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Religió? o Monarquisme.
D'un temps enc;a veiem passeiar
pels carrers de la nostra ciutat un sec
tor de dones que com. obe"int a una
consigna, porten penjat al poll-da
munt del pit-una creu. Aquesta creu,
que abans soIs servia per justificar
una fé, una religió, avui és·exhibida
per insultar al proxim i desafiar a
tothom que no pensi .com elles.

Deixem-Ies, dons que malgastin el
temps en provocacions inútils, tan
mateix són dignes de Ilastima, cal'
elles creuen -algunes-de bona fé,
que compleixen amb el seu deure, ig
norant totalment que les veritables
cristianes porten el Crist dintre el COI',
i la creu amb el cumpliment del seu
deure envers la familia i el:; seus sem
blants. Per elles les pobres, han arri
bat, al extrem de perdre tata la nocio
racional, mai habituades a pensar. per
elles soles e induides pels seus diri
gens. que no són altres que'ls minis
tres de l 'esglesia catolica-monarquics
tots, fins al moll deIs osos-fenlos-hi
una c0ntusió dins. el seu ervell, no
arriban a disting..lir la política de la
religió, la patria del Cristo

Be está, que'l tingui un idéal, el
defensa amb I~ vida, si cal, pero
valdres de I'ignorancia de les dOl1es
fanatitzades - per feries servir d"
~anl1ncis vivents) i el Crist d'ensenya
monarquica, sois es p'ropi de gen sen
se escrupoIs, dignitat, ni vergonya.

El Cens Electoral

Recordem als nostres com

panys í simpatífzants, eldeu

re cívíc que tenen d~ínscriu-

re's al CENS ELECTORAL.

El plaf d'inscrípcíó s'acabél

eldía 30 deis corrents. Qual

sevol dubie, us sera ínme

diatament sólucíonata la Se·

cretaria de 'la nosira Secció!

Cíutadans d'esquerra: ínscrívíu
vos al Cens í feu-hí ínscríurer, als
amícs í simpafítzanfs. Aíxís lluí-

tareu contra la reaccíó//
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Dispue stas
para pick up

El trAfic de la nostra ciutat.
-En dos números enraderits de CRI
TICA senyalayem el perill que signi
ficaba pels vianants la irregularitat de
circulació que hi havia davant de la
nostra Secció, i censura\'em I'actitut

el nostre cos d'urbans.
Ara, amb molt de gust, hem de dir

I contrari cal' gracies a ¡'energia, no
lancada d'amabilitat, del UI ha que
i ha de punl, s'ha posat remei a aitals

rregularitats.

'COMENTARIS
Lerrouxisme.-Sembla que co

menc;a la desfela del partit lerrouxista.
Tarragona un nombrosissim grup
radicals han acordat protestar del

:dir del seu quefe «y protestan de
que el señor Lerroux haya dado cabi
da en sus filas a los elementos proce
dentes, no ya del campo_monárquico,
sino de la U. P., con evidente desdo
ro de la pureza de los ideales repu
blicanos ~.

Aquestos es veu que no s'hi a"e
nen amb els lerrouxistes.

Un parer inoH.-Un Sr., igno
em quí, s'ha atrevit a publicar en
1 Pais del dia 15 deis corren!s, arran
'una crida que fa a les agrupacions
olítiques, per ajudar la campanya dei
agisteri, la següent nota adre<;-ada

1partir lerr'oxista: .
<A los radicales partido obrerista

le izquierda, fundido en-la lucha pro
~nltlJra en Barcelona".

Quines enormitats diu aquest home.
:gl partit radical amalgamat ara amb
tiestacats elements de la Unió Patrio
tlca, es un partit d'esquerra i· a més
(Jiu que es obrerista. Aixo ja fa riurer.
Pins'i tots .als mateixos radicals.

Més lerrouxades.-No es pas
en aquesta provincia sol que el partit
de Don Lacandru dona entrada lliure

. a lo pitjor de la Unió ·Patriotica. A di
ferents pobles de la' provincia de Ba
dajoz, diu la premsa:

Los candidatos radicales han ido
a la lucha con el apoyo de los elemen
tos monárquic05".

Sense comentario

Servei acurat
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La col.lecció Plandiura
-

Aquests darrers dles personalitats dlverses} entitats arttstiques I polítlques,
han oplnát apasslonadament sobre l'adqulslció de la riquisslma I meravellosa
col.leccló Plandiura.

