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Quan serà comprès que el pa-
triotisme consisteix, sobre tot,
en fer la pàtria digna?

GABRIEL ALOMAR

15 cts. SETMANARI SOCIALISTA RcOacció: Guardia, 14, pral. - BARCELONA

Ü E U I F A L L f l
La premsa ens informava, dies enrera, que Samuel

Gompers, trobant-se a Mèxic i sentint-se venir la mort, va
demanar que el portessin als Estats Units per tal de po-
der exhalar el darrer suspir en la terra de les seves efu-
sions. I ell, que no era americà de naixement, va dir en
les postrimeries de la seva vida aquestes significatives
paraules: «Que Deu beneeixi i preservi les lliberals i de-
mocràtiques institucions americanes».

Hi ha un fet remarcable i que caracteritza l'esforç
constant per la llibertat i el dret a tot arreu del planeta
i és la preponderància de l'element jueu o de niçaga jue-
va en les avançades de l'exèrcit llibertador. Des del gran
Marx fins als seus intèrprets russos de la nova era, des
de la clàssica Ginebra a l'indòmita cavalcada del Far
West, a tot arreu la raça proscripta hi ha deixat la gota
palpitant de la llibertat sospirada i el desig inmarcessi-
ble de sentar la columna social sobre la base del dret in-
.dividual de lliure elecció. I quan els misticismes naciona-
listes produeixen ací i allà, un dia a Rússia, un dia a Ità-
lia, un dia a Espanya, el fenomen de regressió i de des-
potisme, l'himne universal de la democràcia en contínua
funció renta insensiblement la taca que els homes vol-
drien assenyalar en el mapa de la civilització triomfant.

El Socialisme, profundament democràtic, és, però, una
superació de la democràcia. La democràcia és la lliure
elecció del poble i el Socialisme és l'elecció justa i encer-
tada. Però no és possible el Socialisme sense democrà-
cia. Allà on el poble diu «ara», el Socialisme en el poder
comença a enquadrar la vida civil amb els nous motlles
de l'excelsa pau i de la clara vissió de la justicia sense
imposició, ni suggestió mixtificant; allà on el poble en
exercici del seu dret diu «no encara», el Socialisme es-
pera resignat i serè que el seu treball de perforació cons-
tant acabi per esfondrar el prestigi moral del règim capi-
talista en liquidació, i allà on el poble no pot parlar per-
què li manca'l dret o la facultat, el Socialisme té el deure
ineludible i primordial de desvetllar abans que tot la
consciència elemental que permet als homes d'escullir
llur propi destí encara que s'equivoquin. Fins aquells que
en nom del Socialisme han establert la tan bescantada
«dictadura del proletariat», han dit, i no menteixen, que
aquesta dictadura eventual viu tan sols per a evitar el
predomini d'un altra i amb el primordial objectiu de pre-
parar la consciència del poble per a la lliure disposició.

La capitulació de Mussolini i la revifalla general del
sentiment democràtic deixen entreveure que l'any 1925
serà potser descissiu

que va prevaldré com a conseqüència de la
gran guerra en els pobles de vida civil nul·la o deficient.
La ficció parlamentària que havia inventat el feixisme i
que a molts tractadistes aspirants a dictadors, els sem-
blava la darrera paraula en la solució de ço que molts
anomenaven la crisi de la democràcia, resta al cap de
pocs mesos d'existència com un moble antiquat i inser-
vible. Tots aquells que per a mostrar llur superioritat
s'entretenien sempre a assenyalar les tares de la demo-
cràcia i cercaven amb microscopi les errades i imperfec-
cions del sistema electiu han de contemplar avui com
s'ensorra el temple de llurs esperances i s'arxiva com el
record d'un mal somni el codi eminent de ¡ja democràcia
restringida i castrada que havia de brillar en l'eterna Ro-
ma, mestressa del dret perdurable i universal.

Cau el darrer baluart europei; i es liquida tràgica-
ment la darrera temptativa d'absolutisme i autocràcia
que s'havia infiltrat en les terres redimides i de temps en-
tregades als dictats d'una consciència pública més o
menys clarivident. La democràcia reneix amb tota poi-
xança í triomfa per se, perquè no ha pogut ésser substi-
tuida amb res millor. Alegrem-nosl Alegrem-nos encare
que vegem que alguns quedin en l'abjecció i en l'abim.
Pensem que, ultra d'ésser dolç i consolador veure de pgr-
tes enfora un panorama feliç sense boires ni calitges, és

% també altament útil i alliçonador comprovar que en cer-
tes coses -som els darrers i som els únics, i qui sap si no
és la més remota de les causes aquella famosa expulsió
dels juevs decretada pel gran Felip II i que va confirmar-
nos, com a excepció i com exemple, per a que servissim
dç reactiu als altres...
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El deure d'aquesta hora
Estem fatalment lligats als grans fets econòmics, no

hem d'oblidar-ho mai, i no ens podrem sustreure a la se-
va acció fins que l'estructura de l'actual societat capita-
lista sigui savia i generosament canviada.

El nostre deure ens apareix, doncs, ben clarament as-
senyalat: Tots els instruments de lluita—sindical, coopc-
ratista, polític—per a la transformació social, han d'és-
ser posats en joc pel proletariat amb harmònica simulta-
neïtat i independència, sense que l'acció de cap d'ells en-
febleixi la dels altres. Abandonar-ne qualsevol, per la
idolàtrica submissió als dogmes metafísics, és viure amb
funesta inconsciència, fora del món que trepitgem.

HIGIENE I A R Q U E O L O G I A

Ciutat veltri Ciutat noua
Amic Sacs: penso .coni y<?|

que els encontorns de la cate^
dral són cosa bella; aquells car-
rers tenen un sentit romàntic
que cal conservar per a les 'àjoi-rí
mes somniadores,—que caî con*!
servar-les també. D'acord, que
la ciutat té de respectar tan bells
indrets; que fóra una profanació
aterrar-los car ni la catedral, ni,
la Diputació guanyarien en orà-;
eia al guanyar eq visualitat. Pe-
rò, anem a pams bon amic, no
exagerem: perquè els voltants
de la catedral siguin encisadors;
llocs, on l'esperit del artista t
del tradicionalista senti un re-
pòs, per als seus ulls i per la
seva fe, no ens llencem a creuré
que tots els carrers vells de la
ciutat que guarden records è|j
llurs pedres o en la memòria
dels homes tinguin d'ésser res-
pectables. Perquè en aquella
carrers estrets, bruts, humids í
foscos, la vida dels homes està
en un perill constant de mort. A
mi, com a vos i com a tants al-
tres, em plau de lluny en lluny
passar-hi; com una vella estam-
pa, em porten la vissió d'altres
temps. Però els recons plaents
tenen d'ésser solitaris: sentir les
vostres pases ressonants, que
cap brogit no torbi el fervor ro-
màntic de la vostra ànima; que
donguin la sensació d'un tros,
de ciutat morta. Perquè quan la:
gernació els inonda, quan a
cops de colze i empentes teniu"
d'avançar, els vells carrers dç
la ciutat vos diuen la tortura que;
és per als homes viure allí, flai-í
rant constantment les seves pu-
dors, trepitjant el seu fang ne^,
gros, respirant aquella atmosfe-
ra tèrbola, pesanta, espessa. I és
que, bon amic, aquells carrers
són bons per a no viure-hi; són
bells, venint de llocs assolellats,
d'amples avingudes de places
espaioses; anar-hi per a entor-
nar-nos-en promte.

Allí hi manca sol per al viure
dels homes. Aquests casals me-
dievals que tan emocionants tro-
bem, en veritat que hi estan bé
allí, en aquells carrers estrets;
però voleu dir, amic Sacs, que
aquestes cases tenen de servir
de tortura per als homes d'avui?
Voleu dir que tenen d'entenebrir
la seva ànima, tenen d'enraetzi-
nar el seu cos? Aquelles pedres
tan sagrades, valen la vida d'un
ciutadà? Si vos, que teniu un
gran cor, veiesiu com viuen els '•.
homes en aquests carrerons de
cases rònegues; aquests matei-
xos casalots, els del noble escut
a la porta, abandonats fa temps
per carrers^ de l'Aixample pels
Últims descendants del gran ca-
yal}er que els feu bastir, si els
veigessiu transformats en cases
de lloguer; entafurada Ja gent en
recons i recotiets, respirant un
aire llepiçós, un aire que se'l
passen de l'un a l'altre sense que
mai es renovi totalment. Vos.
amic, veuríeu fins a qujrç piinj
té de respectasse ]a qutat nier
djeval.

L'Edat Mitja no, s'ocupava
d'aquestes falornies que avui
hem posat de moda els metges;
no estimava el sol, ni lajclaror,
no estimava l'aire; l'aigua sols
servia per a rentar el pecat ori-
ginal però no la brutícia de cada
dia, la més petita noció d'Higie-
ne era absenta del esperit humà.

Doncs bé; esteu ben segur
que a aquella escena medievais?
l'ha de rodeja? d,P tan fines aten-
cipns que reviscoli aj seu voir
tant aquesta Edat Mitja bruta,
esquerpa, injusta, per a l'esperit
i per a la carn dels homes?

À l'entorn de la casa antiga,
deixada en el seu pur ambient
d'antigor, hi reviuen també, les
malures i les pestes i les epidè-
mies que la delmaven; i els ho-
mes, com aquells homes, seran,
deixats, bruts, feréstecs,,,

Jo podria dqnar aquí xifres í
noms d'autors; aquesta erudició
costa poc, qualsevol manual
d'Higiene em donaria un arse-
nal de dades i documents per

i atropellar al lector. No ho faré
pas. Jo sols vos diré que aques-
tes botiguetes, que tan admireu,
són un mal parany pels que hi
viuen, en elles són més fre-

' qüents totes les infeccions, i,
sobretot, la tuberculosi. La tu-
berculosi és una bona amiga

r de la fosca i dels carrers estrets
i de les cases rònegues on gene-
racions de tuberculosos hi han
deixat llevat; el bacil de Koch
no resisteix unes quantes hores
de sol o d'aire assolellat, però
allí no hi entra ni l'un ni l'altre.

I com al bacil de Koch, a la
^totalitat dels bacils que delmen
a l'home, la llum els foragita, la
fosca els protegeix. I és que la
fosca protegeix totes les brutí-
cies, al seu sopluig els homes
troben excusa i amagatall a llur
deixadesa. Els homes són mal-
humorats, les dones criden, i les
criatures tenen instints perver-
sos, i tothom té el rostre esblaí-
mat; tot per manca de sol i de
llum.

