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ACTUALITAT SOCIAL

Les incidències de la política espanyola han obert un parèntesi en

la v^da social de Barcelona ^ , per extensió, de Catalunya. A una

era en la oual l'arbitrarietat havia assentat el seu imperi, a un

període en nue les funcions de govern reunien, més ue les qualitats

d'un control ecuàn·'m i d'una estricta policia ciutadana, les cara£

ter*stiquos d'una vis^ó unilateral i partidista, ha succeït sobta-

r?prro*it un període de concessió i de tolerància. I no és Das que

ooupixa pos5C"ó anfrort de la nostra vida social obeeixi o respon-

gu'' a un° concepció r^rsoral del oi exerceix l'acció de govern a -

casa nostra, no; renque precisament si alguna sensació rep l'opinió
ciutadana en aau^st sent;t, és la d'una absència governamental, és

la d'una manca d'orientació funcionària.

En l'ordre societari hom remarca actualment una ^eacció organitza-

dora; la classe obrera, acollint-se a disposiciono legals ben res_

cents, reprèn una acció defensiva. La dependència mercantil és tam

bé sol-l"5 c j tada per criteris que, no confiant abastament en la tu-

tela de les Institucions oficials creades per a regular les nostres

cordic'ons de treball i de subsistència, s'inclinen a una identitat

en els procediments de defensa de l'economia obrera.

Per-ò por poc iniciat oue hom sigui en qüestions polítiques, no po-

drà mpnys de considerar suspecte aqueix crèdit concedit lliberal—

mert a les or^anitracions proletàries, sense ne per a obtenir-lo -

hap-j estat necessària una fe^ma campanya n: una actitud extremista.

PlaneraT"pnt, benèvolament, ço que abans era gairebé inassolible, -

I 1 «ce•'ó del Govern li dóna una insospitada legalitat; i hom cerca
endebades les causes que han operat un canvi tan sobtat en la vida

social de Parcelona. Es que, per ventura, aires sanitosos han pur¿

ficat l'ambient, corrupte de la política espanyola? Mes, perdissort,

a l'escenari ministerial desfilen encara vells histrions que ama-
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/men llur decrecítud arcb els recursos de la caràtula i d'un ric ves

Cal, per això, descobrir certes actituds quan són adoptades per fi-

¿rures de dubtosa pi ne er"» tat. Si ' en els moments en que el Centre per

actuar noblement sap s-'tuar-se a l'avanguarda, també en les ocasions

incertes no escatima a l'ori ni ó pública la seva oaraula. El Centre,

dòrics, ñ

("Acció" de gene- de 1923, p. 1)
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L'HORA D'ARA DEL MOVIMENT OBRER DE CATALUNYA

Acabat el període de cruentes vicissituts pel que han atrave-

ssat les forces obreres del nostre país, aquestes se troben ara

en uns moments de febresa reorganització, preludi de futures

tasques i de noves lluites. La justícia de la causa del pobie

dóna als seus defensors un doll d'energies inestroncable; era

ahir que les armes homicides i una tàctica catastròfica havien

conseguit deturar la marxa ascendent del proletariat català i

és avui que establerta una situació de relativa llibertat tor

na de nou a empendre la ruta vers una profunda transformació

del règim econòmic del païs.

Hem de repudiar sense reserves mentals de cap mena aquest rè-

gim que estableix una separació absoluta entre els treballa -

dors i els instruments de treball. En altres temps en que la

producció -fraccionada en minúscules unitats i desprovista de

l'utillatje modern-, revestia formes individuals, era lògic -

quels seus instruments fossin també propietat individual del

petit menestral o del petit marxant. Però avui en que la llei

de la concentració invadeix totes les esferes de la economia,

avui que la gran indústria triomfa damunt la petita manuf.actu

ra, què'l gran baçar desplaça la petita tenda,-avui que als-

paxsos de la nostra civilització la producció revesteix cada

dia més formes col·lectives la propietat dels seus instruments

ha de ser col·lectiva també. Quan les formes productores del

païs siguin mestresses del seu utillatje productiu, i puguin

fer-se càrrec de la direcció de totes les modalitats de la s<e

va economia, podran establir-se coordinacions i articulacions

que redundaran en profit de la producció. Se podrà també ale¿

hores -treta la càrrega de pagar un interès pel capital que

s'emplèi-, assignar-se a tot individu que treballi el valor-
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del producto íntegre del seu treball que podrà consumir ell. o

donar-lo a consumir a un altre. Un sol impost retallarà la part

que a cadascú correspongui i ei producte d'aquest impost servi_

rà per a cubrir les despeses generals de la societat, per a -

crear els fonds de reserva que s.1 estimin necessaris i per a -

amortitzar i reposar el capital col·lectiu. Aleshores els aug-

ment o disminucions què'l valor d'aquest experimenti, repercu-

tiran sobre la totalitat del país i no únicament, com passa ara,

sobre un petit sector d'ell.

Però convé què'ls esforços que en lo successiu el poble faci -

tinguin una eficàcia positiva; és précis que d'ara en endevant

les energies què'ls treballadors esmercin serveixin per a que_l

com més que per a produir gestes i episodis, magnífics els uns,

vergonyosos els altres, però destinats tots a quedar oblidats

en la foscor de la inutilitat. Cal, per la tasca persistent de

cada dia, anar .desbrossant el camí que la realitat ha de recó-

rrer per a arrivar a l'ideal.

Per a facilitar la gran 'transformació social i també per

deracions de justícia en moltissims casos, cal proclamar l'ab-

soluta necessitat que la gran expropiació se faci mitjançant -

una indemnització. Pensis per una banda que la virilitat no es

un monopoli de les classes treballadores i pensis també què'l

patrimoni de molts individus, sobre tot els petits patrimonis,

han estat formats més que com a conseqüència d'una supervalua,

a costa de treball i de sacrificis. Per això les indemnitzacions

què's donguin han de quedar més o menys retallades per un im -

post progressiu sobre la quantia de la fortuna i han de ser en

tregades en forma de bons de consum, destinats per tant, a de-

saparèixer dintre un període relativament breu.

Convé també aprofitar totes les oportunitats què'l règim capi-

talista ens ofereix. per a anar creant institucions que alhora

que siguin una contradicció del mateix siguin també una anuncia_
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ció i un avançament del règim nou. Per això som absoluts parti_

daris del cooperativisme el qual, apart del seu immens valor -

educatiu, exten la funció d'empresari d'un réduit número d'in-

dividus a masses més considerables de població contribuint així

a la elevació de llur tipus de vida i a la nivellació de la ri_

queça. I el cooperativisme el volem nosaltres no solament domi

nant la distribució de determinants queviures, sinó què'l vo-

lem també imperant en totes les activitats econòmiques del païs.

I al foment de les institucions cooperativistes i mutualistes

voldríem nosaltres què'ls treballadors hi aportessin, pocs o -

molts, els llurs estalvis en lloc de financiar empreses capit_a

listes o corporaciones públiques d'una societat que està sota

la dictadura dels actuals detentadors de la riquessa.

Laborar pel millorament de totes les condiciones del règim de

treball es labor a. la qu-al les associacions obreres no han d'ejs

catimar esforços de cap mena, però resulta sumament infantil -

esmerçar grana energies per a conseguir l'elevació dels salaris,

per exemple, i després contemplar creuats de braços com a con- •

seqüència de l'elevació del cost de la vida la moneda se deprei

eia, se generalitza el camouflage de les hores extraordinàries

i el nivell de la nostra existència desendeix enlloc de pujar.

Sense reserves de cap classe condemnem la lamentable tàctica -

catastròfica que porta sols a la ruina i al caos. Els qui la

prediquen tot ho esperen de la completa destrucció de l'utillat

je productiu del païs i del paupérisme è desesperació de les -

mases treballadores. Al repudiar el règim econòmic actual hem

condemnat el concepte jurídic i accidental del capital, però -

aquesta condemna no suposa de cap manera el desconeixement del

valor econòmic i permanent què'l capital té. L'utillatje produc

tiu del païs, que des del punt de vista de les lleis de l'estat

capitalista, està vinculat en unes quantes mans, el considerem

patrimoni del poble que amb el seu esforç l'ha creat. El veri-



719

table interés dels treballadors creiem que està en poder ex-

propiar el dia de demà bones fàbriques i bons ferrocarrils i

no en apoderar-se d'un munt de runes o de un utillatje primi

tiu. Es per això que condemnem el sabotâtje com a sistema, -

què'l considerem simplement com una manifestació d'impotència

i d'endarreriment de l'obrerisme.

La misèria econòmica de les masses treballadores dificulta -

enlloc de facilitar la transformació social. L'esperit revo-

lucionari que les masses afamades puguin tenir serà sempre -

un impuls fisiolègic, orfe de tota concepció ideològica i sus_

ceptible de ser fàcilment réduit. La pobresa intel·lectual i

cultural del pobre és també una dificultat capital per a pro

duir la transformació social i per a consolidar el règim nou.

L'esforç <?e l'home serà tant més productiu com més bé domini

les regles del seu ofici; la producció d'un païs està sempre

en relació directa amb el 'grau de cultura tècnica dels seus

habiants. Al lluitar per a fer triomfar la justícia en la -

distribució no hem d'oblidar mai que la fórmula de distribu-

ció més justa aplicada a una societat on la producció £os ru

dimentària, no augmentaria gens el benestar del poble.

Cal també, treballadors de Catalunya, que respectem l'esperit

propi i natxiral de la terra. Sens dubte què'l proletariat ca

talà no deu convertir-se en una força propulsora i activa -

del moviment renacionalitzador del nostre poble, però sí que

té el deurer de respectar i seguir els avenços d'aquest movi^

ment. Indubtablement no es la nostra feina discutir i teorijt

zar sobre els problemes gramaticals' del nostre idioma però -

sí que tenim el deure, a dintre de Catalunya, de servirnos -

en sempre tant en el llenguatje parlat com en el llen-rjuatje
»

escrit. L'idea d'esborrar de l'humanitat les modalitats na -

cionals substituintles per un tipus uniforme modelat per la



imaginació de l'home es una idea tant discutible com se vulgui

però indubtablement respectable. Lo que mereix la nostra més -

dura condemnació, lo que revolta profundament la nostra ànima,

es veure com se pretén anorrear les característiques nacionals

de Catalunya, per a extendre sobre les llurs runes.les fronte-

res espirituals d'un altre poble. Ben lluny de ser xenòfobs, -

ben lluny de rebuajar la cooperació de cap home però no ens •-

hem d'avergonyir, devant de cap païs, de ser catalans que al

fi i al cap Catalunya es un poble de una civilització milena -

ria que ha aportat i aportarà encara, precioses col·laboracions

al progrés de l'humanitat.

R. RAFOS I CAMÍ. .

("Lluita" 15 de gener de 1923, p. 2-4)
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EL CADCl T ELS PRIMERS ACORDS EE LA COMISSIÓ MIXTA SOBRE LES

VACANCES DELS DEPENDENTS

Con ocasión del reciente acuerdo de la Comisión Mixta, estableciera

do el régimen obligatorio de vacaciones para la dependencia, la

Sección Permanente de Organización y Trabajo del- Centre Autonomis-

ta, de-Dependents dels Comerç i de la Indústria- dirigió un manifies_

to a los ooreros mercantiles, del que tomamos los siguientes párra_

fos:

"La Comissió Mixta que, en establir darrerament les bases per a re_

guiar el treball i sous dels empleats dels Bancs i cases de Banca

de Barcelona, ve reconeixefls d'una manera ben explícita llur dret

a gaudir quinze dies de llicència anuals, ha reconegut ara aquest

dret a la resta :le la dependència comercial de la ciutat. Encara

que la lletra d'aquest últim reconeixement adoleix d'alguns petits

defectes (no fixar d'una manera taxativa que les vacances han de -

durar almenys quinze dies i establir, en canvi, que llur fruiment

individual ha d'anar precedit i degui t d'una temporada de ¿weating

system), volem prescindir de petits detalls i volem veure únicament

el triomf global d'una reivindicació per la qual el Centre tant ha

treballat.

Hem dit repetides vegades que els acords que amb caràcter general-

i obligatori promulga la Comissió Mixta, constitueixen els capítols

d'un contracte col·lectiu de treball. Amb els acords suara aprovats
*

ha quedat incorporada a aquest contracte una nova base on ben cla-

rament es determina que a l'home, al dependent, que durant tots els
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dies de l'any es submergeix en la seva tasca dins un despatx o dins

una tenda, se li reconeix la facultat que té de poder recordar-se -

durant uns dies que paral·lela a la seva condició d'instrument de

l'activitat econòmica, existeix la seva qualitat d'home lliure i in_

tel·ligent amb dret a viatjar i a disfrutar de tots els goigs que la

vida de les societats civilitzades ofereix. Si els patrons quan vo_

Ien -dèiem en el nostre informe sobre aquesta qtiestió enviat a la -

Comissió Mixta el 16 de juliol últim- poden pendre's els dies de rjg

pòs que creuen convenients, per què els dependents, en les èpoques

de menor activitat dels negocis, no han de poder també durant uns

dies? Uns i altres no col·laborem igualment en la vida econòmica de

la societat? i-/o experimenten; ̂ u^is iivo·.-ss·'tats psíouiques i fisio-

lògiques?

