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Jortícia JbcÍAl Perquè discutir amb gent que no es ren-
deix davant les veritats més paleses?
Aquesta gent no són homes, sinó pedres,
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IV alçament
De tots els bells indrets de la nostra terra arriben fins a nosal-

tres paraules encoratjadores i noves falagueres. Les veus solità-
ries del principi s'apleguen ara, successives, amb un ritme fugat,
com el solemne inici d'un coral inmens. Amics inconeguts, veins
d'una mateixa ciutat o moradors d'una mateixa vila, s'han retro-
bat avui per la virtut de JUSTÍCIA SOCIAL. Les mans que guiades per
una mateixa impulsió cordial cercaven també la mateixa fulla heb-
domadaria, s'han ajuntat ara en l'encaixada germanfvola. Els ho-
mes de bona voluntat qne vivien en la suprema amargor de sentir-
se arran de la desesperança definitiva, han retrobat per fi el com-
pany i l'amic que havien esperat debades; de la mutual companyo-
nia n'han tret el mutual confortament, i, caminant de costat, han
sentit enfortides llurs passes i oberts llurs cors a la nova espe-
rança. *

Els solitaris de les terres de Lleida i del Camp de Tarragona,
gairebé a l'hora tràgica de la renunciado, s'han trobat impensada-
ment acompanyats. A Figueres, a Terrassa,« Girona, a Vilanova i
Geltrú—a quants llocs encara?—s'organitzen nuclis d'obrers i
d'homes de professió espiritual per laborar pels ideals elevadors
del socialisme. No es pregunten d'on venen sinó cap a on van. I si
la ruta és la mateixa es posen l'un al costat de l'altre, i avant!...

La mateixa ciutat tentacular, atuida i dessagnada per tantes con-
vulsions tràgiques i eixorques—a desgrat de les adverses circums-
tàncies del moment—es va deixondint lentament del seu marasme,
com en el feixuc despertar d'un mal somni.

El mestre de les noves generacions intel·lectuals, que en els dies
negres de l'abjecció i la vilesa ha sabut servar intactes les rebel-
dies del seu esperit i de la seva seu insular ha dit sempre la parau-
la que colpeix i alliçona; el sindicalista que intel·ligentment i abne-
gada ha donat a l'organització el millor de la seva vida; el veterà
socialista al qual l'hora de la vellesa el troba encara carni del taller
quotidià amb la sola compensació de la veneració col·lectiva al sa-
crifici heroic i obscur de tota una existència consagrada austera-
ment a l'ideal; l'estudiant somniador, sincer amb l'abrandament ge-
nerós de la jovenesa, que menysprea amb un gest altiu els innobles
camins del èxit fàcil que li ofereix—vella arcabota—l'afalagadora
politica burgesa; el dependent i l'empleat de sensibilitat afinada
que Venorgolleixen plens de dignitat de llur condició de treballa-
dors t es senten humanament germans 4e llurs germans proletaris;
el poeta dels humils arborat per la flama de tots els idealismes; el
literat, el filòsof, l'obrer manual, l'home de ciència.,., tots s'han re-
trobat ja, en el breu curs d'unes setmanes, aplegats en el camp del
nostre hebdotnadari, per tal com per a franquejar la porta oberta
cap d'ells no ha tingut de renunciar a res del que caracteritzava la
pròpia personalitat, ni abandonar cap dels preferits camins de llui-
ta, ni trair la fidelitat a les velles amors, ni retre acatament a cap
definidor infalible, ni declarar cap fe irracional en dogmes encon-
gits i efímers.

Tots s*an aplegat entorn de la nostra lliure bandera, perquè
la «Unió Socialista de Catalunya» no els imposava cap negació ni
cap coacció no els feia, perquè sols els demanava, per acullir-los
al seu redós, llur adhesió cordial als principis bàsic« del socialis-
me internacional, anhels generosos de justicia, fe creadora en els
alts destins de l'humanitat.

I com s'ha fet aquest miracle? N'hi ha hagut prou amb retornar
a l'ideal socialista la puresa del seu sentit inicial, amb treure'l de
l'aire ofegador de la capella hermètica, en llevar-li l'etiqueta d'un
monopoli de casinet i de junta.

El socialisme aspira universalment a convertir-se en la nova
religió de tots els homes de bona voluntat. I els companys de
la «Unió Socialista», sabem molt bé que la religió que avui vulgui
sincerament assolir la catolicitat, té d'obrir amplament els braços,
«perquè els esperits han obert ja les ales».

Després de tants anys d'agitacions fraticides i estèrils, el prole-
tariat de Catalunya va reprenent consciència de la pròpia dignitat
i neix una germanor nova per damunt de les cledes sectàries i dels
cenacles encongits.

Després de tants anys de tenebres, unes clarianes augurals apun»
ten a l'horitzó.

S'ouen coratjoses les veus fraternals dels companys que arriben
pels camins dispersos.

Es un alçament Es aquell alçament!..,.

Paraules de defensa

L'article de Gabriel Alomar

ha estat suprimit totalment

per la prèvia censura.

LA VIDA A LES BARRAQUES DE BARCELONA

BARRACÒPOLIS
Fu un parell d'anys, en ésser destt-

nat al Dispensari mèdic d'Hostafraiscs
per a prestar-hi els meus serveis T»
qualitat de súbdit parasitari del Ex-f'x-
cel·lentissím ex-ajuntament de Barcelo-
na, vaig veure'm obsequiat amb un
magnífic present: la beneficència muât-
cipal dels terrenys que volten la nos.ra
embrionària i ja vella Exposició d'In-
dústries Elèctriques.

Descriure les impressiona viscudes
en aquells paranys durant els mesos
que els tingui al meu càrrec exigiria Un
volum. Solament diré que Barracopajts, ',
és a dir, la ciutat de barraques que aJH
ha sorgit, ha constituït per a mi igual
que per a qualsevol home que es tra-
bes en les meves condicions, la milior
escola que pot somniar-s« per apèn&g
realment ço que volen dir i signifiquen
aquests termes: Fam, Misèria, Anorrea-
ment... i no dic Brutícia i Estultisnie pèf-
què el contingut ideològic i material
d'ambdós es troben dissortadament a
l'abast de qui vulgui considerar amb
un xic de detenció la vida de qualsevol
estrat, per alt que ell sigui, de la nostra
actual Societat JL

Al cap de pocs mesos de conviure a
Barracòpofís amb els 2500 habitait»
humans i els infinits no humans quei la
integren, vaig presentar a l'Acadèéta
d'Higiene de Catalunya, i consti quepo
vull ofendre a ningú, podria definn*«
així: reunió d'homes de voluntat ta»
bona com escasa que s'apleguen ija
cop cada quinze dies o cada mes p«
escoltar les queixes que un d'ells foli-
mula contra la Higiene d« la nostra
terra, esgarrifar-se, indignar-se, BOBE"
nar una ponènda, aprovar-la, enviat»!»
als poders publics!.., anar-ae'n ajjop·
mir amb la consciència tranquila ßei
bon deure acomplit. Un dia és ua se-
nyor que us demostra que la llet que
ens donen és una barreja d'aigua, su-
cre, midó i mitja dotzena de porque-
ries més, una altra vegada és un senyor
que ens convenç de què l'endemia tífi-
ca que pateix la ciutat és deguda al do-
lenüssim sistema de clavagueres que
conté, o bé es tracta d'un bon ciutadà
que crida contra els abusos dels propie-
taris que fan viure als sens llogaters
com si .fossin invertebrata,., es igual, tot
té el mateix efecte i tot es resoldrà en
una ponencia que s'elevarà «respectuo-
sament» a la Autoritat «competent».

I bé; al davant de la mitja dotzena de
barons esforçats que vingueren a escol-
tar-me aquella nit «jo digui poc més o
menys el següent:—A JiarracòpoUs
viuen més de dos milers de persones
ocupant un espai que amb prou feines
bastaria per a 500. Un conjunt de fustes,
canyes, i cartrons que deixa passar el
vent i la pluja però deté la llum del sol,
serveix per allotjar, (¿»milles i rellogats
entais condicions d'estretor que més
d'una vegada he vist dormir 3 persones
en un mateix llit, estant una d'elles a
punt de morir de tisi pulmonar, També
he vist una maje malalta que va haver
de dormir en. el mateix llit del seu fill
de 18 anys, mort de tifus, peiv haver-se
vist privats tots dos d'assistència mè-
dica pel propietari de la barraca que
no volia avisar al metge per por, q»t
¡a feç cremar, Pobre tonjel ignorava
<ju« ei» el nostre pais un guàrdia de se-
guretat té més força executiva que un
Delegat de Sanitat.

A Barracópolis, vaig afegir, moren
mensualment, sense cap factor epidè-
mic anormal que ho expliqui, un pare]]
0 tres criatures, j es, faobw moltes més
(imttyit9ad.es per a tota la vida, victimes
del raquitisme, per defecte d'aliments,
La ciutat de barraques constitueix un
geganti medi de conreu de tots els ger-
mes de malalties infeccioses que el dia
menys pensat ingressaran en forma epi-
dèmica dins la capital i faran purgar
smbej silenci «tm ]«« boque« <J'«na
fluanfs dels que apa callen al davant de
tais injustícies. Per egoisme, al
menys, cal preocupar-se d'aquesta me-
na de cranc que ha sortit de Barcelona
1 que amenaça voltar-la amb el baf de
la seva sanies.

Del cor de veus planyidores que s'ai-
xecaren per a refermar tot ço que jo
havia dit em recordo perfectament qut>
sols va interessar-me una: la del Doctor
Pons Freixas, metge de l'Institut Muni-
cipal d'Higiene» que justament acabava
de fer un estudi detingut de la qüestió
per tal de presentar a l'ex-excel·lentís-
sim ex-üjuntament de Barcelona per en-
càrrec del Dr. Gallart segons tinc entèi

un projecte de sanejament dels «Aduar.s
Barcelonins». Pausadament; sense la
veemência dels meus pocs anys, però
amb una claretat i un realisme colpi-
dors repetí i glossà el Dr. Pons Freixas
els meus conceptes i exposà les solu-
cions que s'oferien del problema. No es
tracta, digué, de cremar les barraques
existents a Barcelona; això deixaria de
moment sense alberg més de 10.000
>ersones i no resoldria la qüestió per-

què aquests llàtzers, aprofitant penosa-
ment els restes de l'incendi, les torna-
rien a reconstruir un xic més enllà i
es tornarien a habitar encara que ha-

guessin vist augmentats els seus defec-
es. La única Alució viable és doncs, la

de proporcionar a n'aquesta gent una
vivenda humil però higiènica que pugui
substituir amb ventatge la que ara te-
nen. Es més, afcgi, els habitants de
iarracópofís poden pagar un cert llo-
{uer i per tant la empresa no resulta
ant difícil. LMnstilut Municipal d'Hi-
»iene» ha presentat justament una pro-
iosició a la Comissió corresponent per

tal de que l'Ajuntament adquireixi una
lila de casetes de fusta, que l'exèrcit
americà ha deixat a França i que es
iqulden a bon preu. Crec que la cosa

mereixerà una certa atenció per part
dels regidors i que el problema podrà
quedar solucionat a gust de tothom.»

Un xic coneixedor de la psicologia
dels burgesos em vaig permetre dubtar
des del primer moment de la eficàcia
del projecte, Vaig iniciar que potser se-
ria més efectiu que NAcadèmta d'Hi-
glene» convidés per medi de la Premsa,
al poble de Barcelona per tal que un
dia de festa anés en massa a visitar
Barracòpolfs i es fes càrrec de com
viuen els seus habitants.

Vaig dir que tampoc devia desaprofi-
tar-se cap visita de personatge tiHus-
tre> de l'Estat sense portar-lo a a-
questes Hurdes, en lloc de mostrar-li
les belleses dels voltants. Vaig propo-
sar igualment que la sessió de clausura
del Congrés d'Higiene de l'Habitacià
que s'anava, a celebrar dintre poc
te-uips tingués, lloc a Kapracòpoiïs....
però tot va ésser inútil, Hem d'esperar,
em digueren, el resultat d'aquest pj<o-
jecte presentati en tot ca*, l'Acadèraia
pot »elevar» a la «superioritat».... vade
retro!, vaig exclamar, no elevem res,
no fos cas que ens aixequessin alguna
cosa.