Vos haveu retret, despectiva-
ment, les ciutats sudamericanes.
Jo no vos discuteixo el vostre
punt d'obir artístic, però tingueu
present que entre aquestes ciu-
tats n'hi ha una—Buenos Ai-
res—que és de les més sanes
del món, que dóna una mortali-
tat de menys de l'onze per mil
mentres Barcelona, mare nostra,
dóna més del vint-i-tres, segons
el cens oficial, i més del divuit
sí ens ajustem al que vol el meu
amic Dr. Raduà. I creieu-me,
amic Sacs, la sanitat i la vida
més llarga, també són bellesa.

A vos us interessa moltíssim el
foraster que ve de lluy i s'en-
canta amb les belles coses que
el camí li ofereix. Les lleis de
l'hospitalitat són sagrades, pe-
rò fins a cert punt; cal tractar
bé al foraster, però cal viure bé
per tenir el tracte bo. Un dels
mals de Barcelona ha sigut pre-
cisament aquest anhel de gitano
fatxendós. Volem quedar bé
amb els de fóra i com que pels
de dintre ho tenim molt mala-
ment, tot ha quedat fals.insincer,
fet a cuita-corrents, de cartró-
cuiro, per a enlluernar badocs,
com la festa major d'una vileta.

El comte Guillerat, el Director
del «Gassier sanitaire des mai-
sons» de París, conta el següent:

Un estadista de Nova York
va voler treure el percentatge
de mortalitat d'un carrer orien*.
tat est-oest, i es quedà parat al
trobar-se que era més grossa en
les cases de façana orientades a
Migdia que les orientades cap
al Nord, és a dir, que no rebien
el sol eixint. Això negava tota
influència beneficiosa del Sol.
Investigacions posteriors van
donar-fí l'esplicació; i era qu.e a
Nova York, com a toj arreu, les
parts devantere-s, dé la casa se
destine^ a, saló per a rebre les
YÍsitçs, que venen unes hores
cada més; i per elles era el Sol,
mentres, Ja família cercava per
al seu viure quotidià les habita-
cions fosques.

Company Sacs, ja està bé que
respectem la tradició bella per
als nostres visitants però que no
ens privin el Sol per a nosaltres,
pel nostre viure de cada dia.

Ja sé que vos no voleu defen-
sar 'aquests, carrers enguniosos
on ej viure humà és com si fos
dintre upa cova. Ja sé que vos
aimeu la Hum per a tots els ho-
mes. Però cal posar les coses
clares, que enternits no confon-
guéssim el carrer de Moneada
amb el carrer del Robador o el
Pou de la Figuera. Defensem els
nostres carrers què'l temps ha
fet bells, però que se*ls obrin
amples finestrals, per a que es
sanegin; \ si tan vells són i tan
dífíxij \à seva aireado, dedi-
quem-los a Museus: quan menys
els primers estatges, d'aquells
magnífics casals.

Molt amics de Barcelona, pe-
rò més amics encara dels barce-
lonins.

J. Aiguadé.

Socialisme i ciuilitzacií
El socialisme és la única garantia per al pervindre de la hu-

manitat. Sense ell, la tan alabada civilització moderna estaria en
greu perill d'acabar en el més lamentable estat de barbàrie.

El desenrotllo de la indústria ha creat els meravellosos mitjans
de producció, que admiren els temps moderns, però a la vegada
ha plantejat un problama de gravetat esfereidora, que sols pot és-
ser sol'lucionat mitjançant la socialització dels instruments de
producció.

El factor més trascendental d'aquesta obra constantment trans-
formadora és el maquinisme, revolucionari per essència, que a
diari aporta nous aparells que sustitueixen l'esforç muscular d«
milers de treballadors.

I aquestes màquines de totes menes i sistemes, creades aparent-
ment per a descans de l'el'lement productor, devenen un mitjà de
tortura per l'obrer. Quan no llencen a l'home del taller i de la fà-
brica per innecessari, deixant-lo inactiu i condemnat a la misèria,
l'obliguen a competir amb la producció mecànica, aniquilant el seu
organisme amb un desgast de forces molt lluny de poder ésser
compensat per una nodrició equivalent.

D'aquí s'origina la degeneració física de la raça i d'aquí prove-
nen un nombre sempre creixent d'enfermetats, noves moltes d'e-
lles, que fan terrible presa en la massa obrera.

Aquesta degeneració es manifesta d'una manera evident com-
parant les mides fixades per a la declaració de soldats «útils», en
distints països, particularment a França, d'un segle ençà. La mida
mínima va baixant, baixant, mentre el sistema de producció capi-
talista amb el seu caràcter industrial va adquirint major relleu e»
tots els pai'sos. Els homes són més curts de talla cada dia; per així
es redueix també la mida exigida pel servei militar.

I el que passa amb els homes pot observar-se encara millor
amb les dones, establint una senzilla comparació entre les que
viuen en poblacions rurals, on no hi han fàbriques, í les dels cen-
tres industrials i fabrils. Mentre les primeres, particularment les
joves, conserven colors sans, alegria en l'esguard i un desenrotlla
físic corresponent a llur edad, les altres tenen la cara demacrada,
els ulls fondos i vidriosos, la mirada trista i el cos raquític o de-
format per efecte de les violentes posicions exigides pel treball de
les màquines. I mentres milers i milers d'homes manquen d'ocu-
pació, el vuitanta per cent de la producció fabril i de moltes indús-
tries és feta per dones i per criatures, subgectes en les fàbriques
a una atmosfera asfixiant i a temperatures extremades.

Però al mateix temps que una part de la humanitat, certament
la menys resistent, o sigui la dona i els infants, sofreixen aquestes
doloroses conseqüències, una altra part s'entrega a tota mena de
disbauxes, llençant miserablement les riqueses produïdes pels
primers.

Per això la degeneració de la raça durant el règim capitalista
és un fet evident i positiu, reconegut per la mateixa ciència.

L'alcoholisme, la sífilis, la carència d'una alimentació abundant
i sana i la sofisticació dels queviures, constitueixen altres tants
factors degeneratius de l'organisme humà i una formidable acusa-
ció contra l'actual organització social.

En aquest règim, els més útils, els únics creadors de la riquesa,
viuen una existència difícil, plena de privacions, no vegent altra
perspectiva per a llur vellesa que l'hospital o l'assil, i, en canvi,
prosperen i triomfen els inútils i improductius, palesant la injustícia
comesa.

Aquest és el quadre que ofereix la societat en ple règim indus-
trial i capitalista.

La burgesia, creant els grans mitjans de producció, ha forjat
l'instrument que ha d'enterrar el sistema individualista en que fun-
da el seu predomini.

Producció comú i apropiació individual són dos fets antagò-
nics que forçosament han d'estar en constant pugna, en pugna
sempre constant i manifesta.

No és possible la conciliació. Menys ho és encara la solució
del magne problema no essent mitjançant la socialització dels ins-
truments de treball, o sigui possessionant a la societat sencera de
les terres, les mines, les fàbriques, els mitjans de transport i demés
fonts de riquesa social.

Tant sols d'aquesta conformitat, això és, tant sols establint-se
el socialisme i amb ell el principi de justícia, es pot salvar la civi-
lització moderna, que mentre perduri la dominació capitalista cor-
re greu perill d'acabar en un estat de barbàrie.

}. Comaposada

LA FINESTRA
O B E R T A
LES PUCES DELS FARAONS

En una de les tombes egíp-
cies darrerament s'ha fet una
descoberta sensacional:s'ha tro-
bat una pussa reial conservada
en un vas d'oli de r/c/. Mentres-
tant aquestes bones persones
que són els conservadors an-
glesos, tornen a esgrimir la po-
lítica d'astíxia entorn de Rús-
sia, provant de crear zones an-
ti-soviètiques—È,tats tampons-
en el Bàltic i els Balcans.

El llegidor potser no trobarà,
a primei a vista, la relació que
hi pugui haver entre una notí-
cia i T altra. Es la sola agilitat
mental que hem d'agrair als es-
tudis oficials: la de trobar rela-
ció entre totes ¡es coses. Les
dugués primeres lliçons clàssi-
ques de tota assignatura uni-
versitària, son: primer, «Impor-
tància de l'assignatura» i segon,
«Relació de l'assignatura amb
totes les altres matèries».

...La Legislació Mercantil es-
tà relacionada amb l'Astrono-
mia—ens deia un professor com
en cap altre país n'hi hagi gai-
res—; íntimament relacionada

amb l'Astronomia... léscompla-
via d'afrontar el nostre estupor
infantil, deixant el to familiar
per exclamar amb aire catonià:
—O sinó, digueume; què diu
l'art. X del Còdic de Comei cl—
Els deixebles ens miràvem as-
torats; en primer lloc perquè
ningú no sabia el que deia l'art.
X, /, en segon lloc, perquè ningú
podia preveure la relació entre
aquell article i l'Astronomia. I,
aleshores, el professor abusav*
de la seva autoritat per aclapa-
rar-nos: L'article X del Còdic
de Comerç—afegia—diu que les
lletres de canvi deuen satisfer-
se el dia de llur venciment—i
esculpint a canonades cada sil'
laba, acababa— «abans de la
posta desoí»... Heu's-aquí l'As-
tronomia.

A Egipte, ofegaven les puces
reials en oli de r/c/ que els do-
nava alhora la mort i l'immor-
talitat. A Anglaterra, les puces
que piquen als reis intenten as-
fixiar-les. Tot són sistemes de
matar puces.

Han passat tres mil anys, i no
en ta gaires que l'oli de rící ha
sigut restablert a lei SWA missió
conservadora. Sinó que, ara,
en lloc de conservar puces, ser-
veix per conservar altres co-
ses... Tanca ¡a finestra.

Airet
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tONICA HEBDOMADARIA

lìtica internacional
El nou President de Mèxic

No fa gaires dies, Mèxic, l'antiga ciutat lacustre i avui es-
plèndida capital federal amb prop de vuit cents mil habitants, va
reunir en magna assemblea els obrers de la gran República i dele-
gacions de diferents països del Nord, del Centre i del Sur d'Amè-
rica. Fou un acte d'afirmació socialista i una cordial adver-
tència al Govern que en representació del proletariat mexicà aca-
ba de poscsionar-se del poder. Fou també el darrer acte d'aquesta
naturalesa a que va poder assistir l'insigne Samuel Gompers mort
a Texas en 13 de desembre darrer.

Era l'any 1917 quan un grupet d'homes intel·ligents i lliures va-
ren formar un nucli de propaganda de les reivindicacions proletà-
ries el qual des dels primers moments va cridar l'atenció del pú-
blic i dels homes de govern. Aviat varen ploure les persecucions,
els processos, el confinament, i tots els que constituïen el grup es-
cullit, particularment els intel·lectuals i els obrers, varen conèixer
les delícies de les infectes presons mexicanes. Mes això, els hi va
fer una doble propaganda i en pocs mesos varen poguer realitzar
llur gran ideal de constituir la «Confederación Regional Obrera
Mexicana». A base d'aquest organisme central, varen crear-se fe-
deracions en tots els estats les quals clavaren llurs arrels en la fe-
conda terra mexicana, Va instituir-se la «Casa del Obrero mundial»
que fou escola üe lluitadors i centre de potentíssima irradiació.