Fèiem constar també que són ja-'legió les cases de Barcelona que con_

cedeixen vacances'als seus dependents i no és just -dèiem- que per

manca d'un precepte coercitiu, aquests patrons puguin trobar-se en

condicions d'inferioritat amb respecte aquells altres patrons que,

animats d'un esperit de'crueltat, es resisteixen encara a reconèixer

aquest dret. Les mides de legislació del tebali la implantació de -

les quals ofereixen menys dificultat són precisament aquelles que -

venen solament a obligar a una minoria retardataria a posar-se al -

mateix nivell en que per efecte de l'evolució dels costums s'ha po-

sat la generalitat.

Hem de reconèixer que, d'acord amb ço que demanàvem en aquel infor-

me, la Comissió Mixta no ha perdut de vista aquestes consideracions.

Per això la Comissió Mixta resta consolidada. Cal dir de nou que si

la Comissió Mixta es deixés guiar pels" egoismes d'un món antic, que

per injust es troba a la seva posta, la seva obra fracassaria soroA

llosament. Perquè la missió de la Comissió Mixta no és la de cercar
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subterfugis de pica-plets per a apuntalar i perpetuar I1actual re_

gim econòmic; la missió de la Comissió Mixta ha d'ésser contribuir

a elaborar un dret nou sobre el qual ha de fonamentar-se una socie_

tat nova.

Cal ara que els nostres associats, que tots els companys que inte-

gren les diferents modalitats de la dependencia "comercial de la ciu_

tat, tinguin tots la voluntat, l'energia, el civisme i l'esperit -

societari que precisa per tal que aquesta reivindicació que acaben

d'assolir s'encarni d'una faisó robusta i inesborrable en la vida

del nostre poble."

(COMISIÓN MIXTA DEL TRABAJO EN EL COMERCIO EE BARCELONA.a "Anales",

gener-febrer-març de 1923, p. 115-116)



LA TASCA CULTURAL DEL CENTRE

Es innegable OUP la cultura comercial a Catalunya es difon conside-

•rrib"1 e^ent er aouests Mitins anys. L ' augment de fonts de riquesa,

1 ' r-,vpnc replet?,?1!, pp1" 1" indústria, l'evolució en les diverses brari

TUPS d»l c oner Q , són factors OUP han promogut un notable impuls en

-\ » nv,̂ „0 tpcp-°c ; ojiOj po P] rostre camp professior.nl, han fet impe-

••"ot •; va T n rpcpss"1' tat ''P fp^-ros aptes pe1" a conduir el complicat rr.e_

cnr^sr'p '""p "ï 'activitat obrera.

O KscrPes r°rcart'îlR fata") anés han contribuït ben eficaçment a

ux rrocès de rerfecci'or.ar.ent tècnic; elles, nascudes de l' esforç

d'uns coT.parys abrerats, en la penombra d^unes sales austeres, han

devínrut, una de les institucions on l'ensenyança comercial és admi-

nistrada ar^h r;4s aburd.or de matèries. T aiyò explica perfectament -

el rrent? r:, qdnu·'rit per les nostres Escoles, prestigi ben justifi-

cat s*1" hom té" er comete nue un pran nombre de dependents que avui -

mouen el comerç català o oue ocuren llocs de direcció en la indús —

tr̂ 'a i la Panca •'e! nostre oaís s'ha instruit o s'ha perfeccionat -

pn ""es rostro? Escoles. Però la nostra tasca catalanitzadora en- -

1 'ensenyament comp^cial era incomplpta; aiyí, succeia fins ara que,

pi b(5 pr lop rostres aules es professava en llengua catalana, els

rostrP9 niumnps e? ve1" en oblif^ts a comolementar l'estudi oral amb

llib^ps -Porastprs, p^r- rarca d'obre de text en català. I és que la

re"1* rtep-^aci ó racional de Catalunya ha estat tan ràpida que molts -

caires de la nostra cultura no han pogut rebre encara l'influència

ordenadora dels nostres organismes de governi

Cons1" dp.T'pm, pe^ tant, aue es un deure patriòtic l'ajudar a l'acció

de frovern, en la nostra modesta esfera, amb totes aquelles iniciati_

ves nue poden anticipar la solució de problemes que en els diversos

ordres de la nostra vida nacional reclamen una ràpida atenció. En

aouest sentit, l'acord adoptat recentment en la Junta convocada per

la ^ecc-îo P. d'Educació, d'emetre cèdules fins a 15.000 pessetes -
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éditai" tertes cata!ans té" una importància capdal no tan sola-

w* ni" puresa catalana de IPS nostre? Escoles, sinó perquè -

en 1inr-^e de l'ensenyament comercial representa el primer esforç -
•"•enli t,7,at per a vulparitzar en el nostre idioma molts coneixements

^e tècnica cony^ci al dels, ouals avui està orfe. Ultra'd'anuest -

acord, l'assemblen s'ocunà també d'un altre aspecte que portarà a

la ^ealitat 1 ' asriraci 6 ;ia de temrs manifestada pels nostres conso-

ĉ 's: ens ref^-Hm al pro.iecte d'una "Escola Primària" per a la rea—
del oual s'acordà obrir una informació respecte a les ba-

peñeráis i orientacions cjue haurien de regir en la fundació i -
actuació de l'esr.pntada Escola.

Feu's anuí la tasca recent del Centre en.l'ordre pedagògic. Amb -

l'esforç de tots 1̂ Centre acabarà de donar a les Escoles Mercantils

Catalanes ur segell ben propi i característic, i amb la instauració

co11 ^•"imn^ia prenyarà als nostres fills per a formar-se -

cultura catalana lliure de les influències cue desfiguren el -

seu caràcter nacional.

("Acció" de feb-er de l??3, p. 1)
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L'ATFMPTAT CONTRA SALVADOR SH3UÏ

La ciutat nostra continua essent teatre de lluites fratricides que

ensagnanten els carrers de Parcelona amb freqllents atemptats. Amb -

una inexplicable inhibició ner part dels poders públics, van sacri-

ficant-se noves vi dos, i l'esper"'t ciutadà arriba progressivament a

un estat de dolorosa rebeldía, ŝ d~'ria que, a cada un d'aquests

•fot.s, la ni'utat sent una nova reculada i és compel-lida, sense de-
•p^nsa, iror.<3 un abin tenebrós on h^ regnen afroses ombres de crim i

d<-> ven/lances.

Suara, l'assassinat d'en Salvador Seguí ha commogut tot Barcelona;

reriuè »mb la seva mort d°sarareix un dels 1*ders més significats -
del sindicalisme català, un dels líders que, amb tot i les seves -

eauivocacions, havia donat a aqueix moviment la forma més moderada,

contenint, en ocasions, l'esclat de la violència amb l'autoritat

que ha\ria assolit en el nostre proletariat, autoritat que li havien

corouer'1't la seva fortalesa d'ànim, les seves dispos-cions políti —

emes i la seva ger.s vulgar cultura.

El Centre, ipualment afectat per aquesta mort que priva a l'obreri_s

me català d^l seu més característic representant en el sentit racial,

va fer pública, per rrptjà de la Premsa, la següent protesta:

La realitat dels fets ve a demostrar-nos que aquell estat de pacifi_

cac·'ó social que oficia"!r^r,t es preconitzava no, era fonamentat en -

una solució* rro^urda dels problemes obrers.

T.es /rents senzilles no s'adonaren aue aauests problemes quan s'han
¿vguditzat en e1 grnu a auè han arribat els deCatalunya, no poden -

ésser solucionats d'una manera momentània, sinó que és precís una

acc^'ó de govern prou eficaç i serena Der part del Poder piïblic que,

encarrilant tota acc'ó per viaranys de justfcia porti als esperits

un sentiment de confiança i d'optimisme.
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El Poder public, i^erò, ha obrat per omissió o per excés sense voler

o sense saber sitnar-se en el. lloc nue per In seva missió li corres_

pon.

Pe1" a^xò avui, cue els esnerits. ciutadans devoren commoguts per 'la

reret.-'ció dels fets cruents aue es produeixen a Barcelona, el Centre

Autonomista de Dependents del Comerç i de la Tndústria aixeca la se_
va veu rera demanar* q tots els homes moguts cer un sentiment de ju_s_

tfc·ia, oue en aoueiros moments tinguin la serenitat necessària per
r, for •''mrérar el seny en llur esforç, salvant així 1« s valors espi-

r·'tû ls de Catalunya constantment amenaçades pels autors de tots -

els atemptats.

("Acció" d'abril de 19?3» F*
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EL XX ANIVERSARI DEL CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS

Ahir, diumenge, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç

i de la Indústria va commemorar les festes del XX aniversari -

de la seva fundació.

L'actuació i la .vida del Centre en el transcurs d'aquest vint

anys és de sobres coneguda per l'opinió pública. No hi ha ni

ha hagut esdeveniment ni fet social ni moviment nacionalista -

a Catalunya, que el Centre no hagi donat fe de vida en el mo -

ment oportú, en aquells instants que tot bon català ha de for-

mar en files per a lluitar contra les masses que pertorben el

desenrotllament del poble català.

Hom no ignora tampoc les normes d'actuació que llurs fundadors

traçaren el 15 de març de 1903, època en la qual catorze joves

(anomenats "Els IV Gats", del carrer de Montció) constituïren

aquest organisme, les quals normes foren: la defensa dels ide-

als nacionalistes de Catalunya i la millora de la classe en - •

tots els ordres, i principalment en la cultura catalana. Doncs

bé, repasseu la història del vint anys de vida del Centre i vos

convencereu que ni una sola volta ha fugit del camí que es va

traçar. La qual condició l'ha portat avui a ésser un organisme

que patrocina i cuida de més de 10.000 socis qu'es tots senten

batre en llur cor un sol ideal: la llibertat i 1'engrandiment

de Catalunya. Aquest amor l'experimenteu tot just entreu en el

gran casal nacionalista, entitat obrera per essència. En les -

parets hi ha gravades aquestes dolces paraules: "Per Catalunya

i per a Catalunya". Heu's ací la Senyera del Centre Autonomis-

ta de Dependents del Comerç i de la Indústria.
•

Les energies d'una autoritat social formidable es deixen sen -

tir per tots els recons del casal. Cultura, patriotisme, mútua
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litat, amor al treball i organització son els lemes de les'di

ferents seccions en què està dividit el Centre. Elles son la -r

característica més pura, més noble i mes altruista de l'associa,

ció. Son tambes les qualitats més eficaces per a fer pàtria i

per a formar jovent que, amb la'seva valuosa cooperació, pugui

demà empendre la lluita per a fer nostre el plet català i guan

yar la partida als que voldrien veure'ns postergáis i humiliats.

La qual cosa ja no l'aconseguiran. Les arrels són massa fortes

per arrencar-les.

A tot arreu del món hi ha del Centre autonomista de Dependents

del Comerç i de la Indústria una corrent favorable que desper-

ta curiositat per a conèixer tal organisme i el seu funciona -

ment.

En'una paraula; amb les seves iniciatives, amb el seu treball

de continuitat, amb la seva plenitud de vida, el Centre s'ha -

fet mereixedor del respecte, la simpatia i l'admiració de Cata,

lunya, dels seus governants i dels seus subordinats.
»

DINAR DE GERMANOR ' . •

A la una del migdia i en obsequi als representants dels Centres,

de Dependents de Catalunya, es donà un dinar de germanor a la-

Cerveseria i Restorant La Pàtria (abans casa Moritz).

Es va servir els següent dinar:

Entreteniments. - Cânalons Rossini. - Llagosta salsa maionesa. -

.Pollastre rostit. - Gelats. - Pastisseria. - Frutia del temps. -

Vins especials blanc i negre. - Xampany Freixenet (obsequi de la

casa Freixenet). - Cafè Moka. - Licors.

En una gran sala del primer pis hi habia tres taules, esplèndjl

dament guarnides amb formosos rams'de flors.

Al mig-'de la taula destinada a la presidència s'hi va col·locar

un drap amb les quatre barres catalanes, on es llegia el nom -
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del Centre Autonomista de Dependents.

El nombre dels assistents a l'àpat era aproximadament un cen

tenar.

La presidència van ocupar-la els següents senyors.

En Francesc Casals, president del Centre.

En Josep Samsó, vice-president de la Federació de Dependents

de Catalunya.

En Josep Salas, caixer vitalici del Centre.

En Francesc Fló, secretari del Centre.

En Jaume Martí, vice-president del Centre.

En Manuel Alcantara, vice-president del Centre.

En Josep Roig, bibliotecari del Centre.-

I tots els Centre de Dependents de Catalunya,menys el Centre

de Dependents de Manresa, per causes que manifestà el senyor

Casals en el discurs i que a continuació donem a conèixer en
*

subtància, han estat representats en el dinar.

A l'hora dels postres, el secretari del Centre, En Francesc

Fló, llegeix una carta d'adhesió d'En Lluís Comet, i un tele

grama del Centre de Dependents de Manresa) manifestant que,

no essent-li possible assistir a l'acte en persona, ho fa -

amb l'esperit, puix els darrers conflictes socials succeïts

en aquella població, absorbeixen avui la seva atenció.

Tot hi havent acordat no fer'ús de la paraula ningú dels que

allí estaven presents, no va ésser posible. Tots, a la una,

feren silenci, a l'objecte que el seu president senyor Casals

pronunciés quatre mots.

Davant de l'actitud seriosa dels convidats a l'àpat de germà

ñor, el senyor Casals va haver de .trencar la promesa.
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Tant bon punt s'aixecà de taula una salva d'aplaudiments ço

roña la seva acció.