L'endenià tornava jo despitat a veure
la qua de gent que esperava la oca ió
d'omplir una gibrella d'aigua en la úni-
ca font de que es nodreix Jíarracòpa&è,
Veia els marrecs disputar-se un tro:- de
plàtan podrit, veia també la qua de
gent que anava a la riera veina per a
satisfer les seves necessitats (no cal
dir que les comunes són allí dejcQ»ias
gudes).... contemplava les; diputes que
el cobrador del l)o§u.«i> tenia amb les
dones que ploroses demanaven un ajor-
nament invocant la imatge del seu ma-
rit malalt i dels seus infants famolenca...
I em deia: ¿és possible que hi h^gi
gent que vegi això i no e.§ s^ntí soc-ia-
}ista?.... ¿és possihjlç <jue existeixin ho-
mes capaços d,e, passejar amb els seus
•gautosH p*} davant d'aquest espectacle
i no els caigui la cara de vergonya?

D'aleshores ençà han passat molts
mesos i la situació dels pobres barra*
quenys ja no és la mateixa.; ç* pttfor.
Darrerament, fa poça dies, s'ha tornat a
pa,rlar çn, IM «/fe* esferes, de la qüestió
Birç sembla, doncs, que val la. jitjna de
dedicar un pròxim artici» ptrr a exami-
nar-la en el seu actual e.-stat.

Dr. E. Mira

Conradi, antic burgès i
propietari desposseït pels
bolxevistes, assassí de
Vororosky, delegat dels
Soviets a la Conferència
de Lausana, ha declarat,
entre altres coses, per a
justificar el seu crim: Soc
nacionalista en el verita-
ble sentit de la paraula i
per això abomino de la
lluita de classes.

Per la mateixa raó nos-
altres no som nacionalistes.

CRÓNICA HEBDOMADARIA

Política internacional
Deliberadament hem evadit parlar de la qüestió internacional per

exel·lència: del Ruhr, de les reparacions, de l'agitació interior d'A-
lemanya. Desitjosos de fixar les idees del lector respecte a la po-
sició de cada nació en l'ordre polític i econòmic, no volíem aven-
turar-nos a exposar judicis o profecies que un porvenir podia des-
virtuar.

Però el termòmetre civil d'Europa ha fet un marcat descens en
molt pocs dies. La situació impossible que ha creat la política del
Bloc nacional francès està congriant una tempesta. La descompo-
sició d'Alemanya s'accentua. A plena llum s'amenaça la vida de la
República i els socialistes significats i comunistes, que han sigut
fins avui els únics puntals ferms del nou règim, afeblits per la mi-
sèria i la fam que es va extenent per tot l'Imperi, no poden ja con-
tenir el desencadenament de les forces reaccionàries. I com a com-
plement, e! Reich, animat per les profundes divergències que exis-
teixen entre les nacions de la Entesa, es llença resoltament a l'a-
ventura de negar-se a -complir les estipulacions del Tractat de
Versalles.

Es preparen, doncs, aconteixements d'importància i s'acosten
dies de gran ansietat. França i Bèlgica aparenten una resolució
ferma i decidida, però és molt possible que, si deu anys enrera va
equivocar-se Alemanya, siguin ara França i Bèlgica lés que s'equi-
voquin. Es evident que el més sòlid, el més potent que queda en el
centre d'Europa, és Alemanya. Ho demostren sobradament aquests
connats de separatisme que han encoratjat els ocupants a Renània
i al Palatinat. No es necessita viure en el país per a convencé's que
aquests intents d* creació de repúbliques independents són cosa
trivial comparats amb la compacta massa de germanisme que man-
té cohessionada a la quasi totalitat de la població del Rhin.

Alemanya, malgrat el crític de la situació present, presenta inte-
riorment l'aspecte general d'aquests anys darrers. Les classes con-
servadores i burgeses amigues de la guerra i de la revenja; les
classes populars i gran part dels elements intel·lectuals, amics de
la pau i de la consolidació de la nova democràcia. El perill més
greu està en que entri a aquests darrers elements l'aprensió de
què és possible lliurar-se de les càrregues derivades del Tractat de
Versalles, mitjansant un petit esforç degut a la pobresa d'elements
coactius que puguin posar en joc les antigues potències aliades.

Si aquest convenciment penetra, les coses aniran per mal camí.
Estàvem temptats de dir-ho, quan va anunciar-se pomposament la
cessació de la resistència passiva, que el Reich abandonava aque-
lla arma per inútil per a utilitzar-ne altres de més malèfiques. Però
hauríem repetit les paraules de Poíncavé que en això ha tingut la
visió prou clara. Llàstima que no li tingués onze mesos enrer?,
abans de l'ocupació del Rhur, que no es trobaria ara en un carrer
sense sortida!

L'abstenció completa dels Estats Units, la mesurada reserva
d'Anglaterra, les veleïtats tradicionals d'Itàlia, tot dóna idea del
isolament esfereïdor de França i Bélgica i això, en l'interior d'A-
lemanya, produeix estralls i afavoreix considerablement el treball
(ie la reacció. Per altra part, els treballadors alemanys, fadigais,
empobrits, cansats de portar tots sols la càrrega de les repara-
cions i, de més, subjectes a la propaganda constant dels agents
russos, no estan en condicions de resistir molt de temps el revis-
colament vigorós dels elements nacionalistes i imperialistes, els
quals, gaire bé pot assegurar-se, que han sigut sempre majoria.

Vénen dies decisius per a França i per a Alemanya. Però si ha-
guéssim de fer una profecia, diríem que França no ha de témer
per la seva vida malgrat l'isolament a que l'ha portada la política
del Bloc nacional. Si la tempesta arriba a desencadenar-se tenim
la confiança que França hi sortirà guanyant. Liquidarà en forma
més o menys aventatjosa aquesta aberració nacionalista que li ha
fet perdre la noció del seu valor humà i de la seva dignitat histó-
ricaj es posarà més en harmonia amb el temps i amb els seus
trascendentals interessos i consolidarà molt més bé el seu perve-
nir. I les antigues, aliances quedaran de fet restablertes i la seva
victòria definitivament consagrada.

M. Serra i Moret.

Confiem que els nostres lectors es faran càrrec del
esforç we realitzo JUSTÍCIA SOCIAL substituint a
darrera hora els articles suprimits per la censura,

amb nou original aprovat pel censor.

De l'optimisme
CAPÍTOL I

Pessimisme
No sabem avesar-nos a la

idea comunista, a una idea tant
comú, teòricament, però que en
realitat està mancada de sentit
comú i d'esperit comú. Es una
idea de casta, fonamentalment
pessimista, com iotes les idees
de casta. Per idèntiques raons
no podem tampoc acostumar-
nos a la idea capitalista.

CAPÍTOL II

Anti-panglossisme
El Doctor Pangloss és el més

gran enemic de l'Optimisme, de
l'optimisme raonat, que algún
filòsof llatí haurà de sistema-
titzar com ca], per oposició al
Pessimisme filosòfic del Nord.

L'Optimisme panglossià és el
d'un pobre d'esperit, mentres
que l'Optimisme filosòfic haurà
d'ésser el qne s'afirmi per la su-

peració intel·lectual—per la su-
peditació de l'instint, avui en
dia gairebé triomfant, amb la
filosofia anti-intel'lecíualista.

CAPÍTOL III

De l'aptitud
El sistema optimista serà una

Estètica-Sistema de ¡a univer-
sal i admirativa comprensió.
Emperò, condició primera per a
l'aptitud comprensiva i admira-
tiva, serà la possessió d'un bo-
na salut corporal. Un dispèpíic,
un tuberculós, un lleprós potser
que no pensin sanament...

Els contradictors del sistenw
optimista seran probablement
gent malalta.

Joan Sacs.
(Seguirà)

P. S.—En el pròleg d'aquesta menu
d'esboç d'un sistema de l'Optimisnu-
que es publicava en el número segóu
de JUSTÍCIA SOCIAL, es llegia en el parà-
graf quart aquest començamMit: «jo n
crec fue l'obrer»... enlloc de: <;}o erte
que l'obrer.»
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ACTUACIÓ SINDICAL

fiblin
ASPECTE DOCTRINAL

Bo serà que donem a conèi-
xer als lectors de JUSTÍCIA SO-
CIAL ço que és i ço que repre-
senta aquest organisme capdal
de la dependència, en l'ordre
doctrinal.

Fins fa poc les organitzacions
mercantils, palesaven sovint l'es-
terilitat de llur obra. Socialment
no representaven res o ben po-
ca cosa. Les que més feien, es
dedicaven a constituir una ger-
mandat i, de tant en tant, es
creava un cos de voluntaris per
a fer una trencadiça de vidres,
com a protesta de l'incumpli-
ment del repòs dominical Hem
de confessar, però, que en l'or-
dre cultural í d'educació profes-
sional, han fet i fan avui una la-
bor veritablement admirable.

La situació migrada en que
les generositats de la burgesia
condemnava a víurer a la de-
pendència ha fet el miracle de
fer néixer un esperit d'associa-
ció, que si avui es encara feble,
pot ésser el propulsor d'un
moviment esplendorós i de gran
trascendencia per al proletariat
català.

I amb aquest esperit incipient
va constituir-se la Federació de
Dependents de Catalunya, que
té la missió, a la hora d'obtenir
els aventatges materials pera
viurer més dignament, de forjar
també una espiritualitat genero-
sament humana.

Els desitjós de la Federació
de Dependents de Catalunya,
doncs, no són solament el de
representar en el nostre poble
una agrupació de classe. Vol és1-
ser el germen d'una nova Cata-
lunya social; la iniciació fecun-
da d'organitzacions genuïna-
ment catalanes; el basament de
la formació espiritual del prole-
tariat català.

Avui ja la composen els Cen-
dres de Dependents de Reus,
Manresa, Lleyda, Mataró, Valls,
Tarragona, Sabadell, Terrassa i
Barcelona, i la Unió Ultramari-
na i la Lliga de Corredors de
Barcelona.

El nombre d'associats es de
15.000* Aquesta xifra represen-
ta el vuitanta per cent de la de-
pendencia associada. Cal dir,
però, qaè gqtièsta xifra en prou
feines representa un vint per
cenfxfèla totalitat. Això vol dir,
també, que cal una forta actua-
ció per a obtenir un major nom-
bre d'associaís. Actuació indis-
pensable i adhesions inprescin-
dibksper a fer uña labor eficaç.

La Federació porta ja celebra-
des tres Assemblees, després de
la de coristitncíó; la primera d'a-
questes va tenir lloc a Reus, on,
demés de presérrtar-se diferents
ponències tractant dels diversos
problemes relatius-» a la nostra
classe, va difinis-se doctrinal-
ment en la seg»enf* proposició,
aprovada per unanimitat:

«I,—La nostra condició clara 1 con-
creta d'obrers, ü.—Que la nostra po-
sició entre les lluites socials que avui
bategueu en cl món, ha d'ésser de
conformitat amb els corrents moderns
<lc reivindicació social, i III.—Que
l'actuació de la Federació de Depen-
dents de Catalunya, deurà anar sem-
pre encaminada a hi intervenció i con-
trol, amb les nostres organitzacions,
prop de les classes que detenten la
nostra riquesa.»

Després d'aquest acord i en
ocasió d'uns requeriments fets
pel Foment del Treball Nacio-
nal perquè els dependents con-
cretessin llur criteri davant les
reformes tributàries, el referma-
va abastament una entitat fede-
rada amb les següents manifes-
tacions:

< C o m a naturals titulars que som,
en u n í « ' ) do los ¡litres forces prodncto-
r,'- (¡ei p:iis, de la totalitat de l'uti-
Il·itp! de ia producció de Catalunya,
eticara que des del punt d'obir de les

Aquest número ho estat
sotmès o lo preuin censura

j

Per això bem condemnat sempre el
sabotatge, que considerem coin una
manifestació d'impotència i d'endar-
reriment de l'obrerísme. Quan la clas-
se obrera d'un pais predica el sabotat-
ge i la destrucció és que es veu molt
lluny encara el moment de la seva
emancipació.