HI ha abundosament partidarls que si I molts altres que no. Cal destacar}
de entre els primers, el Circol Arti'stlc de Barcelona amb la seva proclama a'
poble de Barcelona.

La premsa ha reflectit diversos parers.
Els dlarls de dreta, I sobre tot la e Veu de Cata{unya»} han blasmat I flns

han tingut la [{osadla de qualiflcar d'antipatrlotas 1d'enemlcs de la cultura ca
talana} als que s'oposen a l'adqulsició, sino a que I'Ajuntament de Barcelona}
que es trova en una situacló crítica} s'obligul a l'extraordinaria despesQ' de set
milions de pessetes, quan no pot atendrer t indispensable ni pot 'resoldrer, per
incapacltat economica, els Breus I urgents problemes deIs hospltals, de la mise
ria social i deIs que estan en atur forr;;ós.

Tots els catalans, sense excepcló} estem conformes en que la proposta de
la junta de Museus, sobre adquislcló de la col.lecció Plandiura} es una gran
iniciativa. Que aquesta col.leccló pertanya la nostra historia. Objectes que
corresponeiz a la vida Inmortal de Catalunya. Estem d'acord en que seria molt
de doldrer que aquest tressor arUstic, aels nostres avantpassats, passés l'exili
i restés en mans d'altres homes I altres terres.

Aquesta adquisició constitueix un problema d'ordre espiritual a sumar a .
altres d'oldre material, urgents, tant interessants i que afecten a la més ele-
mental dlgnitat del olurer. .

Perque el senyor Macia} en Iloc de la nota lIiurada a la premsa justificant
el desitg de carregar els neulers del set milions a l' Ajuntament I Generalitat no
posava a prova el tant manifestat patriotisme de la gent de la Lliga, obrint una
suscripció pública entre el capifalisme catala i aimants de la nostra cultura, que
patentifzaria un sacnfici més ev/dent, qne el de signar uns .quants arrtc/es pe
riodistics demanant que· es saqueixi l'Ajuntument de Barcelona i Generalitat en
perjudici del clutada humil que necessita l'hospital I l'auxili de la ciutat etc.?

D'alxo es del que protestem.
Que s'adquíreixl la co/.leció Plandlura en bon hora/ pero, quan es pugul.

Nosaltres protestarem sempre que s'avantpo~in problemes i interessos espirituals
i de la felicltat i enriqtllment espirituals de Catalunya} als míl/lrns de convivencia
de dignltat I benestar col.lectiu: .

Protestarem de la follia de una abundancia aparent en mitg d'una miseria
traglca.

En la vida privada es repulslu l'hom que supremeixl la taula I ho esmetci
tot en tlajos i passatemps.

Es censurable hl hagl qui destrueixi el cos, fins a ressentir la salut, per
plaers} per culturals I esplrltuals que aqpests slgullZ.

No som materialistes, pero volem ulZa l!ogica UIZ ordre en la vida col.lecti
va i el primer es el primer.

Per nosaltres un hospital sempre sera primer a un museu.
No es que vulguem incultura} pero avans volelll salut I capacltat vital per a

¡fuir d'aquesta cultura.
Unes masses amb necessitat I amb gana} els faltara sempre la senslbilitat

per una manifestació espiritual superior} 90 que fara per ella completament imi
tils els milions en col.leccions.

Mitions doncs momentaneament inútils, malgrat el seu valor, I positius es
men;;ats en aixecar el nivel! social de la vida col.lectioa.

Per aixo, i no per rés més, som cOfltraris a la compra de la col.lecció Plan
diura, per les corporacions públiques.

les molt llastimós que el senyor Macla en la seoa nota no reflecti ni tlngul
en compte els interessos del poble que representa} qual defé'nsa no VOl dir aban
dó de la cultura que podia amprar-Ia-per un altre costat; i en cambl s'insplrl

. en els argamen.ts I la Ilógica reacclonária de la Lliga, de la «Veu,) I de la
«Pub/!» .

La nota de la Presidencia de la Generalitat diu que espeta que totlzom
complirá amb el seu deure.

Efectivament aixis hep fem pero protestant deis 7 rnilions del poble, distrets
a les seves necessltats urgents, I felicitant qes de aquestes columnes eiregidor
de la U. S. C. que tant valentment ha defensat els nostres punts de cista I que
ha votat en contra, En Duran I Guardia, úuic vot d'esquerra en contra de
tiadquislcíÓ.



periode infantil, el periotle de la
por.