Comença manifestant, el president del Centre, que la festa

no es celebrava amb aquella alegria que hom desitjava. Els

carrers de Barcelona estan de dol. Cada obrer que cau un ca

talà, un germà nostre; és la pèrdua d'un element de la nos-

tra col·lectivitat catalana: en fi, és un braç menys per la

lluita a favor de la nació catalana. La sang. que es vessa és

per a ofendre Catalunya. Alcem la veu i acceptem la respon-

sabilitat personal.

Per aquest motiu ens hem proposat celebrar la festa d'avui

sense pompositat, sinó dintre d'un ambient familiar.

Hem de pensar, ara, que nosaltres, que representem avui un-

riucli de joventut de més de 10.000 catalans, que pensen igual

que els seus directors, ens hem de posar en acció per a fer

ço que als governants centralistes no els dóna la gana de-

fer. Tornar la tranquil·litat a la nostra mare, a la nostra-

Catalunya. Es necessari que els conflictes socials s'acabin.

Hem d'acabar amb la vilesa d'un estat que ens oprimeix. Ca-

talunya no pot continuar vivint al costat de governs als -

quals no els .dóna la gana de vetllar pels ciutadans. Governs

que abandonen els pobles i cometen injustícies cada dia ma-

jors, sols per assolir un èxit fals, del tot buit i sense -

eficàcia en llur política partidista.

•Jo demano que tots els Centres de Dependents de Catalunya -

tinguem un canvi d'impressions. El Centre ha de fer, com a

ciutadà català, com a treballadors que som i com a germans

de les víctimes socials, ço que els altres no intenten fer.

Ens hem de fer respectar. Som homes com els altres. Hem de

demostrar un sentit més clar de la realitat que no tenen els

que ens. volen governar.
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Es-per això que aquest acte no té l'alegria que altres anys

ha tingut la festa de 1.'aniversari.

Finalment, heu vist per que el Centre de Dependents de Man-

resa no assisteix avui a l'acte. Perquè treballa i gasta -

avui les seves energies pels successos que darrerament han

tingut la dissort de patir en aquella població plena de vi-

da i plena de treball.

Nosaltres farem també la -nostra tasca amb la cooperació dels

altres Centres forans. Visca Catalunya!

Seguidament el senyor Samsó, vice-président de la Federació

Catalana de Dependents, s'adherí a les manifestacions del -

senyor Casals, i per consegüent considerava, que el canvi -

d'impressions havia d'ésser el més ràpid possible. El cas -

és greu. Per consegüent la'medicina urgeix.

L'acte final de l'âpayfou cantar a "Els Segadors" i donar un

Visca Catalunya!.

F.C.

("La Veu de Catalunya" del 9 d'abril de 1923)
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AFÎ '-'ACIO OS^TîTSTA: 1er. CK MAIG DE 19?3

el s4 gn^i cat rnés alt de la diada aue s'acosta. Afirma-

ció ob^p-r: p t f ! , tant on Ql spnti t dp deli rr tar, vigoritzar- d ace en —

tun» T n r<ostno r01"0 on «»I/ t. rit. col-lee t. n" va , In i ndi vi duali tat cel nos-

+ T>Q o pt.·}'1"» n t COTT» on °1 spnt"5 1 d*> purq^-non a IPS cor^pntp dp

c'1'^. ç·,o'!';·~i7 ^r,^ ^ri tpn IP° Trnsppp rToductofn?; d * ntreu del rr.ín.

T ""OT» (-^p r r r i jp- Vjr; -^o ppr1 un'l dsTHOSt TP.C^ (3 dfi IPS

pn-^n-^o ,^oT »r^p^ py?"^c^t cons t^ tu^ t ppls ob'T'pr's srncT-p^ts

«n I P ? d "' VOT,?.? braniuos ".le l 'nctiv' tnt comercial de Barcelona i en

1 'ndr71"1* ni strnc"i6 de IPP snv°í? ; ndústr"1' es.

Xop T>P3 v5 n Ji cacíor.s oue 1° ? noptrpp organitzacions han assolit, -

-^RC^n? doTni r.' cnl , inrnadq de 8 hores, sou? miners, i ara, darrern^

ment , f·oconp·'" ̂ pr^pt del d^et dp raudir d'uns dies de vacances- ne-

.cp ton s°r dp^^rsnd^s contra l 'eroisme de bon nombre d' individus

1 n clasRp pat-roral. Al ¿run F sectors de la nostra burgesia no s'a-

dp T plorar nr^.b tot desverronyi Tient per a restaurar les anti-

o^·'nnpps cond- 'c^'ons de trnball , ^ altres patrons secunden, en

"I ' n^^r-n n n vi P f3 1 a tapca ^eacc"5 onà^5 n,

ô po·̂ cuad·' -r-nos n u e P! f'1* suprem de l'empresa capitalista no -

n n-^qcf'ca * n la bpne^i cène"1' a , sind l' aconseguir el màxim guany

»l m^rirri dp despepos. Pe^ tal d'arribar a aquest resultat es -

sensp cau 'mpna d 'escrúpols tota llei de valors morals. S'e_
^crpiy r>p-] consun^do" el preu mas alt que arriba a ser:. possible, se

l'pnp;anya tant com es pot, 5 es procura obtenir del dependent la ma_.

,ior ou^nt^'tat de treball possible... Promotor de negocis, capità de

la -'ndústria, c^eado^ d 'empreses. .. patents amb que s'empara el ca-
pi tali smp actiu per a e-yp^cir (o Pretendre exe^ci^ algunes vegades)

de rupopter...

Uni carrant per la nostra força social serem respectats. El nivell de

sol1" da-^i tat. OUP pnt.rp nosaltres regni marcarà el grau d'agresiv: tat

dels nost.^pp pntrors.
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T?1 dependent isolât s'h^uria d'emmotllar quasi sempre a lescondicions

que l'arco o P! di rec tor l1" marquin, ri es rebel-la serà seguida'ment

rp->" iiri altre d^she^etat , nue, cansat de pat^'r fam i rr.lsè-

à ^isposat a-vpndr«p. el seu treball a qualsevol preu. Però

nosai tr>pc; s'ha pp.t.Rb"1 »rt una convenció, si hem arribat a -

•? pt.pl-1-" r-èrc"1" a , si l'acció social entra en funcions, si ens hem

ssort at , el problema es plantejarà aleshores en terme? completament

-Toronto p. S; les condicions orr'noses persisteixen, no serà alesho_

der°ndpnt A o el dependent P "1 qui cessi en llur treball.

Si P! "̂ et Je 1 ' appoc"1" ac"1' ó e's veritable i- no simplement nominal, la
-roptçj ^e i-> -noblació obrera no es prestarà aleshores a substituir —

nls corrr-°rys varuicte,c. Rera el treball de tot n la dependencia el -

oue °° r^^fl " tz^r*1! 5 F-°ra l^'estat mn.ior de 1^ producció" el que de—
c;oT't.n-̂ ò • por-ri o~[ furc? OT.al i sp~e de tota l'ernrresa el oue es narali t—

7̂ ""?>. T .̂  ovar t d ' anupsta re^ppecti va , 1 ' r-no , el d:rector, s'hi rai r n_

rà una m-" ca a respondre nprativamert a les derandes dels seus depen_

d̂ nts.. Aleshores ,ia no s^rar nossibles .iorr.ades aclao^rado^es ni -

pous dp -Pam; t.prd°s i d^spat-yos s^nse hiriene ni inhumans acomiada-

' pirpT'P5?q oue no pufui fe1^ front a les despeses necessàries

els SPUS depppdents visquin coir a hones, aue plegui. Les

CUP s'hi es^prcaven es desplaçaran VPT>R altres camps més -

ius o v°rs a T t r ̂ P sistemes d'erpreses més econòmiques (coop¿
rnt/ves). Són economistes ant"1" socialistes, de l'escola lliberal, -

pT s qui de-Penspn aquesta tesi. Tot emnresa^i , -diu .N. G. Pierson-,, -

concedeix una gr^r. importància a la disminució de les seves despe — •

ses; ppl bon èxit dels seus negocis tant se li endona que aquesta -
disminució sigui assolida per la reducció dels salaris o pel millo-

rament dels mètodes de producció. Però pel benestar de la societat,

no ep aquesta una qüp s tió indiferent, car disminució de salaris ŝ 'gn̂

fica reducció de l'entrada, dels ingressos, de la part més nombrosa

•̂ e la població, mentre que millorament de la tècnica de producció -
vol dir acreixement d'objectes \3tils. Sovint se senten queixes pro-

vocades pprla impossibilitat de mantenir o d'establir una determina_
da branca de la indtístrfa en tal o .qual pafs, a causa de l'elevat -

t1' pus ^P pal «T«-' p que s'hi papuen. Sens dubte aqueixos alts salaris

són un bost.acle pp~ a tots aouells que els fan figurar entre IPS

p producció, però devem guardar-nos molt bé de considerar



735
els •;nt«3rppFOp d'alguns individus com •'dèntics als de la majoria' de

la npc·'ó. Cada verada que es troba impossible establir o mantenir -
pTTib è y" t unr> blanca particular de la indústr4a, a causa del nivell

eleva t dels salaris, això prova simplement aue altres branques de -

la •'n-^ústria distribueixen un muntant més considerable de riqueses

aue souell OUP seria possible crear per mitjà de la branca particu-
lar» on OÜRStiÓ.

LP celebració p,er 'nart nostra de la festa 'del Primer de maig, ultra

¿•pao-« ura. mobilització rer al" defensa de les posicions conquista-

dos, sprà una rrob"li tzació per-a lluitar -per tal de reinvindicar no-

vos posicions. . Fo.tmana anrlesa, vacances sense sistema del suor, fi.

VPCÍÓ ^o"1 t p-^rriT n"1' d'acomiadament amb relació al ntímero d'anys cue -

rt b1^ treballat en la casa, assegurances, a càrrec de l'em

cnrtt,TT( rnr>l oi f1' »s i 1̂  mort, pprsiors per a la vellesa, part_i_

or oi? rnonys, r^ °n 1° -^o^ma clàssica i abur^fada que ca-

dp casa excedeix1" *¡~Ls seus dependents unes engrunes del seu balanç,
p·'nó •»"ptprc'1" ó fa la r^as p^ossa ouantitat possible dein beneficis -

nue car'p empresa -"pal^tzi (assignacions als amos que treballin, i,
avui dia, r*ptri oucions a tipus corrents al capital empleat no les -

cons1" dp^ptn com beneficis). Constitució amb aquests beneficis, d'un

fons destinat a ésser -rppg-rtit entre tots els individus aue dediquen
llurs activitats a la funció comercial, sense distinció de catego —

•̂ ÍPS n1' de casos, ^ en proporció a la importància de treball que

realitzen, mesurada pel sou o assignació que cada mes cobren,.. 'Ex-

tensió d 'acuestes ^p^Tep Q les altres branques de l'activitat econò_

mica d^ Catalunya i soli^ar^ tzació dels interessos de tots els pro-

ductors oue IPS'

... T per damunt d 'acuestes consideracions d'ordre estrictament eco_

nònv'c, "í a fe^ta de1 Primer de maig és, -com dèiem en el nostre nume_

ro ^ntp-rjo-1"-, l'afirmac·'ó aue fan les classes treballadores d'arreu
r'pi irr̂ n r'p ll.ur dret a ésser un element actiu en la vida social de

llurs respectius; de llur aspiració a deixar d'ésser masses simple-
ment morudos per a esdevenir forces que moguin i que dirigeixin...

("Acció" d'abril de 19?3, p. Í7-18)
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DAVANT EL PRIMER DE MAIG

LLETRA AL PRESIDENTE DEL CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL

COMERÇ I DE L'INDÚSTRIA.

Benvolgut company: •

Per dues vegades damunt de la revista Acció; portaveu del Centre

(núms. de maig u d'abril) s'és proclamat que els dependents del

comerç havien de celebrar i celebrarien la festa del 1er de maig,

dita del Treball. Aqueixa diada s'ha de commemorar en sentit, --

dieu, d'"afirmació obrerista", per a "sumar-nos als corrents de

renovació social que agiten les masses productores", per a " de-

mostrar a tothom la nostra idealitat de redempció", etc., topics

tots prou coneguts i usats per a que s'evidencii de seguida la s_e

va filiació derivada del principi de la lluita de classes.

Com a soci del Centre, i com a dependent del comerç que sóc, dec •

elevar davant vostre la meva protesta tant respectuosa com emèr-

gica, per la invasió que aquesta propaganda socialista represen

ta en el terreny de la consciència religiosa de molts socis, o -

almenys de la meva. La literatura marxista que a tot drap d'un -

quant temps ençà el Centre empra en periòdics i proclames, topa

- tal volta sense deliberat propòsit per part d'alguns- però to-

pa de fet, amb la fe catòlica de molts membres, o almenys amb la

meva.

Es impossible la coexistència en un mateix individu, de l'espiri

tualisme cristià i del materialisme històric generador de les -

idees que actualment nodreixen els escrits d'aqueixa entitat. La

festa - o per més exactamente parlar - la vaga del 1er de maig,

oi més amb l'expressa signifació que li voleu dar, representa -

l'exaltació d'una doctrina revolucionària, a la qual no m'és li-
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cit adherir-me.