Aquests punts de vista que bem
anat desenrotllant i que creiem com-
partirà amb nosaltres tota la població
obrera do Catalunya de idees renova-
dores, que uo tingui la vista enterbo-
lida per visions catastròfiques de la
societat, s'encaixen amb la conclusió
que com a resum de les tasques de
l'Assemblea de Heus, va aprovar la
dependência de Catalunya; la neces-
sitat que, tant la Federació com els
Centres federats, exerceixin sempre
un rigurós control sobre tota l'econo-
mia de Catalunya, la direcció de la
qual, ben desastrosa per cert, rau
avui a les mans dels capitalistes. I a-
quest control l'hom d'esercir en totes
les fases del procés productiu de la
riquesa i no únicament en el moment
de la seva distribució.»

i després afegia aquestes mani-
festacions, que bé les podem
classificar com a doctrinalment
socialistes:

«Deure nostre és, saltant tota mena
d'obstacles, no parar fins al triomf
complet d'aquestajustieia social a què
aspirem; fins a que la direcció de to-
tes les modalitats de l'economia del
pais passi a mans de la nació social-
ment organitzada. Aleshores en ordre
als problemes-tributaris; la solució
vindrà per si sola; a cadascú se li do-
narà la seva part uo en raó a les se-
ves necessitats sinó en raó al valor
del seu treball, puix que una fórmula
de distribució impregnada d'un ca-
ràcter de beneficència repercutiria
desnstrosanient sobre la producció; i
la part que a cadascú se donarà vin-
drà retallada per un impost progres-
siu, l'import del qual servirà per a
cubrir les despeses generals, atendre
als incapacitats per a guanyar-se la
vida, reposar i ampliar el capital na-
cional, i constituir el fons de reserva
que es creguin oportuns.*

Quan la Federació, també,
passada la segona Assemblea
tinguda a Manresa i, damunt de
les planes del seu òrgan LLUI-
TA, d'una faisó neta i clara, i en
uns moments prenyats de turbu-
lències i de lluites fratricides,
aixecava la seva veu planyívola,
per la sang vessada, ensems que
reformava la se\ra posició doc-
trinal que deia: «Advoquem per
la evolució del règim de favor i
injusticia social, mitjançant una
intensa propaganda de prepara-
ció en tots el ordres per a tras-
passar amb totes les garanties
d'èxit la riquesa qne avui deten-
ten«els protegits per aquest rè-
gim de favors i d'egoismes, a
mans del qui la produeixen».
I acabava invocant un respecte
noble i Heal als altres sectors
proletaris i aconsellant-los que,
«pel convenciment i per l'amor
i no per la imposició i la coac-
ció de la força bruta, assoleixen
segurs i sòlids triomfs les cau-
ses i les idealitats».

I en aquests moments, que bé
podríem dir-ne heroics, també
la Federació de Dependents de
Catalunya, en un manifest diri-
git als dependents, diu solemne-
ment: «Nosaltres som on érem.
No hem canviat», deprés de pro-
clamar «que la nostra única po-
sició davant l'actual regisme de
convulsió política deu ésser
d'una serena i meditada espec-
tació; seguida aquesta, però,
d'una acurada defensa de totes
les conquestes que ha assolit la
dependència»; declara les seves
simpaties per tota obra que en
l'ordre social pugui ésser regida
per uns bàssics principis d'equi-
tat i justicia i acaba adreçant-se
a determinats sectors de l'obre-
risme català i posant-nos de re-
lleu que «mentre aquells matei-
xos elements extremistes deser-
ten de les avantguardes del
proletariat, avantguardes que
deien defensar i tenir-ne el mo-
nopoli» nosaltres continuarem
la nostra obra, i afegeix: «i es
que nosaltres som sempre cons-
tructius i reformadors en grau
màxim»«.

Aquest és l'aspecte doctrinal
ap4a Federació; aquesta f
cfiMmat que va forjant, a ~
tütf? PÍr*e%, tfaisar a poc a pi
no-vpl dir que'no es-pugüi an
limy. Qui sab si hom po'
afímar que, per anar lluny n
cal·flBtafr'dflÉ'cssa.

En articles successius parla-
rem de la seva acctuació, de
problemes que avui té plantejats
i que apassionen, i molt espe?
cialment al relatiu a l'internai
d'un sabor prehistòric, amb per- ,
do de les tombarelles de
tarrant Josep Pla.

Josep Ricart i Sala

^ EU HO AU
DAHte í D AVUI

Françols-lfoÊl Batoli
Fill d'una familia humil, Françoit-

Noè'l Baleuf nasqué a Sant Quinti y
les derreries del 1760. la infancia i f»

PermfiteuriÍD d'insistir, encara qu»*
repeteixi. Cal deixar si pot ésaer
coses clares.

Ij'ewror de la mesoeraçia'ío« cíeüro
finalitat social pef essència,

era la solució d'un problema moral.
'AiídB l'havia enganyat l'enciclope-
diame, el qual, ai voler portar la lli-
bertat de consciència, cregué que to-
ta l'organització dels pobles devia

l'espa* ; íteodir exclusivament a garantir la
ìllbertat dels individus entesos com
'unitats morals, acceptant llur unió
en societat com .un mal menor. Por
això la Revolució francesa pretengué
i'alíiberar-los de tota coacció, fins d'a-

j-<pielles 'voluntàriament àcdeptades
com a mida de defensa; i a l'ensems
que perseguia l'Església, la Monar-

¿¿quía i la Aristocràcia, perseguia l'As-
aociaeïó gremial i les unions prole-

;$aries, com atentaiòries a la lliber-
^fetí.

La realitat era tota nua altra i tot
"seguit es venjà de l'error. L'orgauit-
zació social no sols té un problema

"'moral sinó que a l'ensemps—i no vo-
>;Jem donar-li nosaltres el dret de prio-
*jrat 'ni supremacia—té un problema
f econòmic; el de la producció. La de-

Ï
11»

*

joventut de Babeuf foren um territíf :, j»M»^ia ho encarregava tot a l'inicia-
_ . , *"S ' '"JinvrA trt/YJTri/l t ini T Vi<«fw»i^ \4-nfini A, mite* —lluita per la vida. El futur conspirà- •

dor teia que, mentre unes gents viviek^
amb tot luxe llençant els dinera, et
seu pare, home d'under espectable in-
tel·ligència i cultura, f eia de manoir^
en l'edificació de les fortificacions et
la ciutat i la seva mare filava Ili nti
i dia.

Babeuf anà creixent palpant les M- \
justicies de la societat. Si no hagues-
sin estat els papers que cullia j>6l
carrer, els guals estudiava ami tat
amor, fins a Ien gran no hauria, stl·
hit de lletra. Sinó hagués estat el sq-
cri f ici del seu pare que, veient-li let
seves actituds, es prengué unes hores
del descans per ensenyar-li el liuti,
f alemany i les matemàtiques, el Í*K
talent potser hauria trigat a reve-
lar-se.

Baleufes col·locà de servent a la
casa de un senyor de Damery;

court. A l cap de poc, després de ttnïf
altres col·locacions, assoli la plaça dt
registrador de Royé, càrrec que U va
fer veure palpallement la
social i que fou l'inspirador de la M-_
va doctrina socialista. Durant aqileit
temps, Saleu/preparava la seva olra,
«Xa Cadastre Perpétuel», que py wty
sèrie de contratemps no pogué fuMi- ]
car fins l'any 1790.

A Roye, Babeuf f ou el conseller i tí
company de iots els pol/res i els dea-
contents. Ell, s'oposava amb totes let

individual. L'organització gre-
de l'antic règim, massa encar-
, havia entorpit de tal manera,

jjìfttii (últims temps, el seu fuuciona-
pjjfcnt que sols en el lliure desenrot-
? lignent de l'individu es cercà el ve-,
f'fitablè fonament de la producció,
:;Ajxò porta conseqüències desastro-
j"ï88, car al desentendre's de l'econo-
/níia social, sense llei que canalitzés
.jSl seu esforç, el productor, alliberat
„'•¿e tota'·teava, marxà cap al capitalis-
• mç, apoderant-se de l'indústria, i aju-
|3$£t per la maquinaria, l'hipertròfia
Ínaonstruosameut, i acabà per devorar
^ Qui li donà vida.
: • El fl moral que es proposava la de-
Í.l¿ocraeia quedà arreconat a segon ter-
(.me. No se'l bandejà per complet per-
^fluéera el reclam; un bon procediment

¡ Jger a dissimular i en cap moment,
reconeixer-bo, tractà d'abandonar

tard serví a una altra, casa, a Flix*- \ p'obra de cultura que era l'expressió

de dalt, la qual cosa f eu que es creés
molts enemics. A Babeuf, però, tant
li feia; sabia que la raó no l'abando-
nava mai.

L'any 1789, quan l'havien despos-
seït del seu càrrec deixant-lo a la mi-
sèria, es traslladà a Paris per editar
ile Cadastre Perpétuel». Des d'alii
escrigué tines interessantissime* llfr
tres a la seva esposa i als seus fills,
en les quals es mostra un perfectísiim
rebelaisià en la forma i un sentirne1®-
tal en el fons. En aquestes lletres, et
tan original que per gràcia d'elles el
seu fill Robert esdevé V Emili, el qu*
més tarifou el célebre publicista; elt
mateix, agafa el nom de Camil, gut
després canvia pel de Graccus. f

A Paris, havent de mantenir à l&
muller, els seus dos fills, a la seva
mare i als seus germans, es lliurà el't
treballs més rars i fantàstics pera
poffuer-se guanyar la vida. Publicà
un panflet anònim contra Mirabeau
i un «Graphomètre trigonométriqufu.
Una obra contra la municipalitat de
Roye li valgué l'empresonament, i
gràcies a la defensa que U va fer Ma-
rat obtingué la, llibertat provisional.

Tomà a Roye, on fundà el diari
càlidament patriòtic que portava' el
nom de Le Correspondant Picard, J?*
novembre del mateix any 1790 f'of
elegit membre de la municipalitat de
la població, del qual càrrec fou ex-
pulsai per no posseir, deien, la inte-
gritat del seu estat. Un any més tard
Roye el nomena comissari per la re-
cerca ¿els béns nacionals d'aquella
ciutat. Uns abusos ¡que no havia co-
mès l'exilaren de Roye, començant
des d'aleshores una lluita, entre Ba-
beuf i l'ajuntament en la qual s'acu-
saren mútuament.

En 1792 se l'anomenà membre del
Consell General del Departament''de
la Somme, on portà una actitud tío-
pos ició que es féu intolerable pels al-
tres membres. Després fou nomenat
secretari dfl districte de Montdidier,
que. hagué de deixar per mor d'ièna
equivocació de noms que tingué, cosa
que ta fer que f os durament acusat.

externa d'aquest fi moral. Però elca-
^italisme s'encarregava de tornar
lAxorca l'obra feta. Sota d'ella vivia

;yj£ presa que matava tota ac-
lenèflca de l'a cultura, per això,

^jum 11 convingué obrar amb eficàcia en
propi profit, llença et món a la darrera
Atierra, |ùe Fóü l'enfonsament de tot
^dïflcí espiritual edificat. Revlscola-
VÄI allayors en la consciència huma-
na tots els baixos instints, totes les
liassions ancestrals, que rememora-
tett l'home primitiu i que una lenta
íaïior cultural semblava haver supe-
tót.