S'ha revelat i esta fa 15 anys en
la fasse colerica.
. Als partits polítics els passa el

l11ateix.
Els partits que es bas¿n en la por.

depenen de la potencia deIs homes
dirigents. Son les característiques deIs
pobles incults, són els influits pel cal..
ciquisme. Son els· partits cavernícols.

Els partits extremistes de I'esque
mi, són els que tenen la fasse de la
rebeldía, de conviCció, per la seva
fase psicologica.

1després ja un altre partit que es
troba en la fase psicologica de I'ener
gía constructiva, són els que" p'ropa
guen la revolució per la reconst~ucció.

són els que creuen que 110 és possible
sentir amor pels homes amb pi-stola
al costat, ni predicar amor junt amb
odis.

Era necessari que l'Unió Socia-
cialista de Catalunya fos j'últim partit
a venir, per a que, les fases psicolo
giques ho porten, primer els partits
nacionalistes; segón els extremistes. j

tercer el Socialísme.
Socialisme que es la lIuita per l'

emancipació del home.
Crec r'u. S. C. nó creixera. rapi

dament, convé tenir d{anar poc a poc.
Els socialistes tenim de pensar i fer
la revolució cada dia.

Els medis de violencia serveixen
poc, puig ¡'estat te més medis .:¡ue'l
que pugui tenir el poble. EIl camvi
contra J'idea de justícia no hi ha bayo
netes que hi pugin.

Per aixo després de la primera Re
pública Francesa vingué I'ímperialista
Ñapoleó, en canvi després de la Re
volució democratica portada pels filo
sofs i enciclopedistes, ha quedat defi
nitivament co"nsolidada.

Amb forts .aplaudiments es rebut
el final de I'interessant conferencia
company Mira.

. aquest partit que ve donant proves d'.
una rectitud de conducta i una disci
plina que avui dia no te cap més par
tit a Espanya.

Fa historia del partít Socialista
referint·se especialment al P. S. E.
qu~ va ésser un deis que sofrí amb ri
gor les sancions rnés L rtes i p~rsecu
cions més encarnissades, motivat sens
dubte per 11 valua deIs seus dirigents.

Explica després, la intervenció deIs
socialistes en la revolució del 15 de
de DesellJbre i fa ressaltar alguns fets'
amb homes que avui tenen carrecs de
molta responsabilitat -dintre el govern,
eren els caps devanters de les masses.
Acusa als republicants historics del
fracas del Desembre.

Passa després a explicar, la vingu
da de la República, i fa una descrip
ció del pla trac;at pels socialistes que
volien desenrotllar al primer govern
provisional que es forma, cosa que no
pugué fer-ho degut als compromisos
que contragueren els republicans his
tOrics com Alcala Zamora i Miquel.
Maura. Davant d'aquesta ensopegada
i per tal· de no crear dificultats a la Re
pública tingueren que conformar-se en
ésser uns simples col.laboradors.

Divendres día 15 a les 10 i mitja
de la nit, tal COI11 estava anunciat, tin
gué IIcc, al nosire estatge social, la
conferencia del company -Benavent
sobre:

«El Socialisme en la República Es
panyola».

Comenc;a la conferencia el com
pany Benavent fent una rapida defini
ció de la seva personalitat política.
Diu que eH va comenc;ar la vida polí
.al partit republica i que més tard per
les-moltes equjvocacions sofertes pels
dirigents d'aquest partit, diu es per
aixo que jo soc socialista,. perque

Conferencia del company Benavent del dia 15
~EI Socialisme i la. República espanyolaJ.

La terra als pagesos, les fabriques,
als obrers, la pau als soldats.

Els pagesos no lenien terres soIs
les u5ufructaven, tenint' que proveír
l'Estat, i és tiren enrera.

Els obrers amb les fábriques no en
feien res.

Ve la Iluita entre l'obrer i el cam
perol.

Lenín amb gran vissió instaura
la N. E. P. (nova política economica.)

Intenten l'inEiustralització de Rus
sia i propaga el socialisme entre els
ragesos.Després de 15 anys de tre
balls es pot dir que tot just es comen
yada, perq'ue sempre hi ha pesar d'
aixo, la lIuila de races entre els mon
gols i els eslaus, sempre el conflicte
psicologic entre 90 0 10 del Partit Co
munista de caracter Illongolic i els
pagesos eslaus (Fatalista, superticiós
que encara guarda amagada la imatgc
del «padrecito», etc.