La qüestió és prou important perquè si no voleu admetre aquesta

lletra pública de soci a president, valqui com endreçada per un

dependent, al Cap de la més prestigiosa associació professional

de Barcelona i Catalunya. Ja compendreu que m'excusi ara d'argu

mentar les divergències fonamentals que em separen de vosaltres

en la qüestió present: massa pregones i vastes per a que càpiga

ni un intent d'explanado'dins els curts límits d'una lletra. -

Altrament, temps fa que exposo en aquest i altres llocs el meu-

pensar i sentir, i seguiré explicant-me, si Déu vol. Però és el

cas que dintre de molts pocs dies, la mobilització que demaneu,

haurà passat de l'esfera de les paraules a la dels actes, tota

vegada que voleu que els dependents suspenguin la feina en aque

lla data tan pròxima.

Aqueixa suspensió del treball el 1erde maig representa l'accep-

tació de l'ideari socialista, si no és també la de l'ideari del

qui han estat sempre els apòstols més inflamáis d'aquella festa:

els àcrates. Així, doncs, entenc que essent catòlic sincer no -

puc pas celebrar-la, sense fer-me traició a mi mateix, sense fer

traició a totes les coses que estimo, que els socialistes i els

llibertaris amenacen i combaten.

Sapigueu, dones, que jo, soci del Centre i dependent del Comerç

en exercici actiu de la meva professió, no suspendré la feina -

aquell dia; no abandonaré, el 1erde Maig, el meu çotidia treball.

No puc ni dec seguir-vos a una manifestació contradictòria amba

la meva consciència religiosa, molt anterior i molt superior a

ço que en dieu vosaltes "consciència de classe".

I ara, fet co'nstar això per a coneixença vostra i general, aca-

bo invitant-vos a reflexionar, ambs d'entrar als camins envers-

els quals esteu arrossegant al jovent mercantil de nostra terra,
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i desitjant a vos, i als vostès concellers. el mateix bé que

per a mi desist jo. Que Déu vos il·lumini.

Vostre afm. company,

R. RUCABADO

O'Catalunya Social" del 2«- d'abril de 1.923, p. 5)
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CATALANS ABANS QUE DEPENDENTS

Una de les preocupacions fonamentals que deu captenir la depèn

dència de Comerç de la nostra terra, és la definició d'una ma-

nera incomfuscible de la seva personalitat catalana. Per da -

munt de totes les reivindicacions de caràcter social estan, a

nostre entendre, les reivindicacions de caràcter nacional, ja

que, una volta obtingudes aquestes, subsidiàriament haurem les

altres. :

De la mateixa manera que qui vol construir un edifici s'ha de

preocupar abans que tot d'assegurar els fonaments que suportin

la carga de l'obra amb mires a totes les lleis de gravitació,

trepidació i resistència per tal de no construir endebades si-

nó d'una manera definitiva i assegurada; aixís, mateix, nosal-

tres, abans que dependents hem de sentir-nos catalans, i aixís

serà de la sola manera que conseguirem, com a dependents totes

les aventatges que com a catalans ens pertoquen.

Nosaltres no hem de volguer ésser tractats pels governs -que -

ni ens volen conèixer ni ens saben entendre- com una massa amor

fa. No podem consentir que les reivindicacions socials ens si-,

guin atorgades cegament sense una mida justa de les nostres ne_

cessitats i aspiracions. Llavors les obtindríem com un vestit

de munició que el mateix tindria de servir pel dependent cata-

là que pel dependent de Cuenca, sense tenir en compte que de -

les necessitats d'aquí a les d'allà hi ha més diferència ideo-

lògica que quilomètrica. Igual que necessitem vestir a mida de

les proporcions de nostre cos, necessitem disposiciones en con

sonancia a la nostra ideologia.

Es per això'que sols devem plantejar els plets en el terreny

fonamental de la nostra personalitat catalana. Es preferible -

retardar la consecució d'una aventatge abans de perjudicar-la
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admetent-la d'tina manera migrada i no en la jus t es a i propor-

ció que ens correspon.

Dintre la característica nacional sentim un gran respecte per

totes les maneres de pensar i una gran tol'lerància amb les -

idees que fins no s'avinguin poc ni molt amb les que nosaltres

professem mentres tinguin un caient català. Però mai per mai

no consentirem que vinguin a influenciar la vida social mercan

til catalana aquells que abans que tot es senten estranys a -

la nostra terra i vulguin imposar-nos unes ideologies total -

ment diferentes de I a nostra ètica.

Allò que ens sigui reconegut hem de volguer-ho obtenir com de

pendents catalans ja que mai no ens conformaríem en veure'ns

afalagats com a dependents mentres se'ns vexava en qualsevol

aspecte de la nostra ànima nacional.

Una volta reconeguda la nostra personalitat catalana, la so -

cial mercantil estarà garantida per tal com entrarà en la ma-

teixa proporció dins de l'esfera dels respectes.

PAU GRIERA CRUZ.

("Lluita", 15 d'abril de 1923, p;6)
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LO PRIMER

Cal no emmudir davant de certes manifestacions si aquestes vo-

len sentar principi o així ho pretenen.

Cal parlar encara més entre el nostre sector social quan es tra£

ti de contrarrestar la funesta reminiscència dels dualismes pre_

tèrits de quan tot just el vassall s'alliberava del dret de cui_

xa.

Els que fins allavors havien mort pel seu senyor, calia no allí

berar-los massa, que recordessin que encar devien morir, al menys

per la pàtria dels poderosos.

El concepte rpimitiu de la dignitat humana, d'allavors ençà ha

variat tant com el concepte de les nostres obligacions davant -

del fet ètnic, i la nova conciencia d'avui rebutja el dualisme

primitiu de lo primer,en tractar-se de la nostra condició huma-

na relacionada amb la nostra condició nacional.

Des d'aquestes planes s'ha dit,-en Griera així ho sostenia, que

primer devien ésser catalans que dependents i així desenterrant

e} dualisme de l'equivoc i de la discòrdia, tal vegada s'aplana

va el camí, de la defecció, per ulterior actituts d'un eclecti-

cisme vergonyós i inconscient, si no altra cosa, votant en el -

sí de. la Comissió Mixta i per pròpia iniciativa, contra la cel«

lebració del Primer de Maig per part dels obrers mercantils.

Sortosament son munió els que sabem que la condició de catalans

i de dependents no'ns, eximeix de la primera condició nostra: de

la condició humana. Aquesta és la primera, la única al ritme de

la qual va desenrotllar-se tota la personalitat com una massa -

compacta, fluida de totes les exquisideses i sensibilitats i in

desintegrablè perquè no admet la pluralitat en la dignitat.

Quan hom té en la consciència el convenciment de que és un destí,

dins el destí de la gran família humana, també té la fortitut -
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de la seva personalitat integra, la vacil·lació no hi cap i r'£

fensa al dependent,. primer que tot és l'ofensa a l'home.

Precisament, per insuficiència d'humanisme l'organització nos-

tra no té la força de classe que fins peí número li correpon i

d'això s'en ressent aquella catalanitat que per la seva pròpia

inconsistència, per lo fòssil, admet encara, el dualisme de JLo

primer, no la nostra catalanitat ingénita.

La màxima llibertat resident en l'independència esperituai, la

pregonan encara més alt quan el cos sofreix el flagell del cap

tiveri. Així és d'inexpugnable la nostra catalanitat en braços

del profund humanisme nostre, afirmació constant i ferma de la

personalitat indesintegrable, sempre nua, sempre humana...

L'obrer mercantil català no deu oblidar-ho: se l'explota en ca

talà i en catalanista amb la mateixa impietat que qualsevol es

panyol, posem pel cas, pugui fer-ho. La cantarella dels expoli_a

dors nostres sempre és una, i al trine del diner ofega la més

elemental cortesia unes vegades, els més nobles sentiments, els

més féconds idealismes, sempre.

JAUME CARDUS.

Maig 1923.

("Lluita", 15 de maig 1923, p.6)
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LLETRA AL COMITÈ EXECUTIU DE LA FEDERACIÓ DE DEPENDENTS DE

CATALUNYA

Benvolguts companys:

Quan va fer-se public a la Premsa del dia 12-d 1 aquest mes d'_a

bril que avui fineix, l'acord prés el dia 8, en el qual s'in-

sinuava la possibilitat de que la Federació, davant del confli_c

te creat per determinats establiments bancaris d'algunes po^

blaciones veïnes, "és veges obligada a plantejar una vaga", -

vegi tot-d'una que l'anunci de que la vostra agrupació consi-

derés possible recórrer a la vaga, trencant la tradició i l'e_s

perit que fins ara havien caracteritzat les entitats cataanes

de dependents, suscitava dues qüestions gravíssimes: l'una per

a volsaitres, 1'altre per a mi. '

Vaig concèbrer-llavors mateix la necessitat d'adrecar-vos una

lletra pública, a fi d'advertir-vos llealment d'un perill te-

rrible que en honor vostre volia jo creure -i vull creurer jo

encara avui- que no havieu previst. Calia també que pública -

ment us assabentés jo, des del primer moment, que en aquesta

girada de la Federació vers els procediments d'acció sindica-

lista, no seria amb vosaltres la mevaaïhessió moral ni perso-

nal. Jo esperava tenir temps d'escriurer, abans, l'article i

la lletra eixits aquí, relatius a la qüestió del 1er de Maig,

les setmanes penúltima i última, confiant que mes paraules p£

drien arribar a coneixensa vostra abans de cap declaració efe£

tiva d'atur. Per dissort, els esdeveniments han anat més de-

pressa, i vet'aquí que, segons nota aparescuda als diaris del

26, heu ordenat a tot el personal d'un cert Banc d'una ciutat

propera, que el dia 1 del pròxim mes de Maig (ço és, demà,

i vull creurer que no és cap forma indirecta de fer celebrar

la festa socialista) cessin en el treball fins que sigui favo



744

rablement resolt el plet dels dependents contra dita casa ban

caria. Aixís, doncs, quan aqxiestes ratlles arrivin als ulls -

vostres ja l'a vaga serà esclatada.

El problema gravíssim, enorme -tota ponderació és curta- que

a la Federació se li planteja, pel fet de plantejar ella la vaga

(i deixo de banda com a cosa per mi acceptada la raó que assi_s

teix a la queixa del personal del Banc a que aludíem, queixa

que a priori admeto per justa), l'enclou la següent demanda:

quins tractes donarà la Federació de Dependents del Comerç de

Catalunya als dependents que no secundin la vaga?

Una cosa és reconèixer, la justícia d'una reclamació i altre ca

sa és que la tal reclamació es vulgui fer efectiva mitjansant

l'arma contraproduent i suicida que és la vaga. Decretar una

vaga és cosa senzilla: el problema consisteix en fer-la cum -

plir, i en fer-la cumplir no sols als individus que sentir per

ella entussiasme, sinó als qui tindran, com la tinc jo, una -

noció que en.uns serà instintiva, en altres reflexiva, de que

el fer vaga ni és cap remei, ni en el mellor dels cassos té -

altre efecte que produir malvestats moltíssim més grosses i

fatals que el guany conquerit. A n'aquests individus refracta

ris a la vaga, que es resisteixin a plegar o que tornin ama -

tents al treball a la primera intimació dels amos, quin trac-

te els donareu? Als "esquirols" de la vostra primera vaga,quin

tracte els donarà la Federació de Dependents de Catalunya?.

A la mateixa comunicació dels acords del dis. 8 es diu que la

Federació coadjuvarà a l'Acció Ciutadana per a evitar que per

durin els procediments terroristes arrelats a Catalunya. Vo-

saltres sabeu tant bé com jo que tot justament la font del te_

rrorisme han estat les vagues, i que s'anomenava terrorisme,

. quan encara no es parlava de les represàlies de la darrera -

fase, al conjunt de sancions violentes, induint l'amenaça,
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la coacció i. l'agressió o atemptat, executades contra els es-

quirols precisament, contra els qui no .secundaven les vagues

primer i després contra els que no es sindicaven. Aixís, doncs,

vostra actitut contrària al terrorisme (que vull creure sinc_e

ra, i no hipòcrita, com la d'alguns) us veda l'ús de les pràc-

tiques terroristes en la vaga que començarà demà.

Quins tractes, doncs, repetesc, donarà la Federació als depèn— •

dents que no secundin la vaga? . - - -

Dic quins tractes, i no dic quina sanció, perquè jo no puc re_

conèixer dret de sancionar ço que no és cap tort, falta ni de_

licte. Es hora de dir, d'una vegada, que el negar-se a fer va

ga no és.cap actitut que justifiqui la venjança, la persecu -

ció, ni sanció de cap mena -i menys violenta- contra el refrac:

tari, contra l'esquirol. Hi ha perfecte, perfectissim dret a

no ver faga, àdhuc davant d'un conflicte en el qual la raó es_

tigui de la part dels obrers. Hi ha perfecte dret a creurer -

- com jo crec i n'.estic convençut- que les vagues són la font

de mals terribles, que retomben sobre el cap del treballador,

fins i tot quan aquest guanya la vaga. Tantes víctimes, tants

cents i milers d'obrers morts, assassinats, agredits, perse -

guits, empressonats, llençats a la misèria, per derivació de

les vagues, en aquesta generació i les antecessores, fonamen-

ten amb plenitud de dret l'actitud negativa a practicar la va

ga, per tal d'evitar que la pluja d'odis, persecucions, sang

i altres tristes conseqüències retombin també sobre els depèn

dents de comerç que fins ara n'havien estat lliures.