Darrera de la seva missió moral per
acomplir en la regència del món, la
classe mitja sofrí un error d'educació:
menysprea el treball, millor dit,
menyspreà la producció del treball
manual. Encara que no ho digués,
•tenia del treball que produeix suor
a! front per l'esforç físic, el mateix
concepte bíblic de càstic. Fou una
herència de l'aristocràcia, a la qual
no es lliurà d'Imitar simiesoament en
moltes coses. En recerca d'una selec-

• ció intel·lectual, abandonà el treball
• com esforç corporal i considerà als
qui s'hi dedicaven com a ciutadans

• de condició inferior, com a protegits.
Llavors, per viure, no tingué altre

remei que fer-se parassita de la pro-

ducció«Haníca fönt de riquesa. Men-
tres l'ertginy humà augmentava amb
la maquinaria les facilitats producti-
ves, del-treball, y exèrcit d'intenne-
'dtaris augmentava en una] proporció
major que el de productors. Exèrcit
enorme que econòmicament no fou
més que un modest servidor del gran
capitalista, de Vamo, segons la llei de
la democràcia, dels instruments de la
producció. I petits industrials, en ve-
ritat sols feudataris de la gran in-
dúltria, petits comerciautsj honies de
professions lliberals, tots /eberen or-
dres del plutócrata, car amb l'altre
element de la producció,lel treballador,
«no podia pactar-s'hi pel seu grau
d'inferioritat».

Aquest caràcter de servitut, desr
pres de la fallida econòmica que la
guerra ha significat a tots els pobles,
e'ha accentuat encara més i davant
deia revolta del treballador, la classo
mitja no hsi tingut altro visió de la
seva defensa, que l'alllstar-se, ara
sense condicions i sense orgull, a
les bandes patronals. Ha comprés, 1
aquí ha tingut un concepte elar, que
sols la plutocracia defensaria el seu
parassitismo. Una organització col-
lectivista de la producció, ós un atac,,
no solament a les seves prerrogatives
morals, siuó*a la seva existència ma-
teixa, car l'obligaria a reduir les files.

- Aquest burocratismo social que s'ha
creat, molts cops movant-se en mit-
jans tèrbols, no podria subsistir tan
nombrós quan la col·lectivitat em-
prengués la tasca de posar ordre, de
combatre l'anarquia bàrbara intro-
duïda en la producció per l'industria-
lisme burgès. Cal tenir en compte
que el problema social no és solament
un problema de justícia, sinó també
d'organització.

Posada l'actuació política en el ter-
reny de sinceritat i franquesa—i
aquesta ha sigut la més gran, virtut,
si algú dupta de les altres, de l'acció
revoltada del proletariat—tothom ac-
cepta avui el problema çcouòmic pri-
mordial a resoldre en l'organització
social. I per a resoldre'l, uns i aLtresy
bandejen els principis de la democrà-
cia, i sols veuen la salvació en la dic-
tadura, i ,una dictadura de classes per
a junyir el contrari al propi jou.

En aquesta dictadura, la-classe mlfc
ja hi fa un trist paper: no sap ni on
pot portar cap iniciativa. No sap ni
perquè la seva serWtud econòmica
condiciona la seva servitud política.
A l'hora de l'estalvi, les' boques inú-
tils sobren, i un tant per cent crescut
de la: classe mitja* no fá un treball
real, sinó una simple simulació de
treball.

Cal fer constar que ens referim als
intermediaris entre productor i con-
sumidor

i no als artistes,
professors, professionals dels serveis
facultatius i tècnics; etc., els quals,
en veritat, formen en les partç pro-
ductores. Els altres , econòmicament
són una despesa Inútil, moralment
són una despesa perniciosa. No els hi
resta ara altra- missió, que la de cos
auxiliar d& Ja gran burgesia, peren-
dogalar al treballador, obligar-lo a
produir per a tots, renunciant de més
a més, a la part de riquesa que li cor-
respon.

Jaume Àgnadé.

Deraòphil

(Acabarà).

EL seny
Hi ha indústries nacionals.. Hi

ba un bell rengle de cóseseles
coses les més diverses, de les
que les nacions, a manca d'al-
tre, s'aconsoleH irregant-se'n el
monopoli. :

El poble o nacionalitat, que
manca d'indústria, f esta, costem,
virtut o defecte no original,
sembla eixut de personalitat,
semeia orfe de caràcter, sembla
que no té dret a ésser comptat

«entre els demés grups humans
organitzats, la suma psicològica
dels quals,f a la civilització.

Indústria nacional, era la gue-
rra a Prussià. Fesja nacional,
són el9;,«tOfps» a Espanya. Na-
cional menja, és a Itàlia, la cè-
lebre pasta de la que en fan
macarrón/. Caractéristique«, na-
cionals són, la secular politics?
francesa i la flema proverbial
de l'anglès.

Com a cosa nostra, distintiva,
única, inconfusible, els- catalans
tenim això enorme, aquest mot
que significa tantes coses alíjo-
ra i que, com el spleen dels an-
glesos, .no es ppt traiujr, exac-
tament per cap mot delires llen-
gu«s: el Seny íamós. , :

Què és el Seny?—Una virtut?
Un defecte formidable? Una te-
rrible industria-de l'ànteia? Una
festa mental? Una especie de
sardana de les mesures de la
vida—de les bones o males in-
tencions dels catalans? Es una
menja o un instrument? Es un
fre, un parany, un ressort o una
vàlvula psícòlògicap-éis a dir,
psíquica? j, , $

« -S^SA":;i^^Íulaa^^•testare £dr«taa*ili vMa ewcw^
talans. I la fórmula que més en-
caixa amb el seu caràcter i el
seu ideal. Però, com es tradueix
a la pràctica aquesta fórmula
famosa, que mai, sembla, han
lloat prou els catalans?—Es a
dir, en què es resol a la pràcti-
ca aquesta fórmula tradicional?
ATHK fasNntfnff en] % itvéuar
el édiítrari'détotalKrqtié éStfe-
roic, generós, gran, profund, en-
tusiacta,,. trifrçnfal,, iràgic—pa«?
si^áatfetá^boUesAJ

El seny equival a ordre caso-
là, infinita prudència, por de les
belles ef&ff$ft«i manswtut,
menestralía mental, encarcara-
ment, encongiment, malfiança
•sense limit—el cor caminant de

puntetes,—cäjintß *«eglai. El
seny, vol dir; eíWWfa' negav-se
pànicament a tOÉf acció, més
enl·lúdela porta df la escala.
I «mcai'-se' i barrir-se, en un
egoisme pueril i aaneÜÉ^que
no sabent e» que oiupar-éi^or-
de»a-i etídgessa totes les*«iinu-
cles de casa i tots» épatais en-
dreços de la conciencia.

El seny, consisteixi ea no fer,
ni deixar fer i gastar pr^djga-
mentuna gran quantitat de llàs-
tima—cosa que hom dona de
franc—en compadir a toraquell
.qjie s'ejçpo^a, què lluita* sense
altra>isejjur«tat que sa Asna fé,
que sofreix i es tortura per mi-
llorar o solament per canviar
les coses.

El senses' ttta'ttiéha de con -
pany ia d'assegurances,! fue qüa-
sibé tot caíala porta a¡ dinlre,
com éel més perfecte i aies ideal
dels'jüéus honoraris possibles,
i així pot eixir indemne dé'totes
lesnMagres aventures; qtí«, pfef-at-
zar, li pode» escaare. El català,
ben abrigat de aeny, no t«mni
les estacions, ni els canvis, de
temperatura o econòmics. En el
món ocoWeti tantes extraof dîhà-
ríes'Gosesi peí*o quan àrfiben a
l'ànima del català de sènyy ibo-
nes o dolentes, més tard> o- més
d'hora, totes aquestes coses han
de pagar-li un tant per cent.—
Apar què les coses rto eS fealit-
zen al móa^ siwó per ausòï per a
pagar al català de seny un tant
per cent sempre crescut.

Es curt o llarg, el seny?—Ni
curt, ni llarg; ni ired, ni Calent;
íii dolent, ni bo; ni dolç, tíi;agre;
ni lleuger, ni profand;. ÎA si, ni
no; ni u<iat cosa, ni aitra; iti hu-
mana del tot, ni gaiçe divina. Es
tof ço que és ainolf, neutre, equi-
distaiit-, momifiéador, énorvador
ï itiüíílmfenf conservador de la
terra. Es l'eteín ajoraadiír de
tota,actitud categòrica. Es la
colossal terenyina. moral de tot
un poble, on queden presoners
els insectes econòmics de tots
els alfreà pobles; però-oue rom-
pen, còmodes, els pobles- que
econòmicament no són insectes.

Veieu el seny en religió, en
comerç, en navegació, en ciuta-
dania, en festes, en aünets', en
Meals-, en coltufa^ en política—
en amor, e» amista^ ett totes les
formes humanes d« la vwja i de
la mort«—Hom epdria imaginar
una manera ra^ rij|icoj?w!iení
monstrntisa" tí'ewpíwafr·SÍ' * ¿te-
vant deus fets-,' tfrraí faisó 'tnéá an-
tihumana d'eBiaunyü·^se aitota
classfit de pji>pble«tesv de* dels

, socials fins als científics?
Però lá gent de seny lió sos-

pità que, amb seúy, étfcaía" pot
fer «li negéoi seím p(»l% el
millor de sa vida; veíadre^^B

Cristòfor de Domènec.

KOSIDWfflTAÏÏS
EoonottU oMatlflo*

Professors; aixerits declaren que en
el darrer* Congrés d1öe"0nom fete^ ce-
lebrat a Brüsseler tõfhèrfcônvfcífeui
en caracteritzar l'eoononïift mundial
de l'època present amb l'espressiva
fórmula de: «cadascú p«r all i robar
el què's pngui»—Així hp declarava,
poc abans de morir, eï que^oVstóstre
de'Mussolini en Ciències économique».

Voleu dií que p«r atenyen aquests
resultats cal habitar més de ; 900.000
anys pels voltants de, Düsseldorf? En-
tre els primitius homes de Vearden-
thàl, creiem què ja s'hivia dèBttofeert
el maravellós princìpi, *dMft#'*érit»
d« lamodaeniel segle-SSX daaprés de
Crist. (No es vulgui veure ea Atiesta
dada etnogràfico-arqueològica cap
al·lusió al Sr. Joáep Pla).

•M- WUtfnun» «» '« I»!«-1

L'alíre dia, al <flo1r<te»uliM !!•-
girem el següent telegrama:
^b^as, tia^. ;**;
Bsrc»«nfc^llW*aftfc», quWca-

ba de llegar de Francia, le sacaron
por engaño 500 francos en el parqua

'de la Cindadela». (Febus)
Ens dol sincerament el contratemps

sofert pel nostre amic.

OBOAT Pèni Solte

Quan havíem tingut ei goig d«
creure que el líder del comunisme d«
Bascònia es trobava ja en franca con-
lescència, -en» asaalbfentímíde la peri-
llosa recaiguda que ha experimentat.
No ens cal expressar al nostre vell amic
«1 nostre f errent-deste psl seu resta-
blïOUnt total i ràpidi
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Es molt més difícil arrencar els homes civilitzats
a llurs prejudicis que no pas civilitzar homes] gro-

llers.

VOLTAIRE.

Diferentes voltes s'hii escrit quo
Leopardi en el poeta d» lu dolor uni-
vi'ra«H.lí(«s||*i'*qD*: t*^«awtit les ini-
sèrrtÉH&lîfvMl; cî-ÇjSr qwé hu plorat
les miHÉriW.cto' U»Hu||i^nitat. Essent
així l'Arni»' té-ertfêifflf de descobrir-
se davant del que representa el món
que sofreix, els ulls que ploren. Però
mal aquest serà Leopardi;

La dolor de Leopardi és individuili,
i per nisò el seu pessimisme no és
h amà: ell va cantar les seves dolors í
fadlfrtics, mai les misèries de la Hu-
manitat. Que parlin per nosaltres els
següents canto: SI primer amor, El
pwàul solitari, LHitfinit, A la Urna,
Aí fHÍria, út r«ssitrmc4á; La pasta
de la llvna, La vida solitària, SI som-
ni; tots ella tradueixen situacions
particulars del poeta. Sou els mo-
ment» psicologies de la seva/vida. En
ai Ctl·lU 7k)r;íiM-;< prosont* un desert a
l»,llumtd»,la lluint «n les itnniensi-
tate del qiuil tan sols s'hi troba un
pastor que es queixa de le« seves do-
lors: no és altre que el mateix Leo-
pardi, el qual parla en primera per-
sona dirigint-se a la lluna:

S'assembla a la teva
la vida del pastor.
P&rqyè serveix al pastor sa vida,
la nottfa vida a nosaltret?
En més d'una- ocasió veiem que es

fa referència ¡i aquusta poesia-per dir
d» Leopardi que és el poeta de la do-
lof'unlversal: ja és el vell que sofreix,
jaé9«el-nen,jael que vea la vida,ja<
el quese'ivva de la vidai Però això és
(iquivoeat, porquo en>laquwtB estro-
fa el poeta torna als seus habituals
personalismes:

la vida és «» vutl pet1 a mi
Ka-tiq nest quadre poèti«, que, con-i

venim ami» O. Sergi, resulta impropi
el remat que ens presenta, no és pro-
posa altra cosa que pintarla Humani-
tät trasquila que no sofreix los do-
lors del ponta, i éa > anomenat «l'afor-
tunat»:
SI ywe fogautttie&t igimn gaudeixes
jo no ho sé dir, perù afartitnai ets*.