Es molt difícil la renovació de la
cultura d'aquests elements.

Com s'ha d'interpretar el fet de la
revulució rusa? La Historia no escapa
a les lIeis biologiques. L'home quan
neix, té un me.canisme psicologic de
defensa: la por (un setmesó, que no
te encara les condicions de vida essen
cials, si el deixen caurer uns' metres
veureu que s'enconsegueix) i els po
bIes comenc;en igual que els infants
per la por.

Si agafeu un nen més gran, veu
reu que ja no te por: te colera, sabia
i plora p _rque es impotent.

Després al ésser ja gran, entra en
la fasse psicologica de I'energía i des
prés I'época veritable d'estat psicolo
gic, el mecanisme d'adaptació: I'afec
te. Es torna comprensiu, tolerant,
desapareix la catarata i apareix el
canal fertilitzant i arriba al domini de
la naturalesa.

Els pobles segueixen una forma
igual.

Fins I'any 19 Russia estaba en el

enlrad~ i pagar com pugui enlreguem:

RADI - CLARI9N - FADA
KOLSTER-ZENITH-PHILlPS
TELEFUN KEN - FERM

ARMO,,!OGRAPH, Etc., Etc.

ASA MORÓN

Crrtica

camperoles, poble crédul i superticiós.
Pode1l1 dir era I 'home terra.

Els Mongols. vivien en les este
pes, sense aigua, ni boscos, sense
casi res, la seva lIuita per I'existencia
era crua, te~ien d'estar se1l1pre en
tensió de combat, contra la Natura,
contra els animals.

Era l'home foc, en que.les formes
i I'actuació eren les seves caracterís
tiques i la seva necessita1. Els homes
poc preparats per aquesta lIuita anaven
morí n1. La raya aixís anava enfortint-se.

Ve I'edat mitjana, i amb ella I'in
vasió d'els Mongols de la Russia blan·
ca, semblal.1t a la d'Atila a les comar
ques rialleres de la Mediterrania. Els
eslaus varen ésser conquisL.• ts, varen
quedar axafats sota la forc;a mongo·
lica. Amb aquest fet entra a dominar
tota Russia la dinastía despOtica deIs
Zars, dinastía mongolica, dinastia que

: exercia els seus drets per la lIan·
c;a i el fuet.

Dominats i dominadors es barre
gen pero uns altres hOllles que direm
I' .. home aigua·', esperits intermitjos
entre uns i altres, aim~nts com I{«ho
m~ terra~ de les comodidats, pero
.amb esperit aventurer del 4:home foc),
amb afany de riqueses i de domini,
empren amb els productes deis pais,
les rutes fluvials j dona origen als co
merciants que després sera la bur
guesia russa. Són els homes general
ment de raya jueva, i és l'home que
actualment ha desaparegut perque l'
obrer i el soldat s'han menjat al co-
merciant _

Eren els que manifestaven els sín
tomes de la burguesia occidental, els
luxes, les comodidats, la riquesa, du
rant dos centuries han tingut subyu
gats als altres.

Dins els mateixos mongols varen
sorgir els es])erits que protestaren
d'aixo.

Un príncep rús al igual que Buda,
de .la classe' dominant, que volgué
viure les mise-ries deIs dominats, fa
encenqre els primers factors revQlu
cionaris, fou Bakunin. Funda I'anar
quisme. Apareix després Tolstoi i al
tres intelectual s que engendren els
germens de la revolució russa.

Mancava pero I'Home ~uficient

mongol, suficient eslau i jueu, per, por·
tar a terllle I'acció. Apareix allavors
Lenín e::ilau per la seva' terra, cer
vell jueu per la visió. voJuntat mon
golica pel~ perj)]s i per la victoria.

EIl Vfl fer possible la convergencia
amb les seves consignes.

Conferencia del company
Mira, tema: -<Psicología
actual SovietlandiaJ.

Ernili
de la

Devant de nombrós públic comen
c;a aquest interessant acte.

Presenta al conferenciant el com
pany Benavent, fent un el'logi de la
personalitat que ocupa la tribuna de
la Secció i que clou la serie de confe
rencies que s'han vingut donant. Diu
que el doctor Mira, un deIs fundadors
de la Unió Socialista de Catalunya, es
a més d1una de les glories de la jo
ventut médica catalana, una de les fi
gures rellevents del partit Socialista
Catala.