Quan el general Obregón va ocupar la Presidència, les orga-
nitzacions proletàries tenien ja una personalitat robusta i aquell
home clarivident va veure en elles no una força enemiga de la so-
cietat i de la República, si no un instrument de progrés i d'eman-
cipació col·lectiva. I no va enganyar-se. En aquells dies què'l mi-
nistre traidor, Adolfo de la Huerta, va aixecar el pais eh revolta
contra les noves institucions i contra l'ilustre President Obregón,
aquest, mes que de les forces regulars sempre propicies a secun-
dar les deteccions de llurs caps, va tenir ajuda eficaç i decissiva
dels grans nuclis de voluntaris obrers que varen organitzar-se
arreu de la República per a abatre la reacció i el capitalisme re-
vengista.

No podem seguir avant sense evocar aquí la figura d'aquell
company nostre, Felipe Carrillo, afusellat en unió de tres germans
seus per les tropes mercenàries del traidor de la Huerta. Carrill«
era governador de Yucatán a on l'havien elevat els vots de les
masses obreres d'aquella península abrandada pel gran esperit
vindicador. Setze anys enrera, en temps del dèspota Porfirio Diaz,
Carrillo traduia ja a l'idioma dels mayas les obres dels grans au-
tors socialistes i les lleis mexicanes, particularment la Constitució
del 57 promulgada pel gran Juárez. Tota la seva vida fou un apos-
.toldt i en el governament de l'estat de Yucatan va abolir la llei de
pconatge o treball obligatori, va establir escoles a tot arreu, va
promulgar una llei per al repartiment de latifundis, va acaparar
per compte de l'estat la cullita d'henequén per a evitar la puja de
preus, va legalitzar el divorci, va instituir centres d'atletisme i de
cultura física, i tantes altres coses importants que fan d'ell una de
les figures més remarcables del despertar de la simpàtica nació
mexicana. Ell i altres excel·lents treballadors que el secbndaven
eles de les organitzacions obreres yucateques foren afusellats un
any enrera pels soldats de De la Huerta, coronant amb llur marti-
ri S'obra exemplaríssima i edificant que havien realitzat.

Fou una gran sort per Mèxic que els directors del moviment
c r tinguessin des dels primers moments l'intuició de que llur
e - ' -ó no s'havia de circumscriure a la sola lluita sindical i econò-
r .o, Salcedo, Salustio Hernández, Rodarte, Escamilla, Rivera
l : ss, Lombardo Toledano, Luis Morones, Juan Rico, Ricardo
1 ovino, Rocha, López Cortés, Ponce de León, Cervantes Torres,
I Disseca, Belhumean i altres, han sigut ala vegada excel·lents or-
gürtiUailors de l'accio sindical i experts polítics, coneixedors dels
diversos problemes que ha de resoldre el proletariat, amb la seva
activa intervenció en les lluites de la democracia. I entre ells, Plu-
tarco Elias Calles, el nou President de la República, és de més de
un gran soldat i un bon polític, un home amant de l'organització
obrzra i entregat per complet a l'obra de la seva emancipació.

L'elecció del 6 de juliol fou la primera de molts anys ençà que
pot qualificar-se de legal i pacífica. Calles, va triomfar sobre el
seu contrincant, Àngel Flores, amb una proporció de dos vots a un.
La major part de companys seus de lluita formen en la Cambra de
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IDEES D'ARA

Política d'esquerra

mocràtiques en la mesura que sàpiga utilitzar-les un poble malme-
nât durant molts anys i que ha hagut de menester un llarg període
de revolució per a sustraure's al jou dels dèspotes indígenes i es-
trangers.

Calles va començar en la vida fent de mestre d'escola. Per espai
de disset anys va ensenyar infants, fins que pels seus mèrits fou
ascendit a inspector d'ensenyament del seu estat nadiu. El seu pa«
pel ministeri de l'ex-president Obregón va deixar-lo pobre i humil
com abans. Es una voluntat robusta que, com Lenin, és capaç de
absorvir totes les funcions d'estat. Sovint serà titllat de dictador,
si be la seva dictadura serà aplicada no més per arrancar al poble
de l'analfaketisme i per elevar al nivell de ciutadà modern al po-
bre peón vexat i explotat criminalment des dels temps de la colo-
nifzació espanyola.

El Partit laborista mexicà que ha donat a Calles la Presidència
de la República, pot dir-se que és creació seva. Però avui és un
partit de debò arnb un programa socialitzant no tan sols pel que
t-s ref¿reix als Uitifundis i terres usurpadesals indis, sinó pels pro-
1 lemes urbans. Alguns consideren que Calles i el seu partit sóa
excessivament idealistes i que el poble mexicà no secundarà els
í levais propòsits que els animen i s'entregarà novament als exces-
sos i follies revo'/ucionàries malogrant els esforços de tants homes
cscullits com ha produit aquella terra fecondai Nosaltres no pen-
l·cm aixís i crei'èm en canvi que Mèxic atresora una força inaudita
< ; u e h a de posar-lo abans de gaire a l'avançada dels pobles. De
moment tenim ja el goig de veure que la seva potenta organizació
proletària s'orienta envers els principis socialistesjque són l^nos-
tra guia i la nostra llum i sembla imminent l'entrada de la «Confe-
deració Regional Obrera» a la Federació Sindical Internacional
d'Amsterdam,

M. Serra i Moret

itt
Durant molt temps s'ha àty

que els problemes polítics de la
societat catalana no eren ni de
dreta ni d'esquerra. Jo sempre
he cregut que predicar aquesta/
doctrina era un disbarat. Les
dretes del nostre país, salvant
l'excepció d'alguns homes do-
tats d'una més fina visió de la
política, han defensat aquest
criteri perquè creien que així
portaven l'aigua cap al seu mo-
lí i defensaven alhora els inte-
ressos generals de la nostra so*
cietat. La ingenuïtat de la nostra
joventut intel·lectual en aquest
sentit ha donat la mesura exacta
de la seva manca de disposició
per la política.

La política de tots els països
marxa sempre pel moviment al-
tern entre dues tendències, tal-
ment com si fos una funció* fí-
sica. Per tant, tots els interès--
sats en que la màquina marxi,
siguin de la dreta o de l'esquer-
ra, siguin blancs o negres, hau-
rien de sentir una gran inquie-
tud en observar que una d'a-
quelles forces va per desapa-
rèixer. Haurien de veure el pe-
rill que això representa, sobre
tot, en les hores que, trobant-se
la màquina sota l'influència d'el-
lements externs li cal una màxi-
ma seguretat per a resistir i futf-
cionar.

Mentre la nostra política no
funcioni amb tota regularitat 1
amb tota seguretat no pot sor-
pendre'ns cap catàstrofe ni cap
desengany. Mentre no dominem
la màquina o, com diria el meu
bon amic Josep Pla, mentre no
tinguem totes les claus a la but- .
xaca, no podrem dormir tran-
quils.

Una dreta densaifeixuga iuna
dreta destriada i confosa, heu's-
aquí la nostra realitat política,
el nostre desequilibri polític. I si
a aquest desequilibri hi afegim
el fracàs complert dels partits
imperants, que ha sigut, comp-
tat i debatut, precisament de
dreta, veurem més clar el nos-
tre perill. Si no ens volem il·lu-
sionar vanament cal que ens
anem fent a l'idea d'aquest fra-.
cas,

Cal que distingim entre el sen-
timent triomfant i el fracàs dels
partits, reconeguent aquest,
principalment en quan es refe-
reix als .darrerament arribats a
la vida pública amb l'intent no
reeixit de rectificar el pensament
de Prat de la Riba molt més ben
articulat racionalment i política-
ment que el dels seus antics dei-
xebles, que després han volgut
superar-lo.

Si volem que la nostra políti-

ca pugui moure's amb la lliber-
tat de moviments que li és ne-
Wçsària, deixem a un costat
com tina càrrega inútil tot el
qu* ha fracassat í busquem no-
ves formes d'interpretació al
nostre sentiment col·lectiu. As-
senyalem nous camins i nous
horitzons als que volen lluitar,
que' no fos cas que els núvols de
la desconfiança entelessin la se-
ia fe i el seu entusiasme. Cal
|ue l'ideal es renovi perquè no
es marceixi.

i La pitjor feina que poden fer
lesnostrss joventuts és insistir
teoritzant en política en lloc
d'actuar, i mantenir la seva po-
sició de llepafils impotents i
analítics, en lloc de montar co-
ratjosament en el corcer d'una
passió redemptora; aprofitar la
imbècil educació que han rebut
per a sospesar el pro i el contra
de les coses; i d'aquesta manera
d'aquí vint anys seran allà on
sóa avui, però amb el cap més
gros i el cor més petit, que això
és precisament el que voldrien
els seus educadors.

Cal que vegin els nostres jo-
ves que el sentiment de llliber-
tat és un, encara que tingui di-
•ferentes representacions i que
els enemics de la seva lliber-
tat individual ho són de la seva
llibertat col·lectiva. Que aques-

to llibertat amb reserves que
sosté la burgesia i les dretes
"d'aquest país, no és res més que
un dogal que els mantindrà sem-

f re subjectes als seus enemics,
això no és una frase més, si-

nó una cosa que ha quedat re-
petidament demostrada. D'a-
questa manera cada vegada que
aquests enemics han estirat la
Corda hem vist terrejar amb les
dents a tota una colla de joves
que es deien lliures i decidits de-
fensors de la seva dignitat civil.
I és que aquesta corda que sega
el clatell dels deixebles dels Ru-
cabado i dels Junoy va a parar
molt lluny, però quasi sempre
passa per les mans dels senyors
del Foment del Treball Nacional
© per les del Comitè de Santa
Maria de Pomes, i quan no esti-

'T3 l'un estira l'altre.
I tot és per a dir que la gent

que encara hi és a temps ha de
descarregar la dreta per a carre-
gar l'esquerra. D'aquesta mane-
ra podrà trobar-se aquell equili-
bri polític del qual hem parlat.
Altrament, si això no succeís
fora perquè ens hauríem equi-
vocat; perquè allò que hauríem
cregut que era el nostre fènix
somniat no resultava ésser més
Eue un ocellot que arrocegava
Pala.