Ben ÍUtuy està, doaoar Leopardi,
Ìe iSSHr Tunlvemlitat dala dolor»'
humans. Més proves? SI dia 30 de?
juny de 1830, escrivia una carta a-
Giordani, en la qual li: deia així:

«Si bé avui el meu cor continua en
"hr tortura-i sento la espina a la meva

ànima, era sauto amb tot millorat en
el sentit que jutjo resoltameut que-
puc guarir i que el-meu turment més-*
bé proved* la meva infelicitat parti-
cular que de la certitud de la infelici-
tat uivivemt i nece«iíiria.»

Això sol dia que^ sí Leopardi ha-i
¡ gAérpeásdt una normalitat física, no

hauria ting^trt «tra sola llàgrima'pei
lUitìammiitirt q«» softetatv I desprór
de totes aquestes evidències, eneara
hi ha qui, com Uomjwio Catania e« el
sou trebafi «t» EttCa Social do» les"
obres de Leopardi», (Milà), s'atrefeix
a dir d'aquest poeta qne és un ßrait
preovtior del 9»cíalíBme, essent pre*
dsftmtrtit l'espertô més contrari* de
tot senttiüont d'Huaftauitat.

Josep M.a Pon i Sabaté«.

Comet cfc»
hétérodoxe .̂

Brand s'explica

Brand, és flama i espasa.
Brand, és atac i crítica i'des-
trucció volguda. Brand,, rima
només amb temps presents i
futurs, i amb actuants gefundis.
Brand, nega F ahir i tota Ja
«abieria» de Farà. Brandt ésan-
tì-tota cosa establerta. Brand,
és més enllà de les revolucions
pobres de fins avui. Brandi és
el disconforme, el rebel, el pro-
testatari, el germà de tei» els
que es queixen, el pare de tots
els insotmesos del demà, l'amic
de tots els anhels, l'avantguar-
da de tot el que sia,, bell i trà-
gic derruït. Brand, desama
tradicions i classicismes i vir-
tuts burgeses i coníemporit-
zacions i costums fofes,—i tot
allò que narcotitza i a/orna i
tem i pacta amb la bèstia Mom-
fant i dominadora. Brand, és
lluny de tota fe plowing. Brand,
és apart de conxorxes' amb fa-
nàtics, i amb Déus o Diables i
altres enemics disfreçats de
rhottte. Brand, exigeix austeri-
tat i alegria i netes accions i
entusiasme—i belin- rapidesa,
caigui qui caigui. Brand, no creu

; en la hipocresia de la virtut, nt
en Ja insania del viti, ai ta la
vida1 viscuda coafOff/ollèïd^una
obitad'aFt o unteorent^Bitatid,
gai pierò ttsplacaftift, é* et'de^
f«Bsor de l'indtvitlini contra tí)-*
tá forma de societat'de'fiïïs¡'*.r*4
Brand, aeuí les veas dv ¡& futu-
ra victòria. Sí no les sentís,—
cóm podría viuee?—BMOÓ,-, èst
aqpella çjrf n& espant*' AN/Ô-
/or, ni el perill, ni la enorme*:
vanitat dels hom«*, Qwè» «a:--fà~r
ria, Brand, dels espant-adissos> fr
defla, monad» gent atomeoiafi'

,cia?—Brandés ffama i es&asai
i sed d* ht >greta lluita* Aixa ésf

això significa Brand:

BKAND.

Si «t* consci eut vewrat
claramente! cani delateu

>f duine!
Coi* tV fronte; h»» ¿tes-

sei? socialista.
Coat a obrer, stodfèBlteta.

I t f % •i KWH
LES CINC DONZELLES

Cullen pels planel·ls maduixes ks cinc
—pessiga«! de cofr-nnaiitiixes vermelles.
Quina estimo més* de totes les cinc

donzelles?

Es a sol primer. B) fum déte matins,
giravolta* lleu, damunt les masies.
Maduixes i llavis, rfcbins i robins,
dues vermellors i déu alegries.

T'estimaré a t», la del cabell clar,
qtre menges maduixes«, tost les has collides?
—Porta/m aigua-—«m días, amb* gentil1 manar;
maduixes no'tr tinc, que les he finides.

T'estimare a to, te deli ulli griscncs
que deixes per altres l«a vies planeres
i ames les maduixes d'arran dels avenes
i les fonts que brolle**»** prop les cingleres?

Péstímaré a tu, la défá colors sans
que era pases« ton roig damunt les parpelles,
i em portes maduixes*- amb les dues mans,
i em contes que l'nigva te sabor d'estrelles?

T'estimaré a tu,, la« del vestit blanc
—cançó de congesta^ ensenan» de lli—
que sents lei maduixes, com gotes de sang
i plores del mal que fas al collir?

T'estimaré a tit, !»•< atií riure infant
que vas fins al fons et- lea' mates1 gerdes
i per que si arranques-»mb g«ág delirant
les maduixes fetes, les11 maduixes- vefdes?

Cullen1 peb planeWs MBÉUÍXC» les. cinc;
—pessíguat dV cor--jtnaduixes vermelles.
Quina estimaré d*- totes tes cinc

donzelles?

Ramón Vinyes.

**»_

A la maiera áe~.

IDILI
PatMM ua< nürvafc blanc

sota l'estelada.
La cuca de llum

li conta sds-àssies.
El núvol se'ír va.

B^mita^amaga.

El núvol és lluny,
e$ vcttf l^fltpertava,

ï<«odA leitT-ennors
de la cuca balba

qttr e»* tfn bMRifttiRo
pttrstf err l'üstHne'dïK,

Apites Mestres,
p>oe(«'i botànic

Els estels s'ha® fos.
La cuca. s'apaga.

Si» el nrúvo^ tomés
la veuria, ara,

màsti»' de dolor,
tota acurrucada,

enyorant Fends
dels estels que passen,

i deixant pel món
reguerols de babes...

ARIEL.

P». m¿* dificúltete <í "e hi ïwgfo per <fes0brfr
noves veritat ««'o ttoben de «oft més gran* per
f er-les reconéi^er-

UMÄRCK.

Henritewl
Aquella gerra de mel qtu.> pflBàre.ii

ral·liiudwtdB.la perla tindrem cura áe
,quà no1«»; trürtqui ' mai i c qne mai no
sigui buida. Ltra nostres besides la
oiaplinànifant-la vessar, I al-vianant
que' passi) t ia»guaiti^ i es datari í tru-
qui a IH .'potta arnb la virolla < del seu
gaiato^ li dire: «Germa! .Io també, com
tU4 bé anAttp0hmón fent vía per una
carreteraiqu&·eintsemblaYa'.que-no te-

. niíjfltii. Timbé; m'ha envoioallat la
polBf i ela-còdols m'han naAfat les
plante» del s i pens. Germai... Luaarre-
taraiper. ¡oa/tii vas fent via^ travessa
fruttenara i paaso raiv do les fonts. A

¡tu ttklegtaiel oar el lent dningar dels
ga*ytfblâi>dflflíMBlnitt pan o»volta lai
muto cataosftfi pots atausar-tc a beu-
re aigua fresca atestas assedegat. I si
twia-ñun, allargaat cl braç pot» abas-
tar una poma- ILueuta o un préssec

¡mulsut, Fa de bomanar p»r les carre-
> toros, que vim de poble- a poble^ si,
tot caminant, pota apaivagar, la /am l
la «et« Pesò) gormW,,jo feia via per la
blanca carretera del mou esperit, por-
tant una g*rra a. l'espatlla que « havia
d'ompMr de dolçor. I mentre no en fos
plena jo no podria aantír gaudi. Ia
mi no m'Alegrava pas el cor ei san*
glotsr de-les.fonts, ni el lent dringar
dels giidufols (to las sinto«, ni el cop
sao d'una fruita «n pegar a terra, que
«1 vent despenjava de los- branques -
aootede» de l'arbre. La fruita, en tas-
tar~la, la trobava (wjiüipga-1 l'aigua tè-
bia, I jo tenia un* fam> 1 una, set pre-
gone* que adhuo em feien defallir.
Quan passava pel» pobles, la mainada •
cridava.: «Possa, el foll de la gerra, la
qual vol omplir de meli» I m'apedre-
gava i per miracle tanta pluja de pe-
dres BO va poder trencar-me la gerra.
Jo anava a la recerca d'nua fruita dol-
ça com la mel i enlloc la trobava. Si
n'he mossegat de fruita que tenia el
poppfHirit, i que la he hagut de llen-
çar abans de menjar-la! Si n'ha sofert
deítortures el meu paladar fi!... Però,
germà, defluii n, el meu coa, no pa»
m«n4sperit. I eu un tûmb d« la ca-
rretera, desprég de anys i anys de ca-
minar-, vaig-.topar amb un pj at verd,
tapissât de ffors humils, on s'enlaira-
va un arbre frondós. Feia do bon -eg-
tttr sota la seva ombra blavn. La fruita
efft'd'or; tenia, peK», xma soca i unes
ortinqrçea tan altes, qu» no la podia
üopfjOT. Vaig deixar la g«rra ageguaa
damunt la molsa, i temps i temps va
passar-mo esguardant el fruit daurat.
Et» ocells melodiosos s'hi deturaven
p«rcM»tar*hl i fer-hi el uiu. Però a
mesura que jo adorava l'arbre, les
branques anaven omplint-sode fruita,
i aon pes <les feia acotar poc a poc.
I vaig podw un-dia copsar la fruita. I
a-aturú» la vaig mossegar, i vaig tro-
bBT-la dolça. I en obrir-li el cor vaig
veuro que tonia la llavor tendra i ba-
tegnnt, com si sentis anhels de saltar
aterra i germinar. I vaig omplir-ne la
gerra, i aquesta mateixa que veus al
llindar del portal. Si vol» entrar en lã
meva horta, podràs seure't a l'ombra

: d» l'arbre que tantes fatigues he pas-
sftt.per trobar-lo. També, si vols, po-

! dràs tastar la mol que guarda lage~

rra. Entra, germà, que en limera
taula sempre hi ha un plat per aquell
qui va. fent via per le* carreteres,
portinaia pobles on vulguin, i qu«
va brut de pols.» I quan tu, Amada,
li paíteixis el pa blanc i li omplia «1
got de vi negre, el vianant compen-
dràquinés l'arbre de la fruita d'or,
i quina és l'abella que fa la malqu«
hi ha a la gerra.

A. Fusto- Vallíéperas.

«Heivi^a' d« Oóoid«»ttì» éfl'el'nom
de la nova intéreBsacrrtfeíhna^ptifeUoa-
ció dirigida per on Josep Ortega Qas-
s«t. Baeomansm el"8«o estudi raient
sobre «La soberbia «spasola»,' E» sa-
borós i fa vento saliver« « d*' c«rv*ll.
Cal esmftirtap terobéí lea Tedri»*ero-
gea*«qu«8 d*Wfegf«»W| qwsétt ex-

Puterament curad*, la- pr»se»*ació
tipegràftoa és el millor esforç etr el
gènere fet en terre« peninsulari.