I existint el dret a no fer vaga, el dret a no creurer en l'e_

ficàcia ni en el valor social de les vagues, no existeix pas

la facultat en favor de ningú d'obligar als no vaguistes a fer

vaga contra llur voluntat i conviccions, amenaçant-los primer

o rêventjan-se després amb mesures, ni que siguin sols de ca-
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ràcter econòmic com multes, fer perdre la col-locació, boicot,

etc. Car, ultra la violència, àdhuc atenuada d'aquests .procedi_

ments, hi ha 1'injusticia d'aplicar-los sense ésser autoritat

pertinent i sense haver-hi en el subjecte passiu causa racional

que l'en faci mereixedor.

Per honor vostre, repetesc,.vull pensar que no havíeu previst

vosaltres aquesta qüestió capital; però si la teniu prevista,-

llavors és que ja esteu decidits a aplicar sancions. Si aixís

fos, amb tota formalitat poso, com a soci d'una entitat federji

da, com a dependent del comerç i com a ciutadà, al Comitè exe-

cutiu de la. Federació de Dependents .de Catalunya la següent -

pregunta, a la faç de tothom: quina mena de "sancions" - usem

per una vegada el mot- està disposada a aplicar la Federació -

als, dependents que en una forma o altra no secundin les vagues

que ella decreta?

Ja compendreu vosaltres mateixos la necessitat de donar una -

resposta pública i satisfactòria a n'aquesta demanda que us he

formulat i que és d'interès màxim pels dependents i per a tot-

hom. I ara passo a ocupar-me de la qüestió que a mi em suscita

la entrada a un règim de vagues de la entitat professional, a

la qual vaig entrar quan no era més- que una Escola i una Ger -

mandat,animades per un ideal patriòtic, no pensant jo -ni pen-

sant ningú llavors- que pogués amb el temps convertir-se en un

Sindicat.

Nonríafecta avui directament i personal la decissió vostra, però

moralment sí que mñi sento interessat. Crec, doncs, arrivât el

moment previst per mi de fa temps, tant per la decantada del+

Centre vers el sindicalisme com per les irrupcions alternati -

ves del Sindicat Únic i del Sindicat. Lliure dins el camp de la

dependència mercantil. Crec arrivada l'hora de declarar, per a

coneixensa vostra i de tothom i per. a alliberar ma consciència

d'un deure de llealtat, que jo, dependent del comerç, en actiu
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Si Déu m'ajuda no m'adheriré mai de grat ni per força, a cap

vaga, decretada per la Federació, ni pel Centre, ni per cap

Sindicat, digui's Lliure, Únic o qualsevol altre nom. No igno

ro les sancions a que tal volta m'exposi aquesta decissió per_

sonal meva, que faig amb plena convicció de que la vaga és un

mal de conseqüències més destructores per als obrers, que —

qualsevol acte d'explotació patronal que per mitjà de la vaga

es pretengués evitar. I com que jo- sé i veig' i estic fermament

persuadit de que la vaga és un mal enorme, f ari a jo un tort en

vers mi mateix i envers els altres -especialment envers els -

obrers i dependents- que jo em prestés a augmentar amb la meva

adhesió, personal o moral, fos voluntària o forçada, la seva

sinistra eficàcia.

Ja compendreu, amics, que no puc- pas desenrotllar avui més' -

aquests punts, essent ço que està dit sols un bocet del que

dir-vos volia. D'altra qüestió d1 urgent íssima importància, que

es relaciona també amb les que havem tracta, convindrà que us

parli en la pròxima setmana.

Mentrestant, desitja per vosaltres la claror de la Veritat -

cristiana.

vostre afm. company.

R. RUC ABADO

30-IV-23

_
("Catalunya Social" dpi ^^r^-^TÏÏfi de 1923, p. 4-5)
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L'INTERÈS MÉS INTERESSANT

SEGONA LLETRA AL COMITÈ EXECUTIU DE 'LA FEDERACIÖ DE DEPENDENTS

DE CATALUNYA

Benvolguts companys:

Vaig llegir que a l'Assemblea, segona de vosta Federació, cele-

brada a Barcelona els dies 28 i 29 octubre-, de l'any passat, es

va pendre l'acord que el periòdic que havia d'ésser l'orgue fed_e

ral, no es barregés en assumptes religiosos i polítics. He vist

el vostis portaveu Lluita, èxit el 15 de gener i del qual van -

sortits fins ara quatre números, i ja a la Presentació, des de

les primeres ratlles, apareixia caminant pel terreny que li ha-

via vedat l'assemblea.

"Lluita no té en matèria social cap dogma"...Això al qui ho ha

escrit no li semblarà, tal volta, introducció en matèria religió

sa, però és ben cert que hi han uns dogmes socials que la rèli- •

gió ensenya. "Vol ascendir l'individu a la categoria d'Home des

lliurant-lo d'ésser un engranatge mecànic, etc." També això és

ascendir a les alçades de la Religió. Més categòric és el tre -

pitg d'aquest terreny sagrat, quant al número 2, en preparant

la, gràcies a Déu fracassada, festa del 1er de maig, fa seves -

les paraules d'Acció (portaveu del Centre) no esborrant-hi aquell

paràgraf despectiu per "les festes y festetes.... senyalades •—

per les esglésies de les religions positives" llenguatge ofèn -

siu per als fidels d'Alguna d'aquestes, i més mortificador ença

ra al paràgraf següent on es diu que "la gran vàlua" de la Fes-

ta del Primer de maig és totjustament el que "no ha estat esta-

tuida per esp'erit de misericòrdia".

Reporto aquestes quatre cites només per a que considereu que -

quan hom surt "fora del camp d'una actuació moderada i pacífica
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per a aconseguir aventatges ± millores, lícita y honesta finali

tat primitiva del Centre - pare de la Federació- i s'embranca -

hom en pretensions ideològiques enfilant-se als estatges de la-

teoria i de les doctrines, hom passa ipso facto les fronteres -

del domini religiós, i o b'posa els peus dins del camí, o els

posa a fora; és a dir, que o camina segons la veritat social -

que la religió ensenya, o queda al marge de la veritat religio-

sa.

Aquestes cites, però, no són més que petites guspires d'un foc

que va essent més paorós cada dia. Em ve ara al davant un retall

d'Acció, de quan, fa tres anys i mig (setembre de 1919) en en -

trar al C.A. de D. "els llibres cabdals sobre socialisme" "...

emocionant adquisició per a la nostra Biblioteca", escrivia el

Bibliotecari: "Flames d'un gran incendi que s'estén arreu del

món abrandant en totes les consciències la passió de justicia,-

cal que el proletariat mercantil de Catalunya s'habituï a llur

escalf, etc." (i). Ja crema, doncs, el Centre i crema la Federa

ció. i aquest foc tan imprudentament arborat, .és molt de témer-

que consumeixi i faci cendres una de les obres més belles i fe-

cu.ndes de nostra terra. La literatura socialista que actualment

us inspira i mou, és tota ella matèria emplaçada sota la inter-

venció religiosa, mentre sobre l'autoritat, la propietat,el tre

ball, la familia, i més enlaire encara, sobre el principi i el

fi de nostre ésser humà, (tal volta us hi referiu quen parlàveu

de "la categoria d'Home") tingui la Religió doctrines ben defi-

nides, doctrines oposades.i contradictòries a'les del Socialis-

me a que us adheriu.

Als números 3 i 4, un de vosaltres, el mes distinguit amic En -

Manel Alcantara, vis-president del Centre, fa una ampla recensió
•

de ço que anomena ell "Un assaig teòric de realització del So -

cialisme. La utopia de Lucien Desunieres", és a dir, la utopia

d'un dels molts orbs voluntaris al llum de l'ordre moral, que'-
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es proposen abolir el dolor humà (2) talment com Sebastià Faure

i com tants altres anarquistes que culpen dels" mals humans no -

als pecats propis i socials, no al Pecat original ni a la natu-

ralesa humana, ni a la suprema ordenació divina, sinó a l'"org_a

nització actual de la societat". La teoria de Desunieres, mar-

xista suat i defensor de la "dictadura revolucionària del Prole

tariat" és un de tants esplais catastròfics que tal volta apa -

reixin com a cosa novella, com recent nascut ideal de redemció,

als qui ara descubreixen el Mediterrani del Socialisme, però -

que hom ha oït centenars de vegades, car son la música cotidia-

na de la pianola materialista-histórica.

L'opuscle de Desunieres, d'un revolucionarisme vulgar és, oi -

més, revolucionari a l'istil rus, i no gasta compliments: "La -

dictadura del proletariat es perllongarà en aquestes condicions

fins que l'organització socialista es dongui per acabada i que

les resistències de la ex-classe privilegiada i de les clases -

mitges hagués desaparecut. Durant aquest període les llibertats

públiques seran sospeses. La premsa serà sotmesa a l'autoritat

dels Consells. L'exèrcit i la'policia actuals seran llicenciats

i substituïts per una milícia revolucionària. Els tribunals ci-

vils y repressius seran reemplaçats per tribunals revolucionaris".

No sé si a l'amic Alcántara aquest llenguatge li haurà semblat-

substanciaiment agè a matèria religiosa i a matèria politica. -

Jo crec que el qui tracta d'enderrocar un règim de govern, vulgui

o no, es fica en politica, perquè la politica és quelcom més ex

tens que les qüestions de partit i d'eleccions. I en quant a la

Religió, la considerem difícilment compatible amb la nerviositat

revolucionària i més si l'objecte del daltabaix és l'instaurar-

el Comunisme, que Desunieres seguint a Marx és amatent a iden-

tificar amb el Socialisme. I aquesta incompatibilitat, no sóc -

jo sol, és el mateix autor que la troba, i això ho podrà veure

- si no ho ha.vist - l'amic Alcántara obrint per la pàgina 42 -

de la d- editfió eJl fascicle "Comment se réalisera "le socialisme"
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i veurà ço que Desunieres pensa en l'apartat .Questions religieu-

ses.

"Qüestions religioses. - Encara que el seu principi fonamental si-

gui el materialisme (subratllo jo), el règim socialista no pesarà

mai sobre les consciències individuals, i cadascú serà lliure de

practicar una religió o de no tenirne.

"MALGRAT AQUESTA NEUTRALITAT, ES EVIDENT QUE L'ATMOSFERA SOCISLIS

TA DEVINDRA RÀPIDAMENT MORTAL A LES IDEES RELIGIOSES" (3).

Ni aquestes frases, ni la pàgina a la qual perteneixen, les cita

en sa recensió l'amic Alcántara. Omissió culpable, car en matèria
i

tan greu, la transparència i la sinceritat són el primer deure de

justícia. .

Dons bé, amics del Comitè. Davant-de l'amenaça contra les i'dees -

religioses que jo i altres dependents sostenim, posades en perill

mortal per causa de l'atmosfera socialista que el vostre Portaveu

està escampant, crec necessari cridar làtenció dels responsables

del moviment.

Per més que vosaltres, intoxicats ja com esteu, del verí marxista,

considereu que la professió, o la classe és el valor primer i prin

cipal de l'individu, heu de saber i heu de tenir en compte un fet

de la més viva importància. No teniu dret a oblidar que molts del

dependents, concedeixen a la consciència religiosa una primacia -

absoluta damunt d'això que anomeneu consciència de classe, mera -

ficció literària inventada per a la recluta sindical.

La religió és l'interès primer i el més interessant, i la reivin-

dicació principal i més urgent de totes. Migrada justícia social

serà la vostra, si al mateix temps que 'ompliu amb les puges de sou
•

les butxaques dels dependents i amb vàcues paraules de dignitat -

llurs cervells, esteu destruint lo millor de l'home: el cor i —

l'esperit, i pitjor encara, si li féu la injustícia màxima que es
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pot fer contra -un semblant noste: extinguir dins de la seva àni

ma el flam pur i lluminós de la Fe que l'uneix amb Déu,Criador

i Jutge.

Davant del Qual haurem de retre comptes, tant vosaltes, amics -

del Comitè Executiu de la Federació de Dependents de Catalunya,

com vostre affm. company,

R. RUCABADO

7.V.23

(1) Això em va sugerir l'article Novell llenguatge, publicat a

"La Revista" en aquella mateixa època.

(2) Four Abolir la Souffrance Humaine. (Giard.París, 1.918).

(3) Lucien Desunieres. Comment se réalisera le Socialisme. -

Quatrième édition.(Colen. Pages Socialistes.il).Paris, Librai-

rie du Parti Socialiste et de l'Hunanitê 1919 (P.42)

("Catalunya Social" del 12 de maig de 1923, p. 4-5)
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EL NOSTRE CURRIOL

PER L»AMIC FRANC MARCET

El meu admirat amic en Franc Marcet escrigué un formidable arti

cle sota el títol "No tornem a caure en els mateixos errors", -

on fa una crítica un xic dura de l'origen i de la vida social -

de molts Centres de dependents. Reconeixem, però, que no és del

tot injust. Això vol dir que d'una manera relativa no li manca -

raó. Potser la té tota en ço que es refereix a llur constitució;

és versamblant que el guiatge suprem fou una qüestió de lliber-

tat nacional i, per tant, el problema de classe, sinó era pretjs

rit, el col·locaren en lloc secundari.( Però hem de convenir que

si originàriament avantposaren el sentiment de llibertat políti

ca del nostre poble al problema de llibertat econòmica de classe,

avui es posa cura en juxtaposar-los en un mateix pla. No parlo,

naturalment, en termes absoluts, no; deixeu-me seguir també la

moda i permeteu-me el plagi: parlo en un pla de relativitat. -

Ja sé què'm podreu objectar que tot es relatiu; sí, evidentment,,-1.

tot ho és i per això ens obliga la justesa de les nostres parau

les a no fer gaire abús dels termes absoluts.