Marins Vidal
1

Un poeto del poble
Cándido Delgado Fito

Hem tingut el gust de sabore-
jar les poesies del volum que fa
poc va publicar a Buenos Aires
l'exquisit poeta Càndido Delga-
do Fito. En el nostre afany de
trobar l'home sensitiu que sà-
piga cantar la dolor social, les
poesies del novell bard ens han
deixat el cor ple d'esperances.
Delgado Fito és l'home que to-
mcBça i tanteja tímidament la li-,
ra però porta l'ànima plena de
la sed que arbora els oprimits i
els desvalguts i per això el seu
cant té una entonació extranya-
ment vibràtil.

Delgado Fito té 26 anys. Fill
d'uns pobres pagesos de Caste-
lla, de petit va treballar dura-
ment sobre la terra exhausta de
la meseta. Després va anar tres
anys a cumplir el servei militar
en la rígida ciutat de Burgos i
això fou per a ell una revelació.
Allà va com pendre la grandesa de
la vida i a dintre seu va ponce-
llar la llum de rebeldia. Ja no va
tornar a rompre terrossos, sinó
que va vagar pel món, fent de
minaire a Bilbao, de xocolater
a Madrid, de trajinador de car-
bó, de còmic i de saltimbanqui
a Astúries. Va conèixer hores
de fam i de desolació i va fugir,
sempre en cerca del pa i de les
emocions, a l'ample Amèrica i
ara a la flor de l'edat, fa de con-
ductor de tranvia a Buenos Ai-
res i al cap de la jornada de deu
hores escriu versos, versos
amargs que recorden la seva
infantesa i la seva joventut en

les planures àrides on hi floreix
¿1 sofriment infinit del treball
inproductiu i de l'esfory sense
esperança,

' El seu llibre de poemes Sed
és d'un cap a l'altre un llibre de
protesta, de dolor i de rebeldia.
Curull d'emoció, ric de tendresa
i saturat de fel, tal és el primer
fruit de l'ànima indòmita que
promet a les lletres castellanes
una collita esplendorosa per al
dia que un major conreu hagi
afinat les notes que broten vi-
goroses d'aqueixa lira promete-
dora.

Veus aqui una mostra dels
poemes de Delgado Fito:

ÇA LLANURA CASTELLANA
{Castilla, Castilla:

tu llanura monda
cada año es nías pobre,
cada año es más noscal...
Sobre ella los hombres
parec«n hormigas:
[oh, como se afanan;
oh, como trajinan...
y todo es inútil:
las cosechas son míseras siem-

(pre,
y ha siglos que el hambre
la entraña les muerde.

ALBORADA
Despierta a la alborada;
sacude tu modorra, labrador:
que ya sobre las cumbres
despunta el nuevo sol.

Sobre el campo fecundo segada
(está tu miéz:

las doradas espigas son oro, se-
(rán pan.

jMas ya,
te acecha la ciudadl

Despierta a la alborada;

FIGURES DE PESSEBRE

LES BUGADERES
La Maria,—Que en saps d'això que conten? Diu que en una

cova, prop del portal de Betlem, ha nascut un infant de rostre diví.
Que la cova s'ha innondai d'estranya claror i que àngels i estels
guien als pastors i als reis per a que l'adorin. Que és el Mesies, el
Salvador del Món, diuen.

La Josepa.—-Es cert. El meu marit, el Nasi,—que és pastor—
també va anar-hi amb els companys guiats per l'àngel.Van portar-
li presents i tota la nit van adorar-lo com a redemptor de nostres
pecats, com a portador de la paraula d'amor. A la matinada va
arribar a casa amb una paperina de mil rediantres, i em va etzivar
la gran tunyína. Tota jo estic plena de blaus... Mira com m'ha dei-
xat aquest ull...

ELS REIS
Per entre les motanyes de suro, per aquell camí de cartró i de

sorra, baixen els reis vers el riu de paper d'estany.
I'l rei Gaspar, el de les barbes blanques i'l rostre arrugat diu:
—Cada any està pitjor aquest camí, aquestes pedrotes fan cau-

re tot sovint al meu cavall de terra cuita i penso que no arrivarem
pas sencers fins a la plana.

I'l rei Melcior, el de les barbes rosses i'l rostre pàl·lid, diu:
—Cada any aquests pagesos ens esguarden amb més indiferèn-

cia. Passem per la vora seva amb tota magestat i ells continuen la
seva tasca com si res.

-I'l rei Baltasar, el de la barba negra i'l rostre negre, diu:
—I quant et miren te dirigeixen esguards plens d odi; i un, fins

va amenaçar-nos amb el càvec. Vaig enviar-hi al meu criat per a
castigar-lo; varen parlar tots dos llarga estona i al tornar, amb
males paraules, el servent em demanà augment de soldada.

I arriben al riu de paper d'estany on els caballs beuen l'aigua
invisible.

EL PAGÈS I EL CAÇADOR
Pagès.—De cassera; nostre amo?
Caçador.—Què és conta de nou que veig la gent excitada?
Pagès.—Diuen que ha nascut prop del portafun infant que és

el Mesies. Te el rostre bell, escampa al seu entorn conhort i devo-
ció, És un Deu tan mateixl Un Deu que ve a redimir als homes
dels seus pecats i de les seves misèries. Que ve a predicar l'amor i
la justícia tant a la terra com en els cels.

Caçador.—Un Deul... I un Deu Redemtor!... Això es molt im-
portant, Joan. Això és nna benedicció pel nostre pais! A tot arreu
no hi neixen pas deus. Això és un bé per a tots. Tota l'effcontrada
n'haurà un benefici extraordinari. Caldrà, Joan, que passeu per
casa; hauré d'augmentar-vos una mica l'arrendament.

L'HISTORIA DEL MAL CAÇADOR

Era honrat: per ésser honrat, era pobre. Pobre i honrat li havia
fugit la dona, els fills l'havien abandonat; vivia sol amb la seva
misèria í la seva dolor.

Va sortir de cacera i no va trobar cap animal a qui disparar un
tret. Mala diada pel caçador.

Las s'havia assegut vora la cova prop del portal de Betlem.
Aquella cova estava tot sovint habitada per miserables passavo-
lants. Va sentir remor dintre, queixes i més tard plors de criatura.

Va entrar-hi.
Damunt d'un jas de palla hi havia una dona jove que acabava

d'infantar un nin. La més gran misèria era la seva companyona.
—Mestressa, perquè esteu tan sola?
—Veniem a Betlem a registrar al meu marit com a fill de la vi-

la, com mana l'emperador... He sentit dolors de part i el meu ma-
rit ha anat a cercar la llevadora.

—Esteu esblaimada, defallin pel dolor i per la pèrdua. N.O te-
niu ni brou ni vi per a reconfortar-vos?

—Res no tinc, bon home. Som pobres miserables. Res no te-
nim.

—Espereu, mestressa, jo aniré a cercar el que us manca.
El pobre caçador surt a veure si pot caçar quelcom per a por-

tar-ho a la partera. Corre per la plana, puja a la muntanya, cerca
arreu, ell i els seus gossos, i ni una Hebra, ni un conill, ni una per-
diu, ni una guatlla, ni un trist gafarró no es posen a tret.

Fadigat i trist; fadigat més per la tristesa que pel camí fet, el
caçador veu amb engúnia que el Sol, gairebé a la posta, s'empor-
ta la seva esperança.

De retorn passa pel costat de la rectoria. Dintre al corral veu
les gallines escatainar; un gall engega un cant provocatiu. BI ca-
çador empeny la porta. No hi ha ningú. Amatent agafa el gall, un
parell de gallines, mitja dotzena d'ous i surt correns.

Entra a la cova i ho ofereix tot a la partera.
El nin per primera volta somriu.

L'ASE I EL BOU ADOREN
!

El bou.—Ets tan bell com un prat verd i humit.
L'ase.—Ets tan dolç com el repòs a l'estable tebi. t

Cot de Beddís

sacude tu modorra labrador:
que ya sobre las cumbres
despunta el nuevo sol.

Al sembrar entonabas canciones
(de esperanza;

segabas las espigas con ardoro-
(so afán...

Y, sin embargo, el hambre
llamando está a tu hogarl

Despierta a la alborada;
sacude tu modorra, labrador:
que ya sobre las cumbres
despunta el nuevo sol.

Despierta a la alborada;
sacude tu modorra, labrador:
que ya sobre las cumbres
despunta el nuevo sol.

Despierta a la alborada;
sacude tu modorra, labrador:
que ya sobre las cumbres
despunta el nuevo sol.

M.

L'obra d'art és un record
d'amor.

PAUE ABOBA
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Cada vegada que parlem du
la liibor a acomplir per a conse-
guir que el proletariat de U te-
rra, nostrada tingui una valor
positiva en les lluites ideològi-
ques topem dissortadament amb
quelcom que és una rèmora per
a intentar per ara rés pràctic.
Es la palesa inconsciència amb
que viu el nostre obrer. Sembla
impossible que malgrat l'inne-
gable poixança que un dia as-
solí com a organització de clas-
se no's despertés en ell una es-
purna de foc sagrat, de foc ideo-
lògic que derritis el groixut bloc
del glas de l'indiferència que
matava en flor totes les inicia-
tives generoses que anaven fent
la seva via amb la serenitat dels
convensuts, sempre endevant
sense presses ni corredisses,
però també sense reculades ni
defalliments.

Com és possible fer res im-
portant si la nostra classe resta
encara al marge de les grans
concepcions de que és nodreix
àvidament el proletària! mun-
dial. Com podrem aconseguir
un èxit si'ls nostres obrers per-
sisteixen en la suicida indiferèn-
cia d'avui.

Tota l'energia s'esmerça en
aquest afany de desenrotllament
fisic que han bateijat amb el
nom per cert força més digne de
respecte—d'«Esport», i que del
tal no en té res més que el nom,
ja que a aquest li correspon un
contingut bon xic més impor-
tant i digué de respecte que no
el que avui en realitat és pretén.
No hi ha altra escola que l'es-
cola- teòrico-pràctica, del cop
de puny i de la cossa; i com a
conseqüència la resurrecció en-
cara que amb nom distint, del
«tremendo» del barri.

La ineficàcia de l'esport en la
evolució de la mentalitat de les
nostres joventuts és palesa cada
dia més, ja que aquesta resta
com abans o pitjor que abans.

Quina tasca de profit podrem
fer si no aconseguim encarrilar
an aquests importants estols de
jovenalla i no jovenalla que no
la mou el cap sinó els peus; que
no sent fretura per rés més que
pels cops de peu ben donats i
de cops de puny ben directa-
ment administrats.

Es précis que encarrilem tam-
bé la nostra tasca vers aquells
despreocupats que es desente-
nen Üe les grans coses per a
preocupar-se de les seves feble-
ses i dels seus vicis, i ferlos-hi
compendre que la seva tasca no
és la de fer de bèstia de carga
per a guanyar-se les garrofes i
després compendiar tots els
seus dalers i volers en el par-
tit del grup A o en les pobres
dones que formen l'elenc del ca-
baret B.