«
* *

Giuseppe« Raregnaiii, el deüeatfo«-
ta i acudíssim crític italift, dédie* a
la Mviata dVtalta un belt article a
l'eatudi de la pe»sonalitai'd«l nostre
öabriel Alomar, com a poeto i tdeò-
leg, dedicant profèrent a*encié a l»
seva obra lírica. Aquest estudi pr«ct-
delx la traducció, en italià, d'una
quants dels seus poemes més caracte-
rístics, els quals presenten, escriu •!
Ravennani, «un sicuro e putente si-
gillo dl personalità», que els distin-
geix imposant-los a la nostra admi-
ració.

Aquest article i aquestes traduc-
cions no són sinó les primícies d«
l'estudi i la tria que, el Ravennani e»
proposa publicar «u lu col·lecció d«
poetes estrangers, intitulada Bar lara,
un dels primera volums d« la-qual
serà dedicat a l'autor de La Column»
defœ.

B'anuncia la pròxima estrena d'uaa
obra de Lluís Pirandello, trtóuicia al
català.

De pocs mesos ençà, les obre« de
Pirandello tenen ren«n imit*rsal¿ Bl
triomf asiolit, a Parts, p»r la seva co-
mediu «Sís personttgei que cerqueu
el seu autor» li ha obert les porta» de
la celebritat. L'obra que s'anuncia
d'imminent celebració a Barcelona
s'intitula «El barret de cagcabellg»,
traduïda per En J. M.' de Segarra.

Examinada l'obra literària total de
Pirandello, a dtagrat dels setiréxit»
teatrals, la seva real importància rau
en la producció novel·lística; Pirande-
llo ég -nu contista i narrador admira-
ble que s'ha preocupat d'analitzar u»
fenomen que apassiona els psicòlegs
de tot arreu: les dissociacions de 1»
vida moral. I és cosa curiosa de rau-
re un llatí, un meridional- Pirandello
és nat a Sicilià—abordar problemes
fins ara reservats »Is escriptora nòr-
dics i que han tractat o presentii Dos-
toiewoski, Ibsen, Meredith í Robert
Browning.

»•AVO.

Folietons de JUSTICIA SOCIAL
24 aovcnbn 1923

L I T E R A T U R A

L ' H O M E H O R T
per JOHV OAMWttKtK7

John Oalswortthy es un deis es.
cripton jadrtcs mit cfctctratt actual-
ment a Anglaterra. Atilor de nom-
brom novel·les, d'Inflaltat d* contes
i quadrej i de cnHOifsJteea obres
tntraít, f» diitlirjeix pel sea honor
t«Bt*sflcI perla jeva titira, sempre
inteadonida. Molt sovint, el« sens
orattt.esr(CO»Silen per llir esperit
piratfbtal: Bl! seus darrtrs èxits
dins la novel·lística son: -the litle
msn. (1«5); .Fií* Tales. («1«;¡ •*
She*!- (1918<19;; .fanerteiliallon.
(1920), «To 1er» (1921; i .Captures»
(1921). I en el teatre ts riti encart cl
succésde «The Mob», >A Bit of Love-,
•The Skfn Game» i «A Family Man»
John Oalsworty és nat en 18(7.

En una tarda de primavera
de Party 1950, dos joves: com-
panys, un advocat i un'antic seu,
s'estaven tranqulHatuent par-
lant i feat beguda Després de
deixar hi copa •danni»! la twla,
l'adwcat va *f!

—traflfre «á, tot reglrttót e Is

papers del meu difunt pare, vaig,
trobar un retall de diari curiós*

I se'l va treure de la cartera,
afegint:

—Porta la data de dfesewbre
de 19.,, Us dic que, en veritat^
és un singular documeati Si vo-
leu us el llegiré,

—Llegiu, va respondre l'amte.
L'advocat es va posar a. llegí r

ço que segueix:
*» *

Ahir a la tarda, al jutfat; de
Londres, va produir sensaidó la*
presència d'ún home pobwmtent
vestit, però d'aspecte respecta-
ble, epe havia estat cridat per
prestar declaració dava»* del
jutge. A continuació dontra, al
peu de la lletra, la conversa.sas-
tinguda entre el magistrat i el
declarant.

Aquest va fer, molti reapec-
tuosaraent:

—Senyor.puc ïer-vos una^ïe-
gunta?

—Si, podeu fet-iè, mentre jo
la pugui contestar.

—Precisament e* troba en
aquest cas. Digueu-me, estic viu?

El jutge va aixecar la aè, or-
denant al declarant que passé*,
la porta:

—Anéu-vos-enl
. L'home pobreroeot veatit- no
e« va moure i va continuar:

—Senyor, us parlo amb tota,
serietat, Es una cosa que m^im-
poítat molt saber, per tai com*
és; pwa nw^ ui» qaesttó d« ca-
pitSfl ioipoTtèndci. Jo soc loaiïya.

í8 íutge, un xic sorprès.-, va
peguntar?

—h estéuj en el vestre seny*
calfeir

—Senyor, estic perfectament
bot

—f vol*»» dir*nre- per qtrl se1

us ̂ 'acudit 1ey-me «na pregun^
ta coa» aqueixa? Qu« fou vol-
gut significar?

—S««yor, es que estic sense1

feina.
—I, qn« beu pretès fent-me ai-

tal pregunta?
— Trö*«tr*«e, SWJN». Estití*

$*o«e-íeiqa,5en$eque jo en tint
gui cap culpa, d«» de.f »de* me-
so* Vo»tnr swiyort»5 sab, sen»
diìWc, qoe- W h<t centenars ̂ de
muée* ¿rhume« qu« es troben en
einMMi.mateÍ3o cas.

—Bé, Continueu.
—Senyor. Vatg. e^otat tôt««

els metis recur&ûs ara fa tresí
setmanes.. H« fet tetelque he
pogttfpertrotWfèWar, però fins,
aM*ta* b*«««tat .d*b*desk

i —f» w «etti puíaiotÉt»«! co-
mité dr sMoMt tki< vostre dis-
tricte?

—Wbì vaig presentar, senyor,

però els del comité ja no poden
î aujdjiâr-me.

—la^hftu- aaat^ trobar les au-
itOfífBís d«'Ir parroquia?

—Sí; seny*«", i al rectöH tôt,
--Ho tenia coneiJtenees o

atntcs a4 qual»- pod«r a«ar a
trobsr?

—lia- wdtat dê les meves co-
nwxences- es troba en les matei-
»tfe cflrçdfetaiM* que jo.̂  L'altra
nwtat ja l'he? cansad» >prou,

-^Qtté*diètí?
' —Qtfe l'aîtta iniîftàf já em va-
ren socorre amb el que havien
pofut»«stalviar.

—Qtí«1 teftitt dontfl crfattìres?
—Aqueci és el nwu roal^ no

tttóft-nes AwíAy senyerj estique
!e»fa anwuttrtflroew^tifla ban-
dii1 l'altra.

-Si, si. Estó W. B«rò hi ha
1«» Ikr dels pobres; Vos t«niu
dret a...

—Senyor: he anat dues yega-
d«*»a veure si se'n» podia ajudar
amparaot*nie amb !«• llei dels
powri». COBEJO erent molts. I la
ntt passada, uaes quantes dot-
zenes de sense-feina com jo va-
ren ten tr·Qos*€uxi'aBaj' amb les
ma«« 'boidas. Tine necessitat de
wen}«* Tt^ré«dt« a treballar?
, —ïfcanés^ttaiem-vos a la lici
del« nobres.

—Ja u» he dit, swiyor, que no

he pogut treure'n res aquesta
nit passada. Es que jo no puc-
obligar a'latent a que em dos-
gui, treball?

—Ber mi, no.
—Senyor, estic verament ma-

lalt 'de no haver tastat res. Vo-
leu permetre-m que demani al-«
nwñna' pels carrers?

—No, no. No puc. Vos sabeu
que no puc.

—Doncs bé, senyor. Es qBe
poc; furtar?

—De cap manera. No vol»
gaetr perdre el temps havent de
comparèixer davant del tribunal.

—Però, senyor; aixè es peri a
nliiffl» cosa molt fswiosaí Bstic
literalment mort de íam^ cre-
gueu-nte. Voleu autòritsíar-me
a vewdre'm el vestii i tot el qjue
dàc al datnu'nt?

Dient això el suplicant més-
trava, travers del vestit desboto-
nat, €l piino. I afegia:

—No tinc res'més que això...
—Vos no arribareu a posar-

vos en un estat ían poc decoros.
Io no us puc pef metre que so-
Drepasseu els límits del queia
llei mana.

—Molt bé, senyor. Voleu do-
nar-me permís de dormir al ca-
rrej", a la nit, setise que se'm

ugui aplicar la llei del vaga-
" e?

—Una vegada per totes us
diré <n*é no tinc autsritïaofafr per
a permetre-us fer cap d'aquestes
cose&

—I què és el que jo puc fer?
Jo us he revelat, senyor, la veri-
tat del meu cas. Espero trobar-

Pa9*fòra de la llei» Ara, podeu
donar-me algun consell per a
qut' pugui viure settse« mettjat?

—Jo voldria poder-ho fer.
—Bé. I us torno a preguntar,

als ulls de la llei, soc viu del
tot?

—Home, aquesta és una pre-
gunta a la qual jo no us puc res-
'pondfe. Als ullsíde la llei només
'sembla que sou viu quan infrin-
giu la llei. Però confio que vos
no ho fareu. Em feu molta llàs-
tima; Encara, però, podeu tro-
bar un schiling a la calaixera.

I donant per acabada la con-
versa, el jutge feu cridar un al
tre declarant.

El retall del diari acabava
aquí i l'advocat va callar. Lla
vors el seu amic va fer.

—Si, això és molt interessant,
i molt singular, certament. V> .

j quines coses més curioses qu<:
passaven, llavors!

A. M, trad.
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L'home i la terra
ELS RABASSAIRES

La «Unió de Rabassaires de
Catalunya» es avui l'únic orga-
nisme de resistència d'alguna
importància que existeix a la
nostra terra. Iniciada per com-
panys nostres del Panedés per a
fer cara als excessos d'alguns
terratinents que violaven els an-
tics contractes de rabassa a l'ho-
ra que els vinyataires podien re-
cullir el fruit dels suors de dese-
nes d'anys, amb el temps ha
anat perdent aquest caràcter
particular i ha acoblat a tota llei
de menadors de terres: vinyatai-
res, masovers, hortelans, ajrren-
(iataris, etc., etc. Publica un va-
íent periòdic titulat «La Terra»
en el qual s'hi recullen les aspi
racions i les ànsies dels produc-
tors agrícoles de una gran part
de Catalunya.

El 12 d'aquest mes la «Unió
de Rabassaires» va celebrar a
Barcelona una assemblea «pro-
vincial» amb assistència de 70
delegats de diferents pobles. Va-
ren discutir-se diversos assump-
tes de tràmit i va acordar-se
celebrar dintre de un mes la
reglamentaria assemblea gene-
ral en un teatre de Barcelona
per a l'aprobaciò de un missat-
ge que ha de dirigir-se al Go-
vern d'Espanya.

Interinament va aprobar-se
una declaració de la qual ex-
tractem els següents paràgrafs
més remarcables:

«Que el problema de la terra
d'aspecte múltiple, com és la co-
lonització, ensenyament, trans-
ports, política hidràulica (no
servirà de res mentres es con-
senti la talla de boscos), carre-
teres, camins, etc. no es pot te-
nir la pretensió de resoldre'l
amb eficàcia, atacant algún d'a-
quests aspectes, ni tots els es-

mentats, mentres quedin en peu
•les bases fonamentals: propietat
municipal, sistema de tributació,
concepte jurídic de la propietat
privada.

«La «Unió de Rabassaires de
Catalunya» recorda que en dife-
rentes ocasions s'havia dirigit
al poder públic i que tan sols va
obtenir dels anteriors gover-
nants una sèrie de promeses
incomplides; i convençuts de
que aquells sols giraven la vista
vers els problemes quan dege-
neraven en conflictes d'ordre
públic, es disposava a exterio-
ritzar el seu disgust, quan esde-
vingué el cop d'Estat, el qual
vingué acompanyat de un docu-
ment imposant un plac de tres
mesos per a dedicar-lo a la mo-
ralització i ordenament de les
funcions d'Estat»

Acaba demanant el dret d'ex-
posició i propaganda del pro-
grama de la «Unió» per a quan
s'acabi l'interregne d'anormali-
tat constitucional i confiant que
el Govern posarà fre al caci-
quisme rural.