I tornem a ço que anàvem, perquè tant les modes com la relativi

tat em desfilarien l'agulla i no podria embastar ço que em pro-

poso fer.

Avui, doncs, amic Marcet, com deia, ja han sapigut posar en el

mateix nivell aquests dos problemes capdals; la majoria de Cen-

tres de dependents ja ens ho han provat abastament. Vos mateix

sou soci d'una entitat que fa molt poc ho palesava d'una manera

pública i sorollosa, entitat d'una tradició fortament catalanls

ta i que no ha tingut d'afeblir aquest sentiment de llibertat

per fer-ho palès.

Els companys dirigents dels diferents Centres de dependents, es_
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tan precisament fent l'obra de germanar, millor dit -os vull

fer una concessió- de reivindicar aquesta qüestió específica

ment de classe i exçalsar-la al-seu lloc preferent, al costat

i ben juntes una de 1'altre de la qüestió política allibera-

dora de la nació nostrada; i aquests companys que avui s'han

imposat aquesta transcendental obra, no han caigut ni cauran

en les mateixes errors i s'hi caiguessin, no solament ells -

en tindrien la culpa, sinó que ens l'hauríem de repartir com

a bons germans, perquè tots en tindríem prou.'

Vos dieu: no tornem a caure....Es que algú ha perdut ja la -

gravetat? és que realment van a caure...? Sou, amic Marcet,

un home que manegeu molt bé la ploma, sabeu posar en els vos

tres escrits una gràcia especial d'ironia que us admiro. Aques

ta admiració és filla d'afinitats espirituals. Jo, amic,-per

meteurrme que us faci una revelació- tinc la feblesa d'ésser

volterià fins al moll de l'òs; no hi puc fer-hi més; ja sé -

que avui resulta una mica démodé i carrincló. Deu nos en —

guard d'un ja està fet! Però vos, també, em sembla .que esteu

encomanat d-'-aquest mal meu. Hem de convenir que no tenim re-
V- '

mei. Ho portein a la sang. Perquè, francament, això de tornar

a caure és una fina ironia vostra. Em sembla, amic, que per

caure es fa precís que un hom estigui dret, i vos us volieu

referir a algú que ja està ajegut, i tinc els meus dubtes —

que pugui aixecar-se.

Els qui per diferents raons han caigut no podran ja a tornar

a caure; però els que resten.drets -i no estan malalts- sa -

ben molt bé ço que cal fer. Hem sapigut des de fa temps adojp

tar la posició adequada. Fer a nosaltres la qüestió naciona-.

lista no és cap destorb per a reivindicar la llibertat econô

mica, perquè -ja la tenim resolta: parlem, escribim, pensem,

sentim i actuem com a catalans lliures.
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Per a nosaltres ja ha passat el moment d'escatir si hem d'ésser

regionalistes, nacionalistes p'independentistes; estem per da -

munt de les discusions. be fet ja ens sentim catalans lliures,

i quan calgui reconquerir el dret no serem els darrers en guan-

yar-nos-el.

Mentretant aquesta hora no arribi, hem de treballar per fer una

Catalunya més socialment justa i en aquesta feina no ens podem

sentir avars en l'esforç.

Catalunya li manca molt a fer; Catalunya continent no ens int_e

ressa gaire; ço que ens interessa és el contingut. I aquesta -

és l'obra que s'ha de fer i l'hem de fer tots, sense que hi -

manqui ningú, perquè per a tots n'hi ha.

Aquest és, amic Marcet, el camí que seguim i la feina que fem;

camí ifeina que jo tinc la seguretat que us plaurà força, per-

què si s'ens pot dir que portem pas de bou, podem objectar que

anem segurs i no caurem...

JOSEP RICART SALA

("Lluita", 15 de juliol de 1923, p.2)
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JA ES REALITZA LA UTOPIA DE LUCIEN DESLINIÊRES

EL CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS FUNDA ESCOLES PER A INFANTS

SENSE RELIGIÓ

"Malgrat aquesta neutralitat, és evident que l'atmosfera socia-

lista devindrà ràpidament mortal a les idees religioses".- LUCIEN»

DESLINIÊRES, "Comment se réalisera le Socialisme." Pag.42.

L'amie Manuel Alcántara que tant s'és afanyat per a fer saber com

es realitzarà el socialisme dedicant cinc articles a Lluita per

a explicar "la utopia de Lucien Desunieres", deu estar ben con-

tent de l'obra que deixarà record de la seva presidència a la -

Secció d'Instrucció del Centre Autonomista de Dependents del Co-

merç de Barcelona. Un capítol d'aquella utopia és realitzat. Es

el .capítol més.pràccic de la utopia. Segurament l'únic capítol -

que es realitza, en totes les utopies: la mort de les idees reli

gioses dels utopistes. El Centre Autonomista, en junta d'aquella

Secció, data 1er del passat juny, acordà establir, a partir del

pròxim octubre, unes Escoles primàries per als fills dels socis.

Aquestes escoles primàries seran neutres, sense religió. La base

III aprovada,, diu textualment: "Contenint-se dins el criteri de

neutralitat religiosa que al Centre imposen els seus Estatuts i

el r.eépecte degut a les idees, en aquest ordre diverses, dels -

seus associats, no s'inclourà en el programa ensenyament religiós;

ni anti-religiós de cap mena."

Aquest acord va ésser pres per majoria...! aquesta consideració

em porta a referir al lector a n'aquell llarg fragment d'Acció,

reproduit aquí, fa quatre setmanes, al num. 113 (23 de juny), -

acompanyant * el meu article La pena del desertor. Deia, entre al

tres improvisacions. , el portaveu del Centre, que "quan la llui_

ta s'ha decidit per la voluntat dels més (i ho subratllaven ells)
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l'esquirol es fa acreedor a les mateixes penes que el desertor",

i. més avall afegia: "Rebutgem les minories de traidor s que es r_e

bel·len contra els acords de la col·lectivitat presos en un règim

de democràcia ", i tornaven a subratllar ells mateixos, ço que -

prova que atorguen a la voluntat de les majories una autoritat -

absoluta. Els que porten la veu del C.A. no saben que els acords

de les majories estan subjectes a una Llei moral superior a tots

els homes, i que no té cap força de dret un acord pres per majo-

ria, ni que fos per unanimitat, si .vulnera la moral o atropella

els funaments de la justícia. Així és que cap valor té i cap re_s

pecte mereix' un acord d'aplicar "la pena del desertor" als "es -

quirols", pres per majoria; cap valor té i cap respecte mereix -

un acord pres per majoria, de crear escoles primàries sense reli_

gió. Ningú te dret d'aplicar "penes de desertçr" a cap individt;,

per "esquirol" o "traidor" que el judiquin; ningú té dret d'obrir

escoles per a infants eliminant-ï-ne la ensenyança primera entre -

totes i fonamental de l'infant i de l'home: la religió.

Tinc la seguretat complerta que cinc anys abans, o sigu: . quan -

no s'havia abandonat el Centre a l'abraçada mortal del socialis-

me, la iniciativa d'establir escoles primàries per als nens dels

socis s'hauria dut'*a la pràctica sobre una base igual al menys a

la de totes les escoles catalanes dels Ateneus de Districte: amb

ensenyament del Catecisme. Però l'atmosfera socialista no es res

pira debades, segons la exacta confessió del revolucionari fran-

cès, que el Sr. Alcántara tant estima, i el resultat d'aquesta -

mefítica inhalació és, ja ho veieu, la ràpida mort de les idees

religioses en els elements que governen el Centre, i el barrar -

la entrada de les idees religioses en l'ànima dels infants per -

als quals el Centre funda escoles.

L'invocar la-neutralitat religiosa estatutal per a implantar la

neutralitat religiosa a una escola primària, no passa de consti-

tuir un barroer pretexte. Des de quan un article dels Estatuts -
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d'una associació professional ha d'ésser norma necessària d'una

escola per infants?' Ço que pot ésser prudent disciplina per a -

una societat, pot resultar -com de fet en el cas actual resulta-

impropi per a una escola de primeres lletres. "Queda terminantment

prohibit al Centre ocupar-se d'assumptes religiosos", diu, en -

efecte, l'art. 40 dels Estatuts. Doncs bé, els capitostos del Cen

tre han de saber que l'ensenyament dels infants és matèria de ju

risdicció religiosa, és un assumpte religiós per se. I, per tant,

els calia, o bé fundar les escoles-primàries'amb ensenyança reli_

giosa, o deixar de fundar escoles primàries.

De les ànimes dels fills dels socis no n'és amo el Centre. Donar

a un infant instrucció no religiosa és espatllar l'infant d'avui

i l'home de demà: és fer una injustícia greu al pobre if an t negant-

li el coneixement de la veritat religiosa, primordial base de la

formació humana, indispensable per a la seva salvació i per a la

salvació de la societat» Tampoc val l'acomodatícia fórmula de -

que, atesa la'diversitat d'idees dels socis, no s'inclourà "en -

senyament religiós ni anti-religiós de cap mena". Aquest enunciat

és un groller sofisma. Pel sol fet de no ésser religiosa^ma escó

la ja s'entén que és anti-religiosa, i expressada aquesta decla-

ració en el primer terme de la frase, queda definit el caràcter

de la fundació, essent ja després va ço que expressa el segon -

terme: que no serà antireligiosa. La única manera de que no sigui

anti-religiosa una escola, seria... que fos religiosa, i això és

el que no volen.

Ço que passa és que el sectarisme foll, que a l'escalf de la pro

paganda socialista i sindicalista abrusa el Centre, tapa els ulls

dels qui detenten (ho dic usant el llenguatge llur), l'autzxritat

en aquella Casa, i havent començat essent la entitat un baluart

magnífic d'esperit català, acaba per ésser aliada i addicte dels

enemics de Catalunya, que són també enemics de tota pàtria, i de

la humanitat.i de Déu, semblant ja la literatura usual en els es

crits gué d'allí surten, trocos de Solidaridad Obrera traduits -
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al català. Quan s'ha arribat a proclamar el dret d'aplicar "la

pena del desertor" als "esquirols", proclamant-se així deixe -

bles de la sociologia anarquista, i. quan s'ha arribat a publi-

car articles com el de Jaume Cardús a Lluita (Núm. 6, 15 juny)

fent un elogi entussiasta de la vaga de transports, dient que

és una 'Viril lliçó que cal aprofitar", "que la eficàcia de l'or

ganització és evidentíssima com ho és LA DELS PROCEDIMENTS DE

LLUITA en linies generals" (subratllo jo), desitjant la solidat

rització dels dependents amb els vaguistes, i dient, molt pa-

triòticament, que "l'element capital català és <sl més abjecte

dels coneguts fins ara", i altres articles com el de Pere Olivella,

al mateix num., on es diu que la paraula amo té una "tirànica i

odiosa signifi-cació", quan s'escriu i es publica tot això, con

sidereu quin caliu farà pujar els infants de .la nova escola pri_

marià, als quals tota educació religiosa serà allí dins expres-

sament prohibida.

Neutralitat escolar! Poc sabem què volen dir aquestes paraules!

Quarantatres anys de neutralitat escolar a França ens assaben-

ten prou sobre la intenció i el contingut de la divisa, i sobre

els seus resultats directes i influència social. Aquí va una co_

Llecció de judicis formulats precisament per esquerrans i n-eutra

listes en moments de parlar clar. Juli Simón, escrivia en 1882:

"No hi ha cap escola neutra, perquè no hi ha cap mestre que no

tingui una opinió religiosa o filosòfica. Si no en té, està fora

de l'humanitat: és un idiota o un monstre. Si en té, i la amaga

per a defensar un sou, és el pitjor dels covards." "Donar a l'in

fants coneixements sense ensenyar-li la fe, escriu Marcel Sembat,

és treure-li. La secóla sense Déu és la escola contra Déu. No s'hi

pot fer més." "La pretesa neutralitat, diu Henri Märet, és una -

ximpleria (une bêtise). No hi ha neutralitat possible. Des del -

moment que un mestre no ensenya la religió, ensenya per aquest -

fet l'incredulitat. Tot això és tartufferia al més alt grau." -
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"Ens parlen de neutralitat escolar,-escrivia en 1906 Mr. Vivia.

ni, després Ministre del Treball,- però ja és hora de dir que

la neutralitat escolar no ha sigut mai altre cosa que una men-

tida diplomàtica i una tartufferia d'ocasió. L'invocàvem per a

fer dormir els escrupulosos i els timorats, però ara ja no es

tracta d'això. Juguem net,doncs." (i)

Els iniciadors de la neutralitat escolar al C.A. de D. del D.,

no es figuren tal volta en quin laberinte de problemes escolars

es fique, ultra el problema principal de la consciència. Pro-

blemes pedagògics i tècnics, que, ben al contrari de desterrar

del Centre els assumptes religiosos segons l'article 40 dels -

Estatuts, renovaran la discussió a cada instant. La religió és,

a més d'un dogma i un culte, una moral. Sfensenyarà moral o no

s'en ensenyarà, a la escola primària del Centre? O, es que, dl

ran, tal volta, que essent la moral una part de la religió, la

nova escola no-essent ni religiosa ni anti-religiosa, tampoc -

serà ni moral ni inmoral? Si en dona una instrucció moral, serà

aquesta moral o no serà, a base religiosa? en aquest cas, serà

vagament teísta, tebiament cristiana, o concretament catòlica?