Es de doldre, però és una
realitat que la gran massa que
constitueix el públic de aquests
espectacles embrutidors és cons
tituida per obrers, per gent que
viu del salari i que algún d'ells
desatén deures inneludibles amb
els seus propis fills per atendre
a les despeses que li reporta,
una vida de vicis i de cràpula.

J això és precís que és com-
bati a tort i a dret. Està molt bé
que l'assalariat que ha restat re- 1
clos tota la setmana a la fàbri-
ca, taller o obrador, en arribar ¡
al diumenge és procuri una ho- ,
nesta i sana expansió, que l'hi
.esvaeixi la visió del jou de as-
jsalariat a que està sotmès en la !
renta de la setmana, que cerqui ;
Ja manirá de viure uns instants i
de joia que ei rescabali de la '
grisor de Ja vida de so,tmissió; (
però això sense que de retruc •
«devingui en perjudicis de al- ¡
tri Procurem entre tots, que
Bixò no sigui; que l'obrer en
els nostres estatges socials i
trobi un confort atraient l capíi-
vador i que hi trobi també tojt
allò que pugui satisfer-li llurs
necesitáis espiritual, el llibre, el
periòdic, la revista.s Cerquem els mitjans de des-
pertar-li el seu entusiasme; fem-
fos-hi redreçar llur esperit de
combat en pro de les grans cau-
ses i de totes les cause» justes,
fent-los homes justos, homgs
equanims, homes moderns amb
pensament i amb sentiment.

Fem-los també conscients de
tlurs drets i de llurs deures, que
en tota societat justa deuen és-
*er equivalents i guardar reci-
procitat els uns amb els altres
com a base sòlida on descansi
amb seguretat perfecta la nova
societat justa i equitativa que
tots i cada «n de nosaltres de-
sitjem i que entre els boiroses

celatjes del avenir ja vesllumem
per a una data niés o menys
propera però que avui per avui
resta encara indeterminada.

Que una de les labors en la
que esmercem més les nostres
forces sigui la del desvetllament
de les consciències obreres per
a que l'obrer nostre assoleixi
una envejable preponderància
en tots els afers de la vida tal
com de dret li pertoca. No re-
caiguem en la grossa i lamenta-
ble equivocació, soferta en altre
temps, de procurar usa suma
crescuda de militants sense
preocupar-nos de que aquests
no ens servisin de pesat llastre
en moltes ocasions. Preocupem-
nos més que de sumar grossos
contingents numèrics de sumar
consciències i de sumar volun-
tats que al cap i a la fi són les
que ens convenen. Allunyem als
inconscients i als volubles, que
és mouen automàticament més
que per generoses idealítats i
enlairats sentiments, per baixos
instints, per inconfesables fina-
litats i per clandestines i mehys-
preuables actuacions. Procurem
entre tots que al sumar nous
adeptes siguin aquests d'una
hororabilitat a tota prova per
evitar de nou que en algún al-
tre dia no tinguem de refusar
contactes corruptors ni tinguem
de avergonyir-nos de la nostra
obra, ni de rebutjar gent adve-
nediça que podrien tornar a en-
llotar la organització amb el
llot del carrer i a captar-nos la
antipatia de les demés classes
socials, creient-nos coautors o
inductors de fets criminosos que
repugnen a tota consciència rec-
ta i honrada.

Pel bon nom de tots els o-
brers conscients, militin en el
camp que militin defugim de ex-
citar passions execrables, no
alentem els baixos instints dels
patològics i anormals que "s'ens
apropin, refusem-los del nostre
costat, per inconscients i dege-
nerats. Per nosaltres, els idealis-
tes, la vida de l'home, com a tal;
ens és sagrada, la considerem
inviolable.

Joan Franc.

Company: Si sentiu les in-
quietuds que dignif iquen la
condició humana dels opri-

mits, propagueu
J U S T Í C I A S O C I A L

periòdic socialista català.

Parate deia Mit Pi II
L'actual Vicari de Jesucrist en

parlar en Consistori secret el
dia 18 del mes passat va pro-
nunciar aquestes pietoses parau-
les referint-se als minsos socor-
sos tramesos als famolencs rus-
sos:

«Ningú no ha de pensar que
afavorim una forma de Govern
que no aprovem ni molt menys.
Creiem ésser deure nostre l'ex-
tendre a tots aquesta paternitat
universal que Deu ens ha do-
nat, perquè els pobles amants de
la pau procurin expontàniament
i mercès a comuns esforços,
allunyar els perills prou certs
del socialisme i del comunisme».

Llegint aquesta frase, per una
remota associació d'idees, ens
ve a la memoria una sentència
dels Evangelis extreta de una
traducció migeval catalana, troç
atribuit a Sant Mateu: Als quals
Jesús los dich. No poden tots
entendre aquesta paraula més
aquells. Als quals de Deu es do-
nat. 6ar son alguns castrats per
el mateix castren per raho de/
regne celestial et son altres qui
soo castrats per natura.

::LLIBRRS REBUTS:;

"FACÈCIES",
de Tomi» Roig I Llop
• Facècies» t's oi prim »r llibre d«

proses dol jove advocat K a Tomà«
Roig i Llop.

A les primcrei plano» uu bre* pòr-
tic de Carles ttauola, beu esurit però
d'una grau Uuiidouu; KtxUula düfuijf
tota responsabilitat 1 parla de <Facè-
cles amb un llenguatge vascil·lant.

Aquesta primera obra d'En Roig 1
Llop és, si s'ens permet resumir-la
així , un recull de tipu« patològics.
Hom diria que l'autor es complau amb
els caràcters anormals, i els cops«
al pas, ela amanyaga voluptuosament,
ela modela al seu albir 1 els converteix
en els seus fills. Aquest et el tarannà
do tota la primera part del llibre, la
mes ira portant i la que hi ha posat
més la seva fin i m a.

Dues narración«, dos contes i una
prosa mig narració i migr conte la in-
tegren.

«En Paulí Boig» és la descripció
il'un tipus magnífic, un infeliç, que
fóra boig com una cabra si no fos in-
feliç, que té un poc de bergant i un
poc d'irascible. Home divertit, endut
fatalment por la desgràcia i la sanya
dels altres, Ku Paulí Boig és tot un
caràcter per a fer moure entorn d'ell
la trama d'una novel·la. Però En Roig
i Llop—que tan bé l'ha interpretat—
ha comès l'error de no saber-lo guar-
diir, i en una narració En Paulí Boig
és forçosament alguna cosa extem-
porània, deslligada; per això, perquè
l'autor no podia treure més partit d'a-
quest personatge tot sol, quan és un
personatge que necessita moviment
1 acció al seu voltant, la narració que-
da tallada. Cal dir, però, que en Roig
i Llop l'ha plasmat d'una manera ben
interessant i justa; qualsevol altre
que l'higués volgut treure del con-
j u n t d'una novel·la s'hauria trobat
tarnbé que H era impossible fer-i»e
una prosa seguida, sense cap salt. En
Tomàs Roig ha dissimulat tot el que
podia la manca d'acció. A més a més,
es ilóna a conèixer com un bon es-
criptor desoriptiu.

«El Camàlic», mig conte mis1 narra-
ció, és d'una gran senzillesa. Però En
Roig i Llop ha fet una prosa Interes-
sant d'un argument que es prestava
ben poc. Cosa mfíritosa, per cert. El
vt-r table temperament d'un artista és
treure par t i t de les coses més insig-
nificants i simples. No obstant, opi-
nem quo «El Camàlic» no fa cap favor
¡•t l l ibre.

«Eixa i · iment» és la millor peça de
l'obra. Si en «Faeries» res més val-
gués la pu ja, aquest conte tot sol bas-
taria por a ac re . l i t a r l'autor. Bull, be-
llissim a rg i ï ' i i eu t , tota una magnífica'
troballa. Roig 1 Llop narra el conte
amb l'urt que l'argument requereix.
Es una prosa d'una gran precisió, es-
plèndidament tramada, amb tots els
caràcters tan bon pintats que sem-
blen vius 1 s'animen als ulls del lector,
d'una acció graciosa i, sobretot, justa,
«Eixalament» no conté res que hi §o-
bri ni s'hi troba a mancar re«. Altre-
ment, el tipus de recader del cel és
un ben reeixit estudi do caràcter. Sin-
cerament, és un bon eonte—i consti
que si retrèiem la nostra sinceritat és
perquè algú no vulgui veure en
aquests ologls una amistat amb l'au-
tor; l'amistat hi és, però la nostra
franquesa no ens priva de senyalar ell
defectes de l'obra ni de dir clarament,
•om farem més avall, allò que no va.

«Eu Llagosta» és un altre tipus mag-
nífic per a protagonista d'una novel-
la, i, eom a aquell Paulí Boig, l'autor
ha volgut donar uos-cl en uua narra-
ció. I també queda desplaçat lioltt.
Però en aquesta narració, En Tomà«
Roig l Llop cau en una error mèi la-
mentable. Ens descriu el personatge
com si passés un rosari d'anècdotes, i
quan li sembla que n'hi ha prou el f«

I negar entre les oneï d« la nostra mar
que sembla que es burila de la seva

t borratxera. Es de doldre aquesta r»-
I lliïcada car En Roig i Llop acenae-

l

La setmana que ve començarem a publicar en fu-
lletó la famosa narració del gran escriptor anglès
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Aquest diantre de sabatots
(Traducció de I. Roure i Torrent)

de la qual ha dit Anatole France les següents
paraules:

"Una de Jes més perfectes exposicions del
socialisme, la més clara, la més senzilla, la
més veritable, ha estat feta pel gran escrip-
tor Wells, en un fullet que jo voldria veure
com s'escampa per tot el món i que es titu-

la: «Aquests sabatots!»
ANATQtë FRANCG

Dos poi noto i letón
Pels obrers catalans

Plausible és l'obra que, baix
l'aspecte econòmic social ha
desplaçat en aquests últims
temps l'obrerisme català. Llur
feina ha repercutit en moltes
conciencies dormides i, avui, ja
són pocs els obrers de Ciutat
que no senten la fruïja d'una
lluita endegada vers l'obtenció
d'unes justes reinvicacions.

Estic segur que, passada la
¿risi orgànica que, amb més o
menys visulència afebleix l'en-
tusiasme del cos social, el seny
s'imposarà per damunt de les
rancúnies i diferenciacions i al-
tra volta es tornarà a veure poi-
xant l'imperi d'una hegemonia
popular que farà trontollar \'i-
nepte i decadent burgesjsme
que, tanta malvolença i desper-
ngi i ha guanyat, tan, en llurs
incongruentes Actuacions com
en llur golafreria voraç.