Trèiem aquesta informació de
la prempsa diària amb la te-
mença i fins direm amb l'espe-
rança de que hi ha qualque
transposició d'idees particular-
ment en ço que fa referència a
la propietat municipal o a la
propietat comunal dels munici-
pis com a element oposat a les
reivindicacions de la massa
obrera de la terra. Estem en el
cert? Es possible que uns prole-
taris que desitgen canviar el
concepte jurídic de la propietat
considerin nociva la propietat
comunal ja prou esmirriada i
perseguida per propietaris i
burgesos?

ira portants reivindicacions da justicia*

Noves i documents
.—Un manifest «eh

dependents.

L'excés d'original no ens permet
d'inserir íntegrament, com fora íl nos-
tre goig, «1 manifest que el Comitè
Kxtcutiu d» la «Federació d« Depen-
dents d» Catalunya» ha adressât ara
de poc als seus afiliats. Davant les
actuals circumstàncies, la Federació
proclama una altra volta la seva fide-
litat al programa de l'Assemblea de
Terrassa i als principis bàsics del seu
ideari sindical. Cal remarcar «1 llen-
guatge serà 1 elevat d'aquest notable
document, Informat de l'esperit de
germanor obrera que «Is corrents del
temps l l'obra Intel·ligent i abnegada
dels seus directors han donat a la Fe-
deració, obrint al seu davant un demà
de possibilitats Indefinides.

BARCELONA.—Bla P«4»rali.

La Conferència convocada pels Fe-
derals de Barcelona, Vilanova, etc.,
ftm un èxit pel nombre de representa-
cions assistents.

Folietons de JUSTICIA SOCIAL
24 Noveadm 1933

I Hom acordà la celebració ¡a Madrid
d'una Assemblea general del republi-
canisme democràtic federal, al'obgee-
te de reorganitzar-lo 1 addicionar al
Programa les qüestions d'índole so-
cial exigides per l'avenç del temps,
si així ho decideix l'Assemblea.

Els moments actuals exigeixen,
efectivament, la màxima sinceritat
en les col·lectivitats que serven un
antic prestigi d'austeritat política 1 no
han prostituït la puresa dels seus de-
mocràtics principis.

A última hora, els senyors PI i Ar-
suaga i Llorente, han desautoritzat els
acords presos en la Conferència .pre-
paratòria, on acudiren elements de
Saragossa i València.

No és possible que en nom d'orga-
nitzacions estantlsses i caducades,
sense senyal de vida, es vulgui man-
tenir en la inactivitat, en el silenci i
en la desorganització a Un partit de
profundes arrels populars que es pot
enorgullir de ser el primer partit go-
Ternamental en predicar 1 admetre

Llei fonamental de la Unió
de les Républiques socialis-
tes soviètiques, ratificada
per la segona sessió del
omiti central executiu de
Ja Unió de les Repúbliques

socialistes soviètiques

11 Comitè executiu central de la
Unió de les Repúbliques socialistes
soviètiques, proclamant solemnement
el caràcter infringióle dels fonaments
del poder dels Soviets, en execució
de fa resolució del primer Congrés
dels Soviets de la Unió de les Repú-
bliques socialistes soviètiques i aixi-
inateix en virtut del pacte acceptat
pel Congrés de la Unió a MoscUj
en 30 de desembre de 1922, prenent
també eu consideració lea rectifica-
cions i esmenes proposades pel Gomi-
tò executiu central de les Repúbli-
ques soviètiques, tots decreta: La de-
claració concernent a la creació de la
Unió de les Repúbliques Soviètiques i
el pacte que registra aquesta creació,
constitueixen la Llei fonamental de
la Unió de les Repúbliques socialistes
soviètiques.

PRIMERA PART

D E C L A R A C I Ó
Des de la formació de les Repúbli-

ques soviètiques, tots els paissos de
la terra han quedat dividits en dos
camps: el del capitalisme 1 el del so-
cialisme.

Bn el camp del capitalisme hi ha
l'odi entre les nacions, la desigualtat,
l'esclavitut colonial l el patrloterisme,
la opressió de les nacionalitats 1 els.
programs, les atrocitats imperialistes
i les guerres.

Aquí, en el camp del socialisme, hi
ha la mútua confiança i la pau. la lli-
bertat 1 la igualtat deies nacions, la
coexistència i la col·laboració frater-
nal dels pobles.

Les temptatives realitzades pel
món capitalista durant anys i mes
anys per a resoldre la qüestió de les
nacionalitats, pretenint que coincidís
la manifestació de la vida lliure dels
pobles amb un sistema d'explotació
de l'home per l'home han sigut sem-
pre Infructuoses. Ben contràriament,
rembull de les contradiccions nacio-
nals és cada dia més gros amenaçant
i tot la mateixa existència del capi-
talisme. La burgesia ha palesat la se-
va incapacitat per a armonitzar la col-
laboració del pobles.

Únicament en el camp dels Soviets,
mercès a la dictadura del proletariat,
agrupant al seu entorn la maiorla de
la població, ha sigut possible destruir
radicalment la opressió nacional,
crear una atmosfera de confiança mú-
tua i sentar les bases d'una col·labo-
ració fraternal dels pobles.

Solament mercès a aquestes cir-
cumstancies han consegni* le» Repú-
bliques soviètiques repel·lir els afees

social.

TXECOSLOVÀQUIA. - I* «i»W*^
•AoUlUt«.

Í
Un dels resultats del'darrer

grès Internacional d'Hamburg fou el
nomenament de una comissió pera
gestionar la unió dels soclalistw
txecs i alemanys que en partita se-
parati lluitaven dins la República
txecoeslovaca. Aquesta Comissió com-
posta dels companys Grober, Bur-
ton, Bauer i de Brouckere, presidida
per Camil Huysmans i tenint per SO*
cretari el de la Internacional Socialis-
ta, Tom Shaw, va arribar a la conclu-
sió que tento el goig de reproduir: .

«Els dos partits, basant-se en les
negociacions realitzades sots la direc-
ció de la Comissió instituida pel Con-
grés d'Hamburg, s'uneixen per a
accordar la següent resqluc.10:

«Estant d'accord ambdues parts en'
que una fusió dels dos partits saçift-
liste« de la Repúblicu txecoslovaca i
llur acord ru.jpecte ¡i una politica 'co-:

mú és actualment impossible, «els
do í partits considereu qu« és w. deu-
re llur realitzar tota ela oaforçrs pre-
paratoris per a crear les condicions
prèvies a uu acord. U u lats per tal fl,
els dos partits han acceptat la propo-
sició de la Comissió d'Hamburg de
crear una Comissió, composta per ret
présentants de tots els partits social
listes de la República txecoslovaca qpw>
pertanyen a la Internacional. Aques-
ta Comissió haurà d'estudiar en
tall totes les qüestions que vwwtj SfcTemDreaaa"
provocar di^rències entreoís putttaiff^ ei»preses.

POLÒNIA.-L'impost lobr« IM foj*
tune».

tema de la participació dels treballa-
dors en els beneficis de les empreses.

Amb»l'oijecte de facilitar les deli-
beracions, per iniciativa de M. Pey-
rouijet, iDÍtíufltre dtd Tjeball, i sota la
direcció de M. Picquenard, s'ha .por-
tat a cap una enquesta par » conèixer
les (Myerses aplicacions de la patÜei-
paclo en els beneficis, a França. Les
Informacions s'han recullit en un vo-

,lum d» 136 planes i contenen aspe-
<jlment8 dels diferents sistemes de
participació.

Atximateix, la Comissió permanent
del Consell Superior del Treball ha
fet una enquesta reculllut nombroses
respostes escrites 1 verbals en un
qüestionari que va repartir-se profu-
sament. Aquestes respostes van uni-
des a un estudi que de les mateixes
ha fet M. André Baudet, membre de
la Cambra de Comerç de París.

La Impressió que deixen aquestes
informacions "és la que la ; partici-
pació en els beneficis és una institu-
ció, essencialment lligada al mante-
niment de la seva espontaneïtat i
llibertat, 1 que, feta obligatòria, per-
dria el seu caràcter fonamental. Bs
possible que aquesta impressió sigui
la dominant en els membres del Curi-
seli Superior del Treball l que deixin
IAS cosas en el lloc on se troben, però
hauria de tenir-se en compte que si
$é aquestes informacions són fetes
amb imparcialitat i correcció, els in-
formes procedeixen principalment
dels elements patronals i els comen-
taris ^conclusions són fruit de crite-
ris conservadors enemics de donar
forma legal 1 estable a la participació
dels treballadors en els beneficis de

•if

' if
L'impost sobre les fortunes vot»!

per la Dieta de Polònia preveu una
recaptació total de mil milions df
francs or. La propietat territori«
haurà de fornir la meitat d'aquella Stt-
ma o siguin 500 milions. La graut
propietat, a la qual correspon entre-
gar gairebé la totalitat d'aquesta xP
fra, s'ha compromès a fer una aport»* ;
ció, a compte, immediatament.

L'indústria i el comerç hanràn.&l\
fornir una part que no baixa de Sgr
milions de francs or, dels quals. 1Î»-
milions corresponen a l'Alfa SÜosto'
(100 milions a l'industria i 15 rniliaí»
al comerç). Deaseguit d'ésser rots§,<
aquest impost, Korfanty, ha fet cea*
siderable pressió als industrials per
a que fossin immediatament entregfc
al Tresor del 50 pet 100 de U sua»,
que han de pagar. , .'-,

Els industrials han adquirit el cortei
promis de lliurar aquest, 50 per
de la suma total que els hi ha
assignada i que traduïda en
polonesos sobrepassa la xifra de20.i
miliarda paper. '

IRLANDA.-EU slan-fai»««..»»*, •
•oneri.

Les noves de Dublín senyalen
gran disminució en lit vagvae 1»
que sostenien els presoners ri
cans irlandesos recluits en let f^,
sons de l'Estat lliure. Sembla que el,
nombre de «vaguistes» va minvant i
mie en la actualitat és inferior a 600, ;
No obstant es diu que hi ha casos com
els de Ernest d'Malley l Liam D«Myî
que han aroíbat a una situació deses-
perada. V

La causa d'haver-se desistit de con-
tinuar la vaga de la fam és el no ha-
ver-la secundada el «President» pw»i
soner De Valera, El «President «n
'funcions», Patrick Ruttledge* ha ma»
nlfestat que si De Valera no pràctic»*
va la vaga de la fam era perqué obela
ordres estrictes del seu Gabinet.

La prova que feien els Sinn Pei-
ners era quelcom fantàstic i gegantí^
Una massa tan gran d'homes és difí-
cil que se sostingui en vaga de tom
esperant la última i única conseqüèn-
cia. Només els Irlandesos podien In-
tentar-ho, però, per a reixlr, era pre-
cís que més que irlandesos fossin su-
perhomes.

FRANÇA.,-!.» participació ta «ta
beneficis.

Aquests dies el Consell Supe-
rior del Treball de França abord« el

... ., , , .. -. . , .-, :.......,«»» - «„^v-

Pel número pròxim
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' Per M. Serra i Morel
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Per J, Halagué Baró
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i arde}« de Gabriel Alomar,
Campabas, )oan FormenU i altres

Victories socialistes.
H L ' '

. Bl 28 d'Octubre darrer M va haver
vquatre eleccions parcials a Franca ob-
tenint triomf ela socialistes contra el

: reaccionari Bloc nacional i els comu-
nistes de la Tercera Internacional.

i A l'Havre en la «leccio de un dipu-
tat provincial obtingué 2478 vots el

- radical socialista Kerabrun contra 1511
el comuniste Midol. .*

, A Montluçon, també en la elecció
de un diputat provincial va obtenir

; 1742 vots el socialista Einert contra
1676 vots el comuniste Midol i 800 el

t radical Trouget. •
\ En els districtes de Charonne 1 San-
té del municipi de París va fer-se la
«leccio de un Conceller triomfant el
' candidat socialista Levollaln.