Parla el doctor Mira, dient q.ue sent
un goig al trobar-se entre els compa
nys de Lleida, Secció que segueixen
el seu desvetllal11ent desde Barcelona
amb interés i que creu esta destinada
a portar a cap una important obra per
la creació de la conciencia socialista a
les comarques lIeidatanes.

Passa a parlar del tema de la confe
rencia: «Psicología de I'actual Soviet
landia, dient: Els que creuen que vinc
a fer una crítica de I'U. R. S. S. s'han
equivocat, encara que ell com a socia-o
lista és sent simpati.tzant del regim allí
establert,' pero no de la manera de
portar-lo a terme.

Va a fer una informació a la mane
ra de Kodak, pero una informació q!..e
no esta a les rnans de tot-hom, i la
fara basant-se les condicions psicolo
giques del poble rus, explicant ¡¡i si
tuació actual.

En global. Rusia es un poble que
esta sofrint una profonda transforma
ció i viu en perpetu estat d'inquietut.
EIs que creuen que passats ja els 15
ánys de la revolució es poi trobar
quelcom definitiu, estan equivocats.

Russia dona I'impressió que esta
encara en plepa revolució a més Russia
es actualmeñt un poble de paradoxes.

Per un costat miseria profonda i
al hora un resorgiment plasmador, rico

Al c9stat de la miseria hi trobem
una vitaJitat enorme, 'il1stitucions ad
mirables i fins i tot els homes 'amb
personaJitats diferent. Com s'explica
la existencia d'aquests trets especials?

Es dona inclús el cas cruel d'un
home mistic que viu solament pels
altres, que és un martiri us explica el
seu entussiasme, i al cap d'una estona
us declara que ha intervengut en mas
sacres, en fets sagnants i inclús arriba
a fer la vida impossible a desgraciats
i!1fants perque són fills de burgueso.s.

Aixo al mebl entendre sois te una
explicació: 1,.a" Historia.'

Russia es un pais ont han conver
git due.s civiJitzacions, l' Occidental i
l'Oriental.

Fins I'edat mitjana es Russia un
territori reposat, rodejat pér una ca
dena de montanyes, obstacte natural
que impedia el ~eu intercamvi.

EIs seus habitants eren de 'dos
rayes distintes: F;slaus en la Russi-a
blanca, Mongols en la Russia mon
golica.

Els E~laus que vivien en terrenys
fértils, amb aigua abundant, grans
boscos, en que la Natura els donava
comodament els mitjans de vida, era
un poble de vida facil, apacible, repo
sats, aimants ge les belles cansons

2
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Proveiu vostres queviures a
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Abundants i entussiasles 'aplaudi
ments posaren colofo al interessant j

entenedor parlament del Dr. Mira.

guardar un secret, que ells reconeixern
vergonyós.

Cal advertir que totes les tentati
ves de reprimir el mal per la por o la
coacció són contraproduents, puix ()
bé llavors aurnenta les precuacions, o
bé es reprimeix momentaneament, él

camvi de ressorgir despres més potent
i perniciós.

El que cal és isolar-Io. El que lla-
'vors necessita és un bon metge-psico
leg. Doncs és d'advertir que aquelles.
anomaJies no soIs són produides peD
sexe, sinó,també pel medi i altres fac
torso

Pel que fa a l'higiene general, e~

seu papel' és també molt important.
La poIs, la suor, acumulades sobretot
en les regions genitals poden produir
petites inflamacions que poden portar
a una excitació d'aquestes parts, esti
mulant els desordres sexuaIs. Per aixo
és convenient el rentat o dutxat diari,
per evitar la causa.

Coeducació. Observacions fetes
sobre coeducats venen a dir que els
problemes es presenten en el mateix
percentatge. Aixo és degut a que la
funció sexual obeeix a altres factors
predeterminatso Unicament la diferen
cia existeix en la forma de manifestar-
se. .

En els infants educat~ en un mitja
prohibitiu se'n senyala un gran nom
bre d'imaginatius sexuals. Perque el
nen no s'adona de la cosa fins que se
Ji rema'rca, en la prohibició, la diferen
cia. Una de les inconseqüéncies de la
religió és que si per un costat predica
I'igualtat, per I'altre ens separa} i ens
senyala diferents.