Per$ per afiançar el prestigi
í perpetuar la grandesa de les
nobles aspiracions proletàries,
cal resoldre ? n tota llur possible
extensió dos problemes funda«
mentals: el problema politic i al
prohjemj çvittural.

• t *

ffueix 'plasmar breument, en unes
frasea conciles pròpies d'un psicòleg,
al caràcter d'En Llagosta. Altrament,
1» narració és d 'un grau humanisme i
'mostra una bona habilitat PIT a l'bu-
maniïmu tràgic, niés ben.reeixit que
el d» <Bn Paulí Bol»».

Taoca aquesta primera part del lli-
bre «La darrera alegria d'Ea Gori T ar-
rissen, l'assumpte del qual ja ha trac-
tat sota altres »speetes, per diverto«
proälstüd. Ruíy i Llup n'ha «abut 1er
un bon conte, la millor peça de l'obra
després de «Eixalament». Una accli
Tira, vivíssima, el caràcter del prota-
gonista pintat amb mà destre, una iro-
nia fina, una gràcia de descripció,

, unes escenes ben tramades, una ar-
monia de conjunt, un Interès en la
narració, una emoció en el desenllaç,
són les qualitats del conte. Tanma-
teix, no l'ha sabut acabar; quan hi
havia de donar fi, repeteix el que ja

.ha dit.
Abans d'entrar a la segona part del

llibre, de la qual direm ben poca cosa,
parlem del conjunt de la primera. To-
màs Boig i Llop domina bé el llen-
.güatge i sap moure les frases amb
gran agilitat. Penetra- els caràcters :
•que descriu.Sap jugar amb faccio!
les degqripcions i els contes són jus- >
tos. Humorista agut, en el fons Boig
i Llop és un gran sentimental que es-
.cullelx l'humorisme, potser incons-
cientment, ,per a dissimular ho, no
com a contrast. Es un temperament
4e novel·lista i quan fa narracions no
és pas molt feliç; per això tots els ti-
pus que tracta són tipus de novel·la i
no de narració, i els mateixos contes
resulten novel·letes curtes. Però al
.costat d'això, Boig i Llop té un gust
no gaire refinat l les seves prosea con-
tenen de vegades—exceptuant «Eixa-
lament»—troços que les entelen i no
sap distingir quan ha de servar un
personatge per una obra que el pugui
1er Huir més, que en aquest cas es
troben En Paulí Boig i En Llagosta.

1 aquest poc gust, en resum, plana •
damunt la segona part del llibre. Treg
narracions, tres vides de coses que cal
un temperament de gran escriptor
per a poguer-ne sortir feliçment. Car
Boig i Llop personifica tros coses que
no valen gaire la peno: un barret de
palla, una ploma estilogràfica i un ca-
bell ros. Es llàstima l'esforç d'origina-
litat i la literatura que hi ha posat.

No obstant aquests defectes, «Facè-
cies» és un bon primer llibre, l ho fo-
ra, repetim, encara que només tin-
igu.es de notable «Eixalament».

Hem d'esmentar la bella prsentació
¿el llibre, que fa honor als obradors
d'En Joan Sallent, de Sabadell; po-
ques obres es serveixen amb un tal
gust.^Les il·lustracions de Jaume Bus-
quets, que form<m una taca molt es-
caient, contrlbuetxen molt a%aquesta
bona presentació.

J. Roure i Torrent

VíRS ELS DIES NOUS

L'ideari de la "Unió Socialista"

L'objecció que tal volta florei-

Correapünout al prec de molts com-
panys transcribim a continuació uns
quants paràgrafs de la declaració de
principis feta inicialment per la
«Unió Socialista de Catalunya», tot
lamentant-nos de l'impossibilitat de
reproduir-la in extenso:

«El nostre credo, universalment di-
fós i couegut, ens obre per si mateix
la ruta que havem de seguir. La nos-
tra acció pot definir-se senzillament
en aquests termes: En los lluites que
es plantegin entre el treball i el capi-
tal, oi nostre lloc és, invariablement,
al costat dels treballadors. En les llui-
tes eatre treballadors, si em de pon-
dre partit, el nostre deure és ajudar
els que vagin un pas més enllà en
l'ordre de les reivindicacions proletà-
ries.

Però en la nostra terra—que és el
lloc on necessàriament hem d'ac-
tuar—convé proclamar on aquest ma-
teix acte de baptisme que ingressem
en l'ordre civil per excel·lència i que
res absolutament podrà fer-nos per-
dre el compàs entre els principis i Tac-
ciò, amb el fi que aquesta sigui per la
seva bondat 1 rectitud la garantia i la
penyora de la bondat dels principis.
Som dels que creiem fermament que
l'acció i els principis, en matèria de
renovació social, es confonen i es
completen. Podrà el temperament di-
vers dels homes desvirtuar l'eficàcia
dels principis salvadors però quan
aquests principis descabdellen llurs
virtut» operatives, l'acció es santifica
per la pregona inspiració que la mou
i la guia.

Declarar que som homes d'acció no
vol dir que rendim cap culte a la vio-
lència. No volem, naturalment, infon-
dre entre els treballadors un esperit

de beatifica passivitat ni una resigna-
da propiciado al sacrifiqui i al martiri;
però hem d'aconseguir que tinguin
sentits per compendre que la verita-
ble revolució social ós obra de germi-
nació i aquesta germinació serà sem-
pre malaurada per tota obra de vio-
lència. Es més: hem de proclamar un«
veritat elemental, que és la de que la
primera finalitat de la revolució so-
cial ós l'extermini de la violència t
l'imperi pacífic del dret i do la raó
natural. La violència és incompatible
amb tota sana doctrina d'amor als ho-
rnea, la qual s'empara i triomfa perla
força que li adjudica la cohossió de la
massa que llcialment ha de seguir-la.

L'olaboracló du principis amb el
més alt sentit de la vida humana; la
recerca de totes los llums de la intel-
ligèucia per fer-las col·laboradores dt
la nostra magna empresa; la interven-
ció decidida i generosa en aquelles
accions que puguin tenir trascenden-
cia social, la iniciació o participació
on tota obra de cultura 1 d'ediflcaclé
socials, preparant o participant l'ad-
nirnent d'una humanitat mes justa 1
niés perfecta. Veu's aquí un progra-
ma d'acció immediata per a la UNIÓ
SOCIALISTA ÜE CATALUNYA. Veu'S
aqui una orientació. Veu's aquí una
tasca a acomplir.

L'experiència, la vida mateixa, ens
anirà ensenyant el camí. En» cal pe-
netració, ductilitat, clarividència. SI
la tenim—corn que de les nostres con-
viccions no hem de dubtar-ne—podem
aixecar un monument que per la se-
va significació, per la seva dinàmica
i per la seva vitalitat sigui la més al-
ta esperança l la més bella realitat
que s'ofereix a la Catalunya present i
ftitara.»
La «UNIÓ SOCIALISTA DE CATA-

LUNYA.

Els nostres lectors no han d'estranyar que, aparent-
ment, negligim, a voltes, certs esdeveniments d'actualitat,
deixant de subrallar-los amb el comentari degut. Però hi
han albiradores dificultats insuperables.

Altrament, l'ideari conegut de JUSTÍCIA SOCIAL i
la dignitat civil dels que redactem aquesta fulla, donen
la màxima eloqüència al nostre silenci.

xi en llavis d'algun líder obre-
rista és que, l'enorme força que
pot donar la constitució del Sin-
dicat està molt per damunt de
tota la potència política d'un
partit.

I jo contestaria: és que no po-
dria igualment funcionar el Sin-
dicat bo i actuant els estaments
polítics que la nostre cohessió
hauria abastat per dirigir? Per
altre part una organització sin-
dical pot fatalment desaparèixer
al sol rasgueix d'una ploma mi-
nisterial que dicti una ordre
anulatoria. En canvi la força
política pot actuar a totes hores
en tant la Nació esman tingui en
estat constituit.

Que pot-ser la política co-
rromp el seus homes?

Sempre he cregut que l'home
que traeix als seus represen-
tants, pel sol fet de veure's en-
lairat dintre una espesa política,
ja en essència covava un estig-
rae ruï i concupiscent. Ademes;
els perills seductors que l'alta
política ofereix són una prova
ben palesa per determinar la
foríitut í l'honradesa de l'el'legit.
Jo crec que l'home que per sen-
timent estima la Bondat i la Jus-
ticia no hi prevalen ni Jes portes
del diner ni tots els mirallets
imaginables per fer-li tòrcer la
ruja, (íreturera que vers l'huma-
nitat s'ha traçat.

Jo podria citar-vos el cas d'un

Solític, amb qui m'honro amb
ur amistat, que, havent-li sigut

oferta una quantitat molt cres-
cuda, en les últimes eleccions de
diputats a Corts, a fi de deixar
l'acta lliure pel comprador, va
sapiguer despreciar l'oferta i
continuar en la confiança del
districte, bo j portant una vida
humil i treballadora què'l digni-
fica.

Però ara vosaltres em direu; i
Fulano que s'ha fet milionari
predicant revolució i posant la
seva ànima a flor de llavi? I Su-
tano que sentia les mateixes àn-
sies del poble i d'un brinco es
va posar una casaca de ministre?

I \o contesto; què és d'avui
que ja no senyala amb menys-
preu i fins certa llàstima a tota
aquesta gentusa que encarant-se
amb el poble els hi predicava
oli i mentre s'enriquian venien
vinagre? I en canvi, qui és que
no té un gest de respecte i un
mot d'alabansa per aquests po-
lítics honrats que tanta abnega-
ció han sentit vers els homes i
tan incorruptibles i purs s'han
servat?

L'alíre problema a resoldre és
el de la cultura. Fins avui l'o-
brer català ha tingut en cert
menyspreu o negligència l'as-
pecte cultural.

Potser massa capficats en el
problema econòmic, han atès
principalment les conveniències
estomacals per descuidar les de
l'esperit. Sistemàticament ha-
vem vist, des de molt temps, que
tots els afanys i inquietuts que
movien als nostres obrers es
concentrava en el plantejament
de . vagues per milloramet del
salari.

Tot el diner recollit en les co-
titzacions semanais sols servia
per afrontar la resistència bur-
gesa així com propaganda so-
cietària, viatges, etc. etc. Però
una obra eminent i fundamen-
talment cultural, en el sentit més
ample de la paraula, no crec
que resti en peu ni tan sols hagi
deixat rastre.

Veritat és que el problema
econòmic, potser sia el prefe-
rentment a resoldre, car l'estó-
mac no s'admet de raons i són
moltes les vegades que un defa-
lliment vegetatiu repercuteix a
la voluntat i l'afebleix per la
lluita; però no pensar en la
creació d'escoles i sobretot en
un centre cultural que podria
servir d'Universitat Popular, és
un descuit que no cal ajornar lo
per més temps.