" ' Finalment en el municipi de Co-
lonne-Ricouart, a on bl tenen majoria
els comunistes, en les eleccions par-
cials complementaries els socialistes
han obtingut 511 sufragis contra 219

: dels comunistes.

AUSTBIA. - Bduoaoló obrer».
Mereix especial esment la'tasca alta-

ment constructiva que realitzen en
comú el Partit Socialista 1 el Sindi-
cats obrers d'Àustria, particularment
en ço que es refereix a fa educació dels
obrers.

En l'any que va dei Juliol de 1921
al Juliol de 1922, Viena ha tingut 13
escoles especials per a obrers, 8 per
als elements dedicats a la direcció de
la política socialista, 9 per als con-
sells obrers i 10 per als directors de
Sindicat (ferroviaris,: coml9síon4st«s
empleats de banca, cotauateaetons,
postals i telegrí*o«as), Dejaa» W han
encara a Viena altres 18 eseotes on
s'educa als obrers amb coneixements
generals.

En el mateix període varen orga-
nitzar-se set cursos d'oratoria i més
500 conferències d'educació general.

Laiasca cultural obrera no tan sols
s'exten a tot el territori de la Repú-
blica sinó que s'ha expandit per Suis-
sa, txecoeslovaquia 1 Yugoeslavla,

Els mestres i professors s'han mul-
tiplicat generosament per a poguer
realitzar aquesta gran creuada educa-
dora. Val a dir, però, que aquests
mestres l professors son homes social-
ment capacitats com ho demostra
llur «Unió lliure d'Institutors» en la
qual hi figureu més de 560 aflltats 1

âueestà adscrita a Ui Confederació
e Sindicats austríacs.

ANGLATERRA. - Les «Hooloi»
miialeipals.—En les eleccions muni-
cipals que varen tenir lloc en més de
300 municipis d'Anglaterra 1 Gales, el
dia 2 d'aquest mes els socialistes ob-
tinguéreu un nou triomf el qual pro-
va el camí ascendent què segueixen
en aquells paissos els nostres Ideala
»ropagats i defensats pel Labour

Veus-aquí les alteracions hagudes
amb el resultat d'aquestes eleclons:

Labour Party: guanya 66 llocs 1 en
pert 38.

Conservadors; guanyen 80 llocs l
en perden 47.

Lliberals: guanyen 12 lloc 1 en per-
den 36.

Independents: guanyeu 28 llocs 1
en perden 24

A l'hora que escribim aquesta nota,
no coneixem encara els resultats to-
tals, però les impressions dominants
són de qua els treballistes d'Anglate-
rra i Gales hauran duplicat els
guanys, derrotant á tots els altres
nartlts.
VOT» pnblioAOlò espanyola

La Oficina Internacional del Treball
de Ginebra ha acordat publicar en llen-
gua espanyola un orgue mensual que
veurà la llum a Madrid amb el titol de
Informaciones Sociales. Fins ara les
publicacions de la Oficina Internacional
han estat fetes en anglès i francès. Com
sia que la llengua espanyola ti avui ca-
tegoria de internacional, pel f et d'ésser
parlada per vint repúbliques america-
nes, s'ha cregut necessari crear aquest
nou instrument de divulgado del« mo-
viments economics-socials de tot <S non.

La revista ¡»formaciones Sociales
s'editare en la Llibreria Pedagògica,
Desengaño, 18, Madrid, i es vendra al
preu de una pesseta cada exemplar.

XI olero tspaayol

Copiem del nostre estimat confrare
«El Socialista» de Madrid les dades se-
güents respecte al que costa el soste-
niment del clero a l'Estat espanyol, dis-
tribuït en els pressupostos dels diferents
departaments ministerials:

Estat. . . . .Ptes. 2.856,000
Gracia i Justicia. . 48.017.000
Hisenda.
Gobernado. ,
Querrá i Marina.
Presidedcia. .

41.979.000
25.000.000
88.700,00t

300.000
En total, Ptes. 206.852.000. a les quals

han de sumar-se Ptes. 7.800.000 que
despenen els Ajuntaments i Diputacions
résultant una sum« global de doscents
catorze milions sis centes cinquanta i
dos mil pessetes que en concep«! de cà-
rrega forçosa costa als ciutadans espa-
nyols el sosteniment del clero.

I preguntem nosaltres: De quant pot
calcular-se la 'contribució voluntària
dels fidels, els bens propis, els Ile*
lats, etc. * s '

Uetres oí Director
Sr, Director

Cree que tu l'actual legislació loclal hi hi «1-
Duns «bsurdes als qunls eli elements obrer« de
Flnstitut de Reformes Sortais, o aquell; que po-
dessin fer-lio haurien de posar remet.

Perquè no han de tenir dret a les pensioni ber
la vellesa els obrers del servei domèstic? Bis
criats i criades, els que mes aviat són rebutjats
en perdre llur juventut i els que major noaibre
d'hores trebjllen, no's mereixen aqncita petita
concessió?

Perquè no s'inclouen tn el subsidi perla mater-
nitat les obreres que van a 1er (eines per lu cues
que ho necessiten tant o «e» que les mateixes

treballadores aswciade#? •
No W hauria la manera d'assolir Iimlquettde

justicia social que reclamen aquestes ratlles?
C. R., Barcelona, novembre.
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RAPASI. CAMPALANi

El Socialisme
i el problema

de Catalunya
Pròleg te GABRIEL ALOMAR

2 ral« >
MK

Pent les comandei a b rtdatxtó
de JUSTICIA SOCIAI, adiuntanttial··
P°*tei>_ Weto * comía, « us
trametrà, franc de ports, inni
amb ana

Pirada i'Ei Mató fon i iwt

dels imperialistes de tot el món, tant
a l'interior com a l'exterior: fflefcw a
elles és qua han consegran liquidar
i amb èxit la guerra civil, assegurar
1* pròpia existència i consagrar-se a
Pobra de reconstrucció econòmica.

Mes els anys de guerra no ban pas
passat sense deixar rastre. Els camps
devastáis, les fàbriques tancades« íes,
forces de la producció destruïdes i es-
gotats els recursos econòmics, veus-
aquí l'herència de la guerra. Es per
això que els esforços isolats de las di-
verses Repúbliques, nq podeu reeixir
i que el restabliment de la economia
nacional sembla talment impossible
amb la existència de Republiques
aïllades.

De més, la inestabilitat de la situa-
ció internacional i el perl}! de ¿ous
atacs ran inevitable la creació de un
front únic de les Repúbliques soviè-
tiques davant del setge capitalista.

Finalment, l'estructura mateixa,
del poder dels Soviets, internacional
per la seva condició de classe, mou
les masses treballadores de les Repú-

* buques soviètiques a unir-se an una
! sola familia socialista.

Totes aquestes consideracions exi-
geixen imperlosament la unió de les
Repúbliques soviètiques en una sola
Federació capaç de fer cara als perills
exteriors,, com també d'assegurar 1»'
prosperitat econòmica interior 1 el
lliure desenrotllament nacional dels
pobles.

La voluntat dels pobles de les Ré-
publiques soviètiques reunides, res-
centment en els Congressos de. llurs
respectius soviets i unànimement de-
cidides a crear la Unió de les Repú-
bliques socialistes soviètiques, és pe-
nyora certa, de què és aquesta una

Unió lliurà de pobles Iguals en llurs
drets; que cada República conserva
el dret de separar-se lliurement de la
Uuió^ que, l'ingrè» a la Unió es obert
a. totes les Repúbliques soviètiques,
tant a les que actualment existeixen,
com'a les què es constitueixin enei
pervenir; que el nou Estat confederat
es el digne coronament dels princi-
pis establerts des d'octubre de 1917
per a la cohabitació pacífica ' t la col-
¡aboració fraternal dels pobles; que
serà una barrera sòlida contra el capi-
talisme mundial isserà un nou i defi-
nitiu pas en el camí de la Unió de les
classes treballadores de tots els païs-
808 en una República socialiste sovie-
tica mundial. : , ¡« t:

!, 8IÖONAPAB1*:

E L P A C T E
La República socialista soviètica fe-

deral russa (R. S. F. 8, B.). :
La República socialista soviètica de

Ukrania (R, S. S. R.).
La República socialista soviètica de

la Rússia Blanca (B. 8. 8. R.).
I la República socialista soviètica

de Tranacaucàssía (Q. 8. F. 8. BO (1*
-República socialista soviètica de Azer-

baïdjan, la República socialista soviè-
tica de Georgia i la República socialis-
ta soviètica d'Armènia).

S'uneixen ea un sol Estat federal:
bi «Unió de les Repúbliques Socialis-
tes Soviètiques». ''

CAPITOt PRIMER
Atribucions dels orgues, suprems del

poder de la Unió de ¡es Repúbliques
Socialistes Soviètiques

1.—A la Unió de les. Repúbliques
Socialiste« Soviètiques, en la persona

dels seus orgues suprems, correspon:
a) reprëseAtar alaTJnió en lei re-

lacions internacionals, portar totes
les relacions diplomàtiques, concer-
tar els tractats polítics i de tota natu-
ra amb els altres paissos;

b) modificar les fronteres de la
Unió i igualment reglamentar lea::;
qüestions concer-netns a la modificació •'
de les fronteres entre les Repúbli-
ques federades;

c) concertar els tractats relatius a
l'adhessló a la Unió de noves républi-
ques;

d) declarar la guerra 1 acordar la
pauj': • • " . • ' -.:

e) concertar els emprèstits inte-
riors í exteriors i autoritzar els »m-
tìrèstits interiors i exteriors de les
Repúbliques confederades;
. f) ratificar els acerds internacio-
nals; ' ' • . • i • ' '

g) dirigir:el cojaerç exterior i die-:.
terminar el sistema del comerç inte-
rior; ' • *

h) 'establiries basest el plan ge-
neral de tota l'economia nacional de
la Unió, definir els dominis de les in-
dústries i de les empreses industrials
que tinguin un interès comú per a la
Unió j concertar els tractats de con-
cessions tant en nom de la Unió com
en nom de les Repúbliques federa-
des; . . . ) ! .

1} dirigir els transports i els cor-
reus i telègrafs; : ,

j) organitzar 1 dirigir leg forçós
armades de la Unió;

k) aprovar ; el pressupost d'Estat
únic de la' Unió en la composició del
qual entren els pressupostos de les
Repúbliques federades; fixar els im-
postos i les rendes de la unió, com
atxímateix les despem» t els ingreso»

que constítueixeii els pressupostos de
les Repúbliques federades; autaritear
els impostos i les percepcions suple-
mentàries per als pressupostos de les
Repúbliques federades;

1) establir un sistema monetarii
de credit uniform;

m) fixar eli Prino
d'«plpt*.ió i TWA (
eOTMxinÄl»isI«Äael*tilieU _._
de les aigües i dels boscos de la
1JW0Î
„ X ^^aJefíílacÍO* general de
l'emigració entre Tes ¡Repúbliques i
•rear una borsa d'emigraclo

o) establir els principis del» justí-
cia, com *ixlia*tel* «1 codio civil i
crtmtaal de,l» Uaió:
4 ¿ywtobllr Ifg Ü«}, fonamentats
«ei treball.

tt) établir »Is. nrïacípis generals
de T» instrucció pública;

r)* l^f·r·sT^·^Wïalsconeer-nents à 1« higiene pública;
e) establir un sistema de pesos!mesures;
*i o'ganiïtar el serrei d'astodlstl-ca de la Unió;
PL »*«':> IwislMtó fonamental

relativa als drets fyta extrangers dl«-
wf6 tft y Ulú*

T) usar el dret d'amnistia exten-
siu » tot el territori de la Unió:

x) abolir les disposicions dels con-
gressos dels Soviets 1 dels comitès
executius central« de les RepúblkiuM
federtóe« quevagía éantoi fa present
Constitució;

y) arbitrar les qüeitíoos littgloses
«n^re les reptbUqtì« fedeMwST^^

z) La ratificació i la modißetcio
•nSf JBÄrtPli*w<'!lto **' * J**«»*Constitució ooiMSBoaan. MM^MtM-
»«ö(fi 9p*gfàW$rf!ff**%


