1936, que el 1947 posàvem les

primeres pedres de l'edifici de la República que els republicans his-
lòrics, per manca d'intel·ligència, per .covardia, pel que sigui, no sa-
öien bastir, ens cap, després de tants d'esforços, la joia de veure que
a Catalunya, enormes masses de proletaris de ciutat i del camp s'in-
.'orporen al Socialisme.

Catalunya no podia ésser una excepció eu el corrent general del
món. Pels quatre punts cardinals de l'Univers els treballadors cer-
quen i lluiten per la possessió del Poder polític que la classe capita-
lista, la menys nombrosa, detenta per subjugar milions de treballa-
dors i camperols sense terra.

Al nostre país, que tant alt exempla havem douât en el camp de
les lluités proletàries, per causes que eh aquests moments no són del
cas d'analitzar, sobretot perquè volem, a honor dels interessos que
volem salvar, evitar punts de fricció amb altres organitzacions de tre-
balladors, que entrà a la Península per l'ampla portalada de Catalu-
nya, ha sofert en la seva aclimatació un retardament de cinquanta
anys.

Fetes totes les proves, desfetes totes les paradoxes, evidenciades
totes les falòruies i aviades totes les històries estantisses que amputa-
ven la força dels nostres moviments socials, avui podem albirar que
el Socialisme té entre nosaltres un futur ple d'esperances. Més con-
cretament encara: el Socialisme ha pres, ja, carta de ciutadania a Ca-
talunya.

A nosaltres, militants de la U. S. C., ens pertany una part força
importan td'aquesta incorporació política. Amb tot, a honor de la
fidelitat a la veritat històrica, reconeixem que altres companys d'al-
tres sectors marxistes catalans han fet tot el que han pogut perquè
el Socialisme a Catalunya s'hagi incrustat en la consciència dels nos-
tres treballadors. La suma >dels esforços dels diversos partits mar-
xistes autòctons farà que el gran partit polític de la classe obrera ca-
talana sigui una realitat inqüestionable d'ací a pocs mesos. L'any
1936 és l'any de la unitat dels treballadors, tant en l'ordre polític com
en l'esfera .sindical.

Aquesta obra, obra gran, la veurem realitzada nosaltres mateixos.
Aquest desig ja no pertany, podem dir, al terreny de la il·lusió. És ja
un fet tangible, perquè entré tots existeix un desig -sincer d'afyanqui r
i d'obviar totes les dificultats que s'oposen a la fusió de les diverses
branques del Socialisme. Bona prova d'aquest desig ha estat l'acord
del nostre Congrés ordinari de separar-nos del Govern de la Gene-
ralitat, sense que aquest acord signifiqui afebliment del Front Popu-
lar. Però salvades les dificultats sorgides ran del desastre electoral
del 1933 que convertia el Govern de la Generalitat en Comitè revolu-
cionari, el nostre company Comorera, que tant dignament ha repre-
sentat el nostre partit, s'incorpora novament a la lluità del carrer
per treballar per la formació del Partit Socialista de Catalunya, re-
sultat no solament de les sumés parcials dels afiliats que aportaran
els diversos 'sectors Jel marxisme català, ans bé conseqüència de la
multitud que vindrà atreta per aquesta fusió i aquesta unitat.

Havem superat el període més difícil per a un moviment: el de
la indiferència. D'ací en endavant, però, la tasca tampoc no serà gens
planera per tal com caldrà filar prim respecte els aspirants a entrar
al Partit, que temps a venir serà el partit majoritari á Catalunya/

1 aquesta tasca també ens correspondrà a nosaltres com ens ha
correspost el de la feina -anònjriïa, sense compensacions materials,

.que ha fet possible aquesta obra d'incorporar a la vida pública de
Catalunya extensos sectors de la classe treballadora, que a hores d'a-
ra ja reclamen i exigeixen el control i la direcció dels destins del
país. . . .

Guiar i portar a la victòria aquests treballadors, també podem fer-
ho nosaltres. t

Tenim la bandera, l'eina, més a propòsit: la unitat de les nostres
forces fins ara disperses i enemistades. . ¡

Brandar-la tots a l'una serà la nostra gran obra.
AMADEU BERNADó

Una lletra del company Aguilar
Des del penal de Santoña ens arriba la següent lletra del nos-

tre company empresonat, en resposta al telegrama que li va
adreçar el Congrés reunit: •

«Estimats companys. Salut!
Al rebre el testimoni de la vostra adhesió i de la vostra ferma

voluntat de seguir treballant per la meva desitjada llibertat, com-
pleixo el joiós deure al mateix temps que la meva satisfacció,
de fer-vos present el meu profond agraïment i de comunicar-
vos que ni els sofriments ni cap altra còsa que no sigui la mort,
em separarà de vosaltres i del nostre estimat ideal de treball,
justícia Í llibertat.

Rebeu, dones, estimats companys, una fraternal salutació
del que serà sempre vostre i de lã causa socialista,

PERE AGUILAR.»

cionària, i a més a més, un focus de
discòrdies i de divisions.

La situació del Partit Socialista
de Catalunya, contra l'opinió de
molts companys, creiem que ha de
fer-se ràpidament, tan aviat com ho
permetin les circumstàncies. Les
correnties psicològiques de les mas-
ses han d'aprofitar-se, puix que
constitueixen el veritable sentiment
i la veritable necessitat del moment.
Rarament les masses s'equivoquen i
seria contraproduent si els prohoms
dels partits obrers no ho consideres-
sin així.

L'experiència romàntica de la ca-
pelleta ja ha passat. Que ningú par-
li en nom d'un dogma i menys d'u-
na veritat infalible. Els individus

no són res si no interpreten i treba-
llen per a la col·lectiivtat. Són les
organitzacions les que fan els ho-
mes, i no és just pretenir que aque-
lles siguin l'instrument dels obce-
cats i dels fanàtics. Treballem cq.1-
lectivament; cerquem els nostres
punts de coincidència en l'ordre po-
lític i sindical. Si sabem copsar els
sentiments del moviment proletari";
si sabem cercar la unitat marxista ;
si sabem esborrar lluites mesquines,
personalismes, de tipus idolatrie,
haurem fet una gran obra —la jus-
ta en aquests moments—, per al So-
cialisme i per a la causa humana.

MANUEL ROSET SALA
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