L'obrer català—a qui tan ca--
racteristicament el segella un
veritable esperit de sacrifici—
podria en poc temps portar a
terme l'estructuració d'un tem-
ple a Minerva que podria ésser
l'enveja del Món,

Amb els milions de pessetes
què's poden recollir, junt amb
l'ajut que l'intelectualitat lliberal
catalana podria aportar-hi, fóra
fàcilment factible la fundació
d'una Universitat Popular que
tanta falta fa per l'ensenyament
de les classes humils que, dis-
sortadament, no poden abastar
tot el que els hi demana llur in-
telecte.

Per ço una acció combinada
entre els polítics dirigents de la
Ciutat — que no serien altres
què'ls obrers—i els que tindrien
a llur càrrec l'educació i ins-
trucció del poble, podrien fer de
Catalunya i sobretot de Barce
lon.i el fogar més intens d'hu-
manització de tots els àmbits de
la terra.

Joan Forment
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Pel ulero pròxim
U foro É! tretoli

per ). Comaposada

per Joan Sacs

El iBeige i la mort
per Salvador Majó

Ei tema dei Ir. Mira: Evolutiu? Re-
voiiiüó?

per I. Roure i Torrent

Mees d'ara
peí Marins Vidal

Els dones perillosos
per Ferrer Gassò

Els totems
per Pere Serra

i articles i treballs de Serra i Mo-
ret, Cam palans, Cot de Reddis,
C, Domènec i altres.

Preguem als nostre»
abonats es recordin de
renovar la seva sus-
cripció. Poden fer-ho,
els que no tinguin altra
avinentesaf per mitjà
de sagells de Correu
de 5, 10, 15, 20 i 25
cèntims. Els de major
preu no'ns són de cap
utilitat i ens ocasionen,
en canvi, un perjudici.

Companys : Ajudeu-
nos renovant puntual-
ment vostra suscripció.

Obrersldel campi
Llegiu i propagueu

Él ¡
tirò* TERRA"

SETMANARI POPULAR

PORTAVEU DE LA «UNIÓ DE RA-
BASAIRES DE CATALUNYA»

Es '(minea cada dissabte. 15 Cts.

mm\mmw\b\A\,\l,\r
3ABCELOKA

Portaveu de la Federació de Coo-
peratives de Catalunya

Articles doctrinals sobre
cooperació: El moviment
cooperatiu a Catalunya
i a Espanya : Problemes
socials relacionats amb

la cooperació.
APAREIX CADA QUINZENA

Suscripció anyal: 4 ptes.

tettola i m\\mi\
Ara, 11 kit.-(Wit

Els noslies lectors DO Ini
p aooest li-

le mm nu
fia estat revisat 1er la

ran »ilit»
Pliures Huions ÍEtíooiia NUtice
C H A R L E S G I D E
Versió castellana de /. Cardó

Preu: 1'50 Ptes,

M-proiecti foia Uel de topati«»
J . S A L A S A N T Ó N

Preu: 0'15 Ptes.
Publicacions de Propaganda de

Acciò Cooperatala
Encàrrecs: Aurora, 11 bla.

Treballadorl
Signes digne de la teva condi-

xi humanal
'Vom a home, t'has de sentir

« iiadà i laborar amb el socia-
li .ut» per l'adveniment d'una

i.•••:i"tal Siillor.
Cor" "", productor, t'has d'a-
v tv ms Íes organitzacions

(v et -r , i treballar pel millora-
ment immediat dels teus ger-
mans.

Conferencia de Na Regina Lame
Com oportunament s'anuncia, el

dlssapte dia 27 do Desembre, la pro-
pagandista Doña Regina Lamo, va
donar una conferencia al local de la
Cooperativa Obrera «Bl Porvenir, trac-
tant de «Cooperativisme i Huma-
nisme».

Després d'una j usta i breu presen-
tació ' de la conferencianta feta pel
company 3. Llorens, comptador de
l'entitat, es cedeix la paraula a la
Sra. Lamo.

«Després de la guerra, amb la falli-
da de tots els valors, el cooperativis-
me és la única força coordinada ca-
paç d'organitzar el món. Però cal des-,
torrar l'esperit mercantilista i mate-j
rialista de l'ideal cooperatiu per a In-j
filtrar-li un esperit amb l'obgecte de'
seguir endavant. '

El cooperatismo no nega la propie-
tat, però la col·lectivitza. El coopera-i
t iam e exigeix sacrifici, no prometent
un cel, com el catolicisme; exigeix
un sacrifici »e n se altra recompensa
que el benestar dels nostres filla amb
el canvi d'organització del món. B«
mostra contra el cooperatismo sense
Idealität, groserament metalitzat quo
reparteix beneficis. Del Cooperatismo
de societat anònima sistema Angla-
terra on hi ha Cooperativa que ha re-
parit el 17 per 100.

Explica la seva concepció del «Bano
Cooperatiu» en que, al revés de l'en-
titat bancària de tipus capitalista, el
treball sigui una garantia.

«Vaig exposar particularment a-
questa opinió a homes del Sindicalis-
me quan el període de lluí te?, «odiili
a Barcelona, devant de la misèria que
reinava amb vagues i lok-outs. Oonec
els homes de significació de dintre el
Sindicalisme, reconec llur Intel·ligèn-
cia, grandesa de cor i esperit de sa^
orifici; però els considero equivocats.
Les seves qualitats al servei del Coo-
peratismo haurian fet molt pel bé del
treballador. Però la seva feina ha es-
tat destructiva i no constructiva. La
única força que sustituirla al Capita-
lisme, és el Cooperatismo que orga-
nitzarà la producció, consum i distri-
bució, implantant psr tot el planeta
la Fraternitat i la Justicia.

Acabà amb un cant a la lluita per
l'emancipació dels treballadors. Fou
aplaudida i felicitada.

E.G. A,
Falset Desembre de 1924.

SINCERITAT
Mal de molts conçol de tots.

Veus-aquí un refrà vell que sem-
bla que reflexi el caràcter inte-
ressat dels nostres avis, que
anaven mudats amb calça de
vellut i gorra musca.

Refrà que avui en què tot es
fingeix, en què només anem per
disfressar les coses, en què tot
l'any és carnaval, en que a tot
hi donem un verniç d'hipocresia
que fins tenim la barra dedir-ne;
educació, n'hem fet la peròdiâ i
diem fen el desinteressat: «mal
de molts conçol de tontos.» Ai-
xò dieml... I si, per mal pavi-
mentada, hem relliscat caminant
per l'acera ens acpnçolem al
veure que un altre hi ha caigut i
tot; quan a una mare se li mor
d fill, s'aconcola pensant anib|
la mort d'altres fills d'altres ma-!

res.
Si un obrer l'acomiaden del'

seu treball Taconeóla'el saber
que n'han despatxat d'altres...

Hi ha qui s'aconçolafia d'éjs-
ser guenyo mentr« un altre fbs
ceg. Si que potser eren egoiste*
els nostres avis, però temen la
simplicitat d'un egoisme franc;
no com el nostre quei'araaguem
sota una capa coberta anA
lluentines d'anomenada «bpiia
fe».

Mireu el que em digué un su-
pervivent del temps dels nostres^
avis, un pobre vellet sabater'*
d'escaleta, que es planya de DO
tenir gaire feina:

—«El que m'aconçola és que
d'aquesta manera ens hi trobem
tot. Com qne no plou i el calçat
el donen tant barati...

—I, que hi guanyeu vos am,b
que els altres tampoc en tinguin
de feina? vaig dir-lí.

—El conçol de que, si fos jo
sol que no tingués res que fer
voldria dir que la parròquia no
està contenta del meu treball,
que amb el feix d'anys al da-
munt perdo la traça. Així no.
Quan plogui les sabates es fa-
ran malbé i treballarem tots,—

Voleu més sinceritat dins l'e-
goisme?

Jaume Barmona

El U it Huitín-. >
Els darrers esdeveniments, no

sols europeus aiBó < mundiais,
ens obliguen a considerar de
bell nou un problema social de
primer ordre.

On pot portar-nos la demo-
cràcia?

Una esperança lluminosa cla-
rificava «Itetnps. Europa respi-
rava un ambient de franca lite-
ralitat. Dos homes eminenl·ls-
sims n'eren els representants.'
Sense cap coacció ni violència. |
Amb la voluntat ferma i decidi-j
dida del poble. Macdonald-1,
Her riot eren els el·legits. Ideals í
amples i rejovenidors cristalli!-j
zaven o anaven en vies de cris-
tal·litzar en explèndides realitats, i
Desarmament general, tractats i
amb Rússia, socialització d'in-
dustries, llibertat religiosa, des-
aparició lenta de colònies... '•, 1

Els evolucionistes, llençant
les campanes al vol, cantaven"
lee excelències del seu procedí«
ment. Sense cap violència, arri* ;
bar a l'aplicació lenta però com-
pleta del comunisme. Voleu res :

millor? Realment seria enveja-
ble, però la realitat, amb crua
experiència ens ensenya el camí:
Macdonald ha caigut. Els con-
servadors • tenen majoria a la
cambra, les mases ni tan sols
estan preparades per a les fina-
litats laboristes. Un pais del ni-
vell cultural dtAnglaterra rebu|-
ja la doctrina justa i s'arrapà
fortament a imperialisme ideal
egoista i absolut.

Egipte i Sudan aixafats pel
simpàtic Baldwin, pel gentleman
Chamberlain; i l'optimista Coor
lidge no aixeca cap protesta ofi-
cial, Herriot l'idealista arronça
les espatlles. La farça de la soi-
cietat de les nacions no pot iß-
tervenir-hi, Anglaterra no té
prou d'això. El seu imperialis-
me és més absolut: Tota nació
que intervingui en el conflicte ea
un sentit o altre serà considero»
da enemiga d'Anglaterra.

La força ho pot tot. El món
calla. Sols s'alça clamorosa i
unànime la veu indignada del
proletariat, l'àrbitre indiscutible
de tota qüestió, ja que l'interès
material mai embrutarà el seu
front lluminós. . t

k

A França pais d'una demo-
cràcia molt més assenyalada,on
indirectament, pel sol fet d'exis-
tir, fa sentir-se la pressió del
milió de vots comunistes és jaL
una mica diferent. El govern
Herriot és més estable. Examen
nertwieles causes: '. Herriot «es-lAt}
representant del grup radical-;
Socialista el qual, com tots sa-
bem es més moderat que el la-
borisme anglès, adernes França,,
degut a la revolució, té un pres-,
tigi moral molt elevat, tot iran-*;
ces que s'estimi té interès enu
Conservar-lo. França necessan
riament té d'ésser la més lliberal,
d'Europa sense això deixaria,
d'ésser França. Ademes la part*'
més interessant del programà,'
radical-socialiste s'ha coraplm,
molt defectuosament: equilibri,
de l'emprèstit i impost sobre el'
capital de manera que els ma-'
teixos nacionalistes no dubtea
en qualificar la solució de bur-
gesa. }a veieu també" ara la per-'
secuctó comunista. '

Creiem, doncs, nosaltres, que,
l'evolucionisme pot pòrtar-nósi*
en el mille* cfcjs cassos, a la
situació francesa, ben envejable,
però que tìò'pòt arribar', ni de*
molt, a l'assoliment de la fdyriP'
tat somniada.