En altre cas, serà una moral racionalista, filosòfica, laica? -

I les relaciones de la religió amb les ciències naturals, com -

•les resoldran? I no pensen, els promotors de la desgraciada ini_

ciativa, que els infants educats a la escola del Centre sortiran,

no solsament deficients i moralment torts, sinó ignorants, incults,

comparats amb els deixebles de la totalitat d'escoles públiques

i privades de Barcelona, sense saber res d'una Doctrina ni d'una

Història Sagrada, que tots els altres minyos de la ciutat conei_

xen?.

De tots aquests problemes que cada dia de l'any suscitaran raó-
» .

naments i disputes de caràcter religiós dins del Centre, com -

es susciten fa quaranta tres anys a Franca on el debat religiós

mai s'ha estroncat, i encara és viu en aquest 1923, car la recen
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tíssima supressió del capítol dels "deures envers Déu" en els

ja prou sectaris manuals d'educació moral i cívica ha donat -

llac a noves intervencions parlamentàries, i noves campanyes -
"' -f*-?

de premsa; de tots aquells problemes, dic el més immediatament

frapant, és el de l'educació moral. Hi dec insistir perquè -

tot justament estem sostenint amb el Centre Autonomista i amb -

la Federació de Dependents»creació seva, una discussió de moral.

Es tracta, com he dit. tantes vegades, del punt central de la

qüestió sindicalista, el punt central de la qüestió de les va

gues, el punt central del problema del terrorisme a Barcelona.

Quins tractes té dret a donar el Sindicat als obrers que no -

es volen sindicar, que no volen fer vaga?

Els addictes a la novíssima "moral de classe", "moral sindical",

"moral proletària", tenen contestada aquesta pregunta, segons

la resposta que el portaveu del Centre, Acció, formulà el mes

de juny en el texte més amunt citat. El Sindicat té dret d'a-

plicar a 1'"esquirol "la pena del desertor." Això és, el Sin

dicat té dret d'agredir, d'atemptar contra l'obrer refractari.

D'aquesta moral sindicalista, moral de lluita de classes, mo-

ral homicida, barbre, injusta i execrable, que atorga al Sin-

dicat dret de vida y mort sobre els obrers de cada ofici, mo-

ral filla de la filosofia de la vaga general de Jordi Sorel i

dels llibertaris, ensenyada i predicada aquí per En Pestaña

(2) n'és oficialment partidari el Centre Autonomista, tota ve

gada que ha estat proclamada i sostinguda pel seu periòdic.

I ve't aquí. Contra aquesta moral que és la dels pistoler i -

els terroristes; què és la que ha.fet vessar tantíssima sang

a Barcelona i Catalunya, no es podrà ensenyar als nois de la

nova Escola primària el NO MATARÀS, ni cap altre dels Deu Ma-
*

naments de la Llei de Déu... per a no infringir l'article 40

dels Estatuts del-Centre!

J2. PTTPABAnn
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Per la setmana pròxima, si Déu vol: Els horrors de les vagues.

Balanç de la vaga de transports.

(1) Extret de Le Correspondant.-10 Febrer 1910

(2) Dircurs de Madrid, 4 Octubre 1919

("Catalunya Social" del 22 de juliol de 1923, p. 3-5 )
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L'ANARQUISME I EL CENTRE DE DEPENDENTS

"España" publica un article del conegut anarquista Josep Peiró.

En aquest article son recollits tot's els tòpics de les anomena-

des esquerres espanyoles contra el catalanisme.'Els propòsits -

radicalment antinacionalistes del sindicalisme anàrquic dóna una

idea clara aquest paràgraf:

"Ni autonomías, ni separaciones, ni decentralizaciones... todo

nos tiene sin cuidado a los obreros. En dia, y no tardará; que

el ejército del Centre Autonomista de Dependents - prolongación

actual del filibusterismo- forme con el sindicalismo, de grado

o por fuerza, veremos en lo que paran "Segadors" y señor Estévez.

No sabe el resto de España lo que aqui pasa, ni conoce bien a -

nuestras clases industriales y directoras. Si dentro de Catalu-

ña contáramos con 'políticos verdaderamente de izquierda - Layret

fue un ejemplo y por eso lo mató la reacción-- no se moveria -

tanto el espanta pájaro de'las quatro barras, ni el pueblo obrje

ro se encontraría tan alejado de la política como se encuentra,

asqueado de la insinceridad y de la explotación de que es vícti_

ma.

¿Quereis saber en que consiste el catalanismo? En pesetas, en -

pesetas y en pesetas. No es otro el ideal de toda esa política

de encananamiento."

L'article d'En Josep Peyró té 1'immens aventatge d'aclarir els

propòsits del sindicalisme en la seva temptativa de captació del

benemèrit Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la -

Indústria. En Peyró anuncia que el Centre haurà de formar en -í

el sindicalisme "de grado o por fuerza". I aconseguint això, -

"ni autonomías, ni separaciones, ni descentralizaciones". Tot -
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això és prou ciar i no hem de fer cap comentari. No cal. Ja es

comenta tot sol.

("La Veu de Catalunya", 2 d'agost de 1.923)
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SINDICALISME I NACIONALISME

En Peyró, sindicalista, sent, si no una aversió, un pregon despreci

a totes les coses nacionals de Catalunya. Suara acaba de fer unes -

declaracions a una revista madrilenya on es malparla del nacionalis_

me perquè ben segur que en llanmentalitat pel que és ben estreta, -

• encara no hi ha entrat una possible conexió entre el sistema gover-

natiu preconitzat per ell i la llibertat dels pobles.

S'ha dit mil voltes, que en l'amplitud del concepte nacionalista hi-

podien formar tots els catalans, sia llur manera de pensar quina es

vulgui, tant s'ha dit que ja fa fàstic. Mes es veu que en el magí -

d'En Peyró, encara no s'hi ha pogut ficar.

Nosaltres, quan més no, en tenim prou amb què els homes per naixen-

ça o per adopció catalans, tot i no volguet declarar-se nacionalis-

tes, acceptin una realitat present i eterna, i internacionalistes,-

anàrquics o el que sien es-sentin pregonament catalans, sense que

això signifiqui per ells cap minva de la justícia social ni del rè-

gim que pretinguin.

Nosaltes no hem fet cap retret a l' Unió Socialista de Catalunya,"-

car amb la simple declaració de desitjar ésser la facció catalana -

del socialisme universal, n'hem tingut prou, car és l'acceptació -

d'aquesta realitat viva de què parlàvem, i el mateix faríem del sin

dicalisme si no fos que tan sovint veiem als seus homes actuar de -

purs espanyols, ;·immiscuïnt-se en afers que res els pertoca.

Hi ha actituds que realment són poc airoses, voler malparlar del na

cionalisme diente que sols és una qüestió de pessetes, fa riure. El

nacionalisme, com totes les doctrines, hauria servit d'escambell -

per uns quants vividors, mes en quaranta anys de predicament y actua

ció encara sortim amb les mans més ne.tes que gent que fa quatre dies

que tenen personalitat social, i això, tan mateix, és una alegria i
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una esperança. Nosaltres, en sa majoria, els què treballem per

l'Estat Català, som persones que ens guanyem un sou més o menys

gran amb els nostres braços, però posem les idees per damunt de

les necesitáis eventuals del ventrell, i amb aquesta forma de -

pensar ens seria difícil la convivència amb el -que ni tan sols,

per la presiciò doctrinal que ocupa, té dret a parlar d'assump-

tes en que és incompetent.

Nosaltres voldríem que el sindicalisme fos una modalitat prego-

nament catalana, enguany és un xic, per no dir molt dificil. E_s

perem que el temps faci la seva obra. Ens és grat que un periò-

dic com Germinal, de Sabadell, afecte, a la teoria sindical, pu-

bliqui articles en català. Això ens diu més que el voler forçar

a entrar als sindicats al "Centre de Dependents".

Esperem que altres sindicalistes no compartiran les idees d'En

Peyró; el cas Sabadell i altres casos, ens ho aseguren, la decía

ració d'En Pesteña a La Tralla, ho mig deia, però si no fos així

abans de transigir amb un sindicalisme espanyol, em fariem un -

pel nostre compte, que ja hem dit que érem obrers i en matèria

de llibertat social molts de nosaltres anem tan o més lluny que

el soc-dissant anarquista Peyró.

("L'Estat Català", 15 d'agost de 1.923, p.4)
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SECTARISME

Un significat sindicalista, En J. Peiró, Ma publicat en la re

vista España de Madrid, un article a propòsit de Catalunya,en

el qual, demés d'afirmacions de caràcter polític, hi ha una -

carinyosa al·lusió a la dependència, que cal recollir. Encara

que l'articulista fa notar que sols exposa la seva particular

opinió, cuita a dir també que aquesta pot ésser la de tots -

els obrers catalans. Demés, essent, segons tenim entès, molt

accentuada la significació d'en Peiró dins del sindicalisme -

militant català, és indubtable que si bé la seva opinió no és

oficial, té en canvi una valor simptomàtica gens despreciable.

Escriu, textualment, el company Peiró: En día y no tardará, -

que el ejército del Centre Autonomista de Dependents -prolon-

gación actual del filibusterismo- forme con el sindicalismo,

de grado o por fuerza... No cal seguir les conclusions a que-

va a parar l'article, ja que com hem dit, són de caire polític,

i no interessen en aquest lloc. Es suficient ço transcrit, —

perquè segurament dóna idea molt aproximada del sentir dels -

sindicalistes envers nosaltres, i encara que es refereix sols

al Centre Autonomista de Dependents de Barcelona, porta en sí

el problema palpitant de les relacions de l'actual organitza-

ció obrera amb la dependència en general.

Fa temps que l'òrgan sindicalista en la premsa ve portant so-

vint al·lusions als dependents, que demostren-abastament que-
c

volen que anem amb ells. No sabem -n.i ells saben encara amb -

certesa- on ens enquibiran. Potser'serà ressucitat aquell fan

tasmagòric Sindicato único mercantil de trista memòria. Tal

volta sigui en el de la distribución de flamant creació. Ço -

que ño cal dubtar és, segons es veu, que cal que tots els de-

pendents ens preparem per a formar al costat del senyor Peiró,

de arado o por fuerza. Prompte sonarà l'hora apocalíptica que
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marcarà el fi de les nostres associacions actuals i és inútil

discutir ni protestar; opinar o no 'opinar. Ha sigut acordat;

està escrit; de grado o por fuerza. Ni una paraula més.

Que un dia o altre començarà una ofensiva contra nosaltres,-

no ho dubtem ni ens sorpendrà. Però a ço que no creiem que -

hi hagi dret és a usar encara aquesta mena de- literatura. Què

significa això? No és, per cert, nostre propòsit comentar la

desgraciada afirmació d'en Peiró, en ço que té de material i

barroer sentit d'amenaça. Més greu ens sembla-i consti que -

sols exposem la nostra personal opinió- perquè significa una

incapacitat inicial per a solucionar definitivament cap pro-

blema. Aquest esperit sectari, de creure's els millors i els

únics, despreciant olímpicament a tots els altres; aquest eŝ

criüre dogmatitzant sempre, sense raonar, no ens pot convèn-

cer.

Són segurament en gran majoria els dependents que veuen amb

fervorosa simpatia l'organització obrera, en ço que signifi-

ca, de dignifiació col·lectiva i de baluart contra l'actual -

regisme, que no permet que regni la justícia entre els homes.

Aquesta aspiració a una major justícia i llibertat, uneix en

un suprem anhel a tots els homes de sensibilitat i esperit -

lliberals, sigui quin sigui el camp on militin i els viaranys

de la llur actuació. Cap al mateix cim lluminós van tots els

afanys i totes les accions més o menys ràpides i més o menys

encertades. Però dintre els diversos camins a seguir poden -

haver-hi discrepàncies de: criteri, ¡;i aquestes han d'admetre's

i respectar-se. Que un grup més o menys gros i més o menys -

respectable -ja que fora discutible el fet de la organitza -

ció obrera en sí, i el sindicalisme militant que el mena, com
- " » • . ' • .

post d'una minoria activa, que obra -tal volta més per omissió

dels altres que per densitat de llurs components- vulgui im-

posar a dintre i a fora llur criteri amb esperit fanàtic, -

sense acceptar discussions ni donar explicaciones, constituint-
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se per auto-declaració com a posseïdors de tota la veritat i

tota la justícia, i exigint d'acord amb això, la sotsmisió -

total, fins en l'ordre de les idées, no es acceptable.

Entenem que aquests homes, que s'ens manifesten incapacitats

per al diàlec, ja què's col·loquen voluntàriament dalt d'un -

setial superb i neguen el dret a l'opinió agena -fins després

de tenir en contra errors evidents en llur-actuació- no ofe-

reixen garanties de fer el món nou que pretenen amb prou -

equanimitat i justícia. Els problemes els veuen massa subje£

tivament perquè sols poden obirar-ne el caire que els permet

llur passió. I tots els apassionaments i fanatisme -sigui qurl·n

sigui el nom amb que vagin embolcallats- han sigut sempre -

perniciosos per la Humanitat.