No som. doncs, partidaris de·i
l'evolucipnisme, no pèrqtfè ens
suggestiorótó'l?érlesà dinàmica''
de^a Kvrihiíiò. sinó perq^
cretóm que azadono ens portà-''
ría enlloc. *"

Tot i essent partidari d'apKcar1

altres procediments que els evo-
lutius, trobo natural, en païssos
com Anglaterra, França i Ale-
manya, Ta discussió dels aven-
tatges d'un procedimento l'al-
tre:

Lletres al Director Noves i documents

Un Estudiant

Fa un tort a les nacions
qui no les distingeix de
llurs governs.

VrCENZO GIOBERTI

•Any. al Marroc

nSPANYA.-La «Union General de
Trabajadores» I el «Partido So-
cialista obrero».
El nostre confrare «Kl Socialista» de

Madrid, en el nùmero extraordinari ¡
de H d'any publica un resum de los I
forces i el moviment d'efectius d'a- i
quests dos organismes proletaris es-
panyols. Segons aquesta, informació
l&tUnión General $e Trabajadores»

î ha tjògut d,urant l'any un moviment
registrat d'altes que,suma 83 sec-
cions 1746,9 afilta,ts 1 baixes, 59 sec-
cions i 73a5 afiliats. De les baixes, 57
seo.cipns ho son per disolució, una a
petició propia i una per expulsió.

A ft d'any integraven la ".Union Ge-
nerat de trabajadores» 1299 seccions
amb, 210741, afiliats. Com f és pot de-
duir de la comparació d'altes i baixes,
hihaunpe^it guany a favor de la
ü»<d».El s'è» secretari, \Largo Caba-
llero, díu que si les seccions declares-
,sln la totalitat de llurs efectius
aquests depassarien la xifra de 300000
Nosaltres estem convençuts, per lo
que coneixem, de que el càlcul del
company Largo Caballero no te res
de exagerat, i que les forces reals de
la lUnión General de Trabajadores*
,sojj superiors als 30000 afiliats.

Bl Partit Socialista contava a la fi
de 1924 amb 157 agrupacions i 5400
quotitzants i, demés, amb 52 socie-
tats obreres adherides amb 2830 afi-
liats. Comprèn, doncs, en aquest mo-
ments un total de 209 entitats i 8230
quotitzants. La situació econòmica
del Partit, mercès a la seva recta i es-
crupulosa administració, és excel-
lent. La situació econòmica del diari
«El Socialista» va millorant lenta-
ment i el seu tiratjo ha augmentat
considerablement durant 1 any 1924.

Amb sincera satisfacció consignem
aquestes dades que expressen l'ex-
pansió 1 arrelament que les nostres
idees i tàctiques obtenen amb crei-
xent poixança entre'l proletariat es-
panyol. Malgrat les circumstàncies
presents la «Unión General de Traba-
iadores» I el «Partido Socialista Obre-
ro» estan donant una proba de vitali-
tat altament confortadora.

EI Marroc i el deute pabilo.
El diari conservador madrileny La

Spoca per tal de demostrar que el
Marroc no és la causa exclussiva del
dèficit ja crònic amb que es liquiden
els presupostos de l'estat espanyol,
publica les xifres següents que han
pigat reproduïdes a tota la prempsa
perquè son per elles soles una decla-
ració de fallida irreparable:

Dèficit del
presupost.

1913. . . . 108.614.485 180.144.876
1934. . . . 142.427.794 164.4a3.916
1915. . . . 143.701.391 320.429.888
1916. . . . 149.995.211 334.083.687
1917. . . . 113.230.239 296.143.794
1918. . . . 125.993.492 416.862.188
1919 20 . . 141.951.512 496.334.445
1920-21. , 191.258.732 692.309.314
2921-22. .519.682.539 1.297.170.924
1922-23.. 405.000.000 920.000.000
1923-24 . . 344.000.000 574.000.000

2.385.855.335 5.691.AÕ32

GRAN BRETANYA,- Ex ministre
qne toballa.
Franck Hodges, d'ofici minaire, era

secretari de la Miners Federation,
quan, en formar-se el govern socia-
lista, va ésser cridat a desempenyar
la. Cartera de Marina. El treballador
manual va passar a ésser el Primer
Lord de l'Almirallat i tenia a les se-
ves ordres la flota britànica que, és
com sap el lector, l'instrument de for-
ça 1 de poder més formidable que ban
vist els segles. Franck Hodges, jove i
simpàtic, havia guanyat el districte
de Lichfleld amb una brillant majo-
ria en les eleccions de 1923. En les da-
rreres eleccions, malgrat obtenir
1500 vots més que en les anteriors,
fou derrotat per una majoria de 2.076
vots mercès a l'avinença pactada en-
tge conservadors i lliberals.
Quan fou nomenat ministre, Hodges

va haver de renunciar el càrrec de se-
cretari de la Federació de Minaires,
Ara, dimitit el ministeri socialista i
i sense l'investidura de diputat, llre,s-
ta a Hodges la seva joventut, la seva
puresa, soülajista i el seu ofici de mi-
nalre.íl Hodges, l'exministre de Ma-
rlnä ctó HmperÍ britànic i l'exprimer
Lord de l'Esquadra, torna a trobar-39
confós amb la massa de minaires i a
•treballar entre els seus. antics compa-
nys, brau 1 optimista, mostrant al
món el que és la consciència política
de un socialista i ela profits personals
que sap trobar «n l'exercici dels més
elevats càrrecs.

BU mastres d'escola,
La Federació de mestres d'escola

britànics ha decidit oposar-se a la re-
ducció de salaris que proyecta esta-
blir el Govern conservador. En mag- '
na assemblea a la que han assistit més
de 2000 mestres s'han aprovat els ter-

me» ilo la campanya contra els propò-
sits di'l Govern quo, de realitzar-se,
afectarien a uns HO.000 mestres d'es-
colos primàries.

TXECOSLOVÀQUIA. - Moviment
•indicai.

Trobem en el servei de prempsa de
la Federació Sindical Internacional
un informe de la Confederació dels
Sindicats do Txecoslovàquia, segons
el qual els efectius de les organitza-
cions w filiados a fi de 1923 eren de
324.189 membres amb una minva de
64.205 en comparació amb l'any'1922.
Aquesta minva representa el 16,52 per
cent en tant que, en l'any 1922, la
disminució va arrivar al 40,30 per
cent. Durant l'any 1924 les baixes han
cessat completament i el moviment

:,flindical torna a adquirir un desenrot-
. Ilo progressiu.

Els ingressos en metàlic durant
l'any 1923 varen pujar a 37,639.908,20
corones i les despeses a 37.645.580,55.
Les Unions han satisfet 18.214.881,43
corones per subsidis, dels quals
6.155.259,15 s'han distribuït als obrers
sense feina. En favor de l'educació
obrera s'han gastat S.oTO.OSSjOS coro-
nes i per despeses d'administració
15.760'616,90 corones.

Les Unions publiquen 51 periòdics,
dels quals 41 surten en llengua txeca,
7 en alemany, 2 en magiar í un on
polac.

SUÈCIA. - El Primer ministre
Contliúa malalt de gravetat el Pre-

sident ael Consell de Ministres socia-
lista, l'Il·lustre company nostre, Hjal-
mar Brantíng. Les noves darreres que
tenim senyalen una lleugera millora,
encare que no deixen alimentar espe-
rances de un ràpid i complet restabli-
ment.

Trabant-se Branting malalt i impos-
sibilitat d'assistir a la reuuló del Con-
sell de la Societat de les Nacions
celebrada rescentment a fioma, va
delegar la seva representació al mi-
nistre d'Afers estrangers Muden, en-
comenant-li ensemps la missió de
depasltar a la tomba de Matteotti una
corona en les cintes de la qual s'hl
llegia l'inscripció següent:

«A Matteotti, mort per la llibertat
del seu país. — Brantíng.»

Aquest propòsit del President del
Consell de Suècia va produir entre
les turbes feixistes una violenta agi-
tació, i Mussolini en persona va visi-
tar a Muden pregant-li que no cum-
plís la comanda de Branting per tal
d'evitar un conflicte que podia tenir
greus conseqüències. Muden ha re-
nunciat a tributar aquest senzill ho-
menatge al martre del Socialisme,
però resta en l'història registrat el
contrast colpidor de la civilitzada
Suècia governada per socialistes i la
desgraciada Itàlia víctima del feixis-
me on es considera una «provacació»
venerar pietosament la memòria de
un dels seus fills més insignes. Suè-
cia i Itàlia: dos extrems, dos pols,
dugués categories en la gradació: In-
finita entre els pobles!
PUERTO RICO.-Triomf •o·lali·ta.

Coincidint amb les eleccions gene-
rals als Estats Uaits, han tingut lloc
a Puerto Rico les eleccions per a la
renovació de la meitat de la Cambra
de Representants i del Senat. El nom-
bre total d'electors de la petita Anti-
lla és de 274.606, havent pres part en
aquesta lluita electoral el 90 per cent
ço que confirma el general despertar
de la democràcia a tots els pobles de
la terra.

La coalició burgesa va obtenir
167.863 vots (134.750 els unionistes i
33.113 els republicans) 1 els socialistes
sumaren 79.743 vots o sigui tres ve-
gades més que en les anteriors elec-
cions. El cantarada Santiago Iglesias,
president del Partit Socialista i líder
de la Federación del Trabajo adherida
a V American Federation of Labor, ha
sigut reelegit senador, havent-se gua-
nyat dos llocs a la Cambra de Dipu-
tats.

El Partit Socialista de Puerto Rico
està d'enhorabona. Ara ha forçat la
condició burgesa per tal de contenir
el seu avenç portentós i abans de pocs
anys, malgrat la coalició burgesa,
conseguirà la majoria de les voluntats
i dirigir els destinta de la jove nació
antillana.

AVUI DISSABTE, A
LES 10 DE LA NIT,

Manuel Serra l Höret
donarà una conferència sobre

: La posició dels obrers :
: uavant el Cooperarme :

ala
Cooperativa Obrera Tarraconense

í demà diumenge, a les 5 de la
tarda, una altra a la Coopera-
tiva «La Reforma del Vendrell,

sobre
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