Acceptem la disciplina -i així la practiquem- en el moment -

de la lluita, per a seguir les orientacions prèviament marca

des; però en el terreny idealista, que tant vol mantenir la

propaganda sindicalista, és rebutjable aquesta violència que

pretén ofegar tota opinió i vol imposar una ideologia. I con

tra aquest estemporani de grado o por fueraa, reivindicarem

sempre la nostra consciència i la nostra convicció; el nostre

dret a opinar complementat amb el compliment de nostre deu-

re social.

El problema de la Humanitat és abans, i per damunt de tot, -

un problema de llibertat i de justícia. Però potser amb els

que pensen com el que va escriure l'article que comentem, no

ens entendríem respecte a la significació de l'ideal de jus-

tícia i llibertat, que tots acceptem per lema. I per si acàs,

direm que per nosaltres no es tracta sols de la llibertat i

justícia que ens poguem pendre o guanyar per la força mate -
*

rial, sinó també i més principalment de la justicia i la lli

bertat en llur més alta significació que siguem capaços de

practicar envers els altres.
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PERE OLIVELLA.

("Lluita", 15 d'agost de 1923,-p. 11-12)
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SI US PLAU PER FORÇA

El si us plau per força ha esdevingut, per obra i gràcia d'un

senyor Peiró, sindicalista, una troballa magnífica. Es resmenys

la solució del nacionalisme, del nacionalisme.filibustero, la

mort de l'estevisme.

El senyor Peiró, que és un soldat de l'exèrcit propugnador. -

d'un nou règim, on la llibertat no sigui solament nominal, fa

un flac servei a la causa que ell diu defensar.

Jo no sé si el si us;plau per força pot tenir la virtut de re-

soldre el problème català, però hem de convenir que si ho pot

fer-ho, té la desvantatge d'agreujar-ne un altre que per un -

sindicalista sense pàtria té molta més importància.

Nosaltres no podem concebre que un senyor que no reconeixi -

cap pàtria, que s'entussudeix en negar el fet natural d'una -

altra, que vol reivindicar rés en emprar un sistema tan bur -

ges per a defensar una nació que no solament afirma el fet na.

ció, sinó que, com el'sindicalista Peiró, vol negar el fet na

tural d'una altre, que vol reivindicar la llibertat i el dret

consagrador d'aquest fet natural i indestructible.

D'això crec que per aquest món s'en diu imperialisme i altres

coses que la gent lliberal ha proscrit de llurs programes. El

senyor Peiró deu ésser com molts sindicalistes al us, antilli

beral, però ço que ens sorprèn una mica és que se senti tan -

inconsútil com qualsevol Martínez Anido.

Ens costa força de comprendre l'antilliberalisme de molts sin

dicalistes, perquè gireu la mitja del revés, lògicament raó -

nant, i en cada sindicaliste hi trobareu un Martínez Anido o

un Arlegui.

Però ço que no ens cab al magí és que els sindicalistes de -
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.l'etxura del senyor Peiró es sentin tan xirois com qualsevol

guarda-Albas i es trobin tan decidits per a la defensa de la

pàtria del il·lustres inventors de la llei de fugues, que els

permeti emprar el si us plau per força.

Aquest mètode tan expedit i planer, acceptant el principi an

tilliberal del sindicalisme, hom el mig compendria per a rea

litzar una acció heroica, per a girar el món, fent que un nou

règim social més just fos .norma reguladora de l'humanitat, -

però per ço que en tan entusiasme preconitza el sindicalista

de referència, que és exactament tot el contrati, no ho com-

prenem; tan no ho comprenem, que ens fa l'efecte que aquest

senyor Peiró, autor d'un article inserit a la revista de Ma-

drid España, amb un istil molt antiestètic, no és altre que

un guardià civil un xic desvagat. No pot.ésser altre. Vaja -

senyor Peiró, us hem vist el llampant uniforme del cuerpo. -

No n'heu sapigut prou. Ho haureu d'ensajar-ho millor un altre

dia, i, per damunt tot, aprengueu un xic més d'escriure, per

què es pot ésser antilliberal, però antiestètic, no. Es de -

molt mal gust. •

Abans d'acabar haig de fer un prec al Consell Directiu del -

Centre de Dependents del Comerç i de la Indústria de Barceló

na, d'on jo soc un humi^soci, i sota aquest modest títol es-

cric aquestes ratlles, i aquest prec no és altre -ja ho sé -

que no badeu- que esteu a l'aguait per quan vingui el si us

plau jper força, que tant pot ésser en forma de guardia-Alba

com de neteja general a la molt honorable caixa.

ARNAU DE ROCABRUNA

("Lluita", 15 d'agost de 1923, p. 10-11)
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EL BLOC

Tots els homes hauríem d'ésser atletes. L'home fort, és el valent,

el aue res tem i viu la vida; és l'home d'empenta. El dèbil, el ra-

quític és paràpsit de pi mateix, és el criat de 1*altre, l'esclau,
el que treballa, en profit del fort.

Així passa en el terreny "ndividual; és més accentuat, però, i la -

seva relativitat creix en proporcions exageradament extraordinàries

en el eol-lectiu, en l'ordre social. L'agrunació vigorosa, la que

s'assemble al primer dels dos homes comparats, és la que logra impp_

s*>r el peu vole1". Es la que obté els. millors averitatges per a la -

classe que té al seu empar, perquè els estaments adversos senten el

nes feívuc de l'agrupació organitzada. Pel contrari 1"acoblament so_

ei P! que està mancat d'aquepta força que se'n diu un̂ 'ó, és desatès
ep grar rú"nero de vegades per lòg: cues que siguin les seves aeman—,

des, se'l té per nores i quan r.o.cau en ridícul s'estrella contra -

el mur del davant.

L'experiència de cada d"a ens ensenya que únicament constituint una

muralla fortfss"ima podem contenir les ones huracanades i usurpadores

que mai prou assaciades s'emporten a l'altra banda de port ço que -
ens perteneix.

La gran majoria dels dependents de comerç mai'han sentit aquest de-

sig de la pròpia força. Si la dependència es fabriqués com qualsevd

article, fins i tot dirfem que pateix del defecte de construcció. -

El forjador hauria equivocat el motilo. Quasi bé aquesta manca de -

sensibilitat del dependent ne, sortosament va minvant cada dia, sern

bla una paradoxa: perquè el dependent té d.e lo classe adinerada i -?

en cnmn sent les mateixes necessitats de la classe proletària. Es

la paret que rep el vent de dos costats; és la de més trista situa-

G·'Ó perquè posada dintre la dissortada anomenada classe mitja ocupa
l'últim graó. '
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Teñí"m davant dels ulls l'exemple demostratiu de l'eficàcia del rècons_

tituient. Sensp un acoblament de les forces de les entitats represeri

tatîves més o menys autèntiques dels obrers del comerç, no tindríem

avui la Comissió Mi^ta. D'ençà de la creació d'aquest organisme amb

facultats de legislador, és cue la dependència comercial de Barcelo_
na ha obtingut ouelcom que ha fet que no subsistís ni ner un moment

més la ŝ 'tuaĉ 'ó vergonyosa des del doble ount de.vista econòmic i -

moral en cue ep trobava. Ara cal qup sapiguem servar i acomodar a -

les exigències del temps aquesta institució.

Però Dr"'ne1'uniment ens cal que tots els dependents sentim conscièn-

c·'a de la nostra. personal"1' tat social. La Comissió Mixta, amb les pe_

VPS r! i pposic"1' on?, amb la seva entesa en les diferències entre obrers

i ratrors, ha desvetllat bon xic la consciència social del dependent.

Aiuest ha v' st en ella el rrit.ià lp~al ner a la consecució d'una mi-
'ln ora o la reparació d'una injustícia. Però molts d'aquests que co-

mencen a sentir-se interessats pel funcionament de la Comissió ï;!ix-
ta, cal que s'ho sentin no sols per egoismes econòmics sinó també -

ppr ideal"1" tat. Es precís oue sentim els batecs a doble pulsació i -

fins i tot l'ego^s^e d'arribar a ésser uns dels cooperadors direc—

tes a la regularització de la vida social de l'obrer. Perquè molts

d'aouerits, ^'nteresr-nts i tot, v'uen en certa manera allunyats, i

falta aue hi portin el seu esforç individual no pas a la Comissió -

Mi'xta directament, nue no tot s'enclou aní, sinó a le s respectives
entitats a nue pertanyin. Cal aue cada un que viu del comerç ingre-

ssi en una associació a propòsit i aue un COP allí senti l'afany -

d'intervenir pn la marxa de l'entitat, ara fiscalitzant, posició no

molt còmoda, essent element directiu.

Quan a dintre de cada un de nosaltres hi portem aquest delit, la si_

t.uac·'ó del deppndent serà tota una altra que no la d'avui. A casa -

nostra mateix quan tots hi intervingui'n, quan cada un dels associats
t-'nguem la nostra tasca assenyalada dintre el nombrós treball que û

de casa en pot sortir, serem tots canviats. Llavors, serem forts i
robustos i no hi haurà construcció prou forta per a contenir la no_s

tra empenta quan un cas de justícia social ens mogui endavant.

("Acció" de setembre de 1923, p. 15)
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LA UTOPIA DE LUCIEN BESLINIERES

-VII i darrér-

/VLTHES PROBLEMES SOCIALS '

Desi "i ni ères dedica encera pagines completes a l'estudi de les insti_

tucions, serveis i problemes diversos, que troben en el socialisme

una solució o un exercici normal de la llur activitat.

El comerç exterior, la supressió dels sistemes d'impostos com conse_

qüencia de la possessió, per part de la nació, de la propietat de to.

tes les valors immobiliàries i industrials, l'organització dels —

transports, el règim ¿'edificaciones, l'exercici de la solidaritat

social, les relacions internacionals entre els pobles socialitzats

i els encara no socialitzats, els conflictes socials, les reivindi-

cacions feministe.s, son tractats, estudiats i presentats sota solua%

cions noves.

Àdhuc problemes morals com el de la misèria, la prostitució i la -

criminalitat hi són aeúllits i plantejats. La desaparició de la mi-

sèria -diu Desunieres- resulta massa evident de l'aplicació del -

principi de solidaritat social perquè tinguem necessitat d'insistir-

hi.

Estant tothom d'acord en que la prostitució té com a causa pròpia i

exclusiva la misèria, és evident que desaparixerà, desapareguda la

causa. I això amb tant major motiu en quant des del moment que la -

nació pendra al seu càrrec d'assegurar a totes les existències humà.

nes els mitjans de la llur subsistència, crearà, per a tothom, una

seguretat abso'luta; de manera que les'qüestiones d'interessos no eri

traran per res.en els projectes de matrimoni. Des del moment que es

trobi en estat d'efectuar-ho, l'home no retardarà, per qüestions del
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seu treball o del dot de la seva dona, el moment de constituir una

família. Els joves s'uniran, per regla general, des del moment-que

tindran l'edat legal, amb les dones que estimaran, i el vici no —

trobarà,per gaire más temp.s, mitjà de desenrotllar-se en un ambient

purificat per la normal satisfacció dels sentits.

Com conseqüència, l'odiosa sífilis cesará de produir estralls,

essent per això sol causa del restabliment d'un sens nombre de va-

lors morals de la raça humana per l'abjecció i la decadència físi-

ca.

Tant cor. de la prostitució, la misèria és la gran recrutadora del

cr̂ 'm. Un criminalista italià ha establert, per estadístiques, que

la criminalitat és cinc vegades més freqüent en els pobres que en

els r^es. I àdhuc quan els individus de la classe privilegiada es

produeixen criminalment, obeeixen gairebé sempre a mòbils procedents

de la mala organització soc:al. No és, doncs, exagerat afirmar que

sota una organització soc;al més perfecta -cosa que representa el

socialisme- els crims i els delictes esdevindrien absolutament ex-

cepcionals.

I encara avui el més gran nombre de males acciones resten cense

càstig. Quantes vileses, quants deshonors es podrien senyalar en -

l'existència de gens altament, considerats, si es tenia el mitjà de

fer-ne la llista! La major part tenen per causa el funest principi

de la lluita per la vida que engendra forçosamente l'odi, 1'avari-

cia, el robatori, el frau, la mentida. En règim que cada home tin-

gués el seu lleó sota la capa del sol, sense h^ver-le de disputar

als seus veins, la lluita seria substituida per la solidaritat. —

Lfelevació del' nivell social seria de "tal naturalesa, que s'ens fa

difícil de representar en mig del nostre ambient corromput.
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Aquesta és la utopia soc: alista de la qual havem pretès donar-ne

una ŝ ir.ple idea. El món podria òrgan: tzar-se sota I1 ordi nació so_

ei alista i això no suposaria una major complicació de les reia Ä

cions socials, sinó, al contrari, una major simplicitat i, sobre

tot, una major justícia en l'exercici de la vida.

Els adversaris del socialisme pretenen que la seva implantació -

ofegaria la llibertat individual. El que farà el socialisme -apart

del període de dictadura, inevitable al començament, sota el -

qual aspecte seria injust judicar-lo - serà fer'efectives, per a

l'universalitat dels ciutadans, totes les llibertats, que, en la

nostra pretesa democràcia capitalista, no existeixen més que per

als privilegiats.

Una sola llibertat desapareixerà -diu Desunieres-: la d'explotar

el treball i enriquir-se a expenses, dels altres. rerò, pervives

que siguin les lamentacions que la supressió d'aquesta llibertat

pugui provocar, no conseguirán mai que s'en compadeixi l'immensa

multitud de les seves víctimes.

MANUEL AICÀKTABA GUSABT

("Lluita", 15 d'octubre de 1923, p. 12)
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