El Dr. Mira dona unes observacions
propies fetes 11any 1922 eh uns infants
d1amdos s,exes. Els de 3 i 4 anys di·
buixen els nens i nenes distingint-h)
els atribats de sexe. En canvi els de
6 anys no els hi remarque. Prova de
repressió; saben que no deuen mani
festar-ho.

Cal que el nen no vegi aquesta,
no soIs diferencia, sinó contraposiciÓ
pretesa, i que s'acostumi a veure en
la dona un igual i s-:Js d'aquesta ma
nera sera sincer amb ella i no galant O'

xulo.
Les normes introduides en la fabri-

ca, deuen passar també a l'escola.
I aixo es feina del mestre, que és

qui coneix be el nen, mes bé que et
metge que sol es un tecnic.
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SABONS DE TOTES MENES

vé tot I'organisme i en especial mane
ra I.)s nomenades secrecions internes.

1:: Aquestes secrecions son les responsa
h bIes del caracter, temperament, nor

mes de vida, etc, del indiv'du.
Precisament el saber popular, man

tes vegades més subtil observador
que I'intelectual, en les seves parau
les dona mo·stres de coneixer les ca-

l~ ractarístiques sexuals en els infants
11 amb frases que semblen purs compli-

ments, .
I I és que les característiques se
i xuals no són simplement morfológi

ques,
Higiehe sexual. Aquí també cal

distingir entre 1'higiene genital i I'hi
giene sexual.

El mestre, seg')ns 'les modernes
concepcions cientifico-pedagogiques,
no és un déu que forma els nens a
semblan<;a seva, ell només enmotlla
les aptituts deIs infants, encaminant
les al seu perfecte desenvolupament.
Per tant no déu plantejar el problema,
pero si déu contestar allo q.ue se li pre
pun tí.
o '1 al mestre se li preguntara, perque
el nen es preocupa del que desconeix
i sent-el psico-analisi ho dem·ostra-.
1 si ei mestre no es preguntat es per-
que no sap ésser bon mestre, no sap
ésser el germa gran, el coniídent deIs

Censura durament al senyor Ler- seus alumnes.
roux a Saragossa. Convé que tots els El ll1estre deu contestar, perqué si
socialistes sapiguem <;0 que digué el ell no contesta, ho fara altri, més bur-
senyor Lerroux a , Saragossa-Ilegeix dament, més grollerament, i el mestre
alguns paragrafs del discurs referent no soIs no aura lograt defugir el pro-
a l'Est~tut i als socialistes-fa ressalta blema, sino que el n'en li haura perdut
la bilis que posa el senyor Lerroux la confian<;a que li és tan necessaria,
contra l'Estaiut, -:-que es com dir con-, per obtenir bons resul.tats pedagogi,~s.
tra Catalunya,- 1 contra els socialis- 1.... Ademés, aquell conelxement de I In

tes, fet qu e produit indígnació al . fant rebut de mans, mantes vegades
P. S. E., i que ha promogut que burdes-el company, la minyona el
aquests dirigissin un manifest a I'opí- \libre pornografic-per comptes de re-
nió pú~lica, recomanant-Ios que no soldre-Ii la seva primera preocupació
tinguin cap mirament pel Sr. Lerroux sexual, Ii capgira el recte sentit de la
ni pel partit i responguessin amb les cosa, produint-li un trastorn i unes fan-
armes que creguessin més convenient tasies que de vegades amb el creixe-
als seus insults. ment naturaí també creixen ¡donen

Acaba la seva conferencia- dien- Iloc als inadaptats, als neurotfcs.
per ésser socialista no vol dir solsa- Per yO és que el mestre ha d'ésser
ment portar el nom, no, amb d'anar a )lel,lcauzador deIs problemes de I'in-
la reivindicacio del proletari, amb de fant. Peró no soIs ha s'esser el subjec-
lIuiHí junt amb ells, i pensem que rei- te passiu, ha d'ésser també ¡(observa-
vindicant al proletariat ens reivindi- or actiu. Perque a'vegades el mal es-
quem nosaltres mateixos. a latent sense manifestar-se.

Fou lIargament aplaudit pel nom- L'associació americana c:t'higiene
brós públic que omplia la sala. mental I'any 1925, acorda investigar

els tr.astorns sexuals en els infants. I
aquesta dona a coneixer eJs nomenats
cinfants generadors de pertorbacions
sexuals».

Aqüests infants que generalment
són intel.ligents han' satifet la seva

"curiositat en males fonts i després són
~el& instructors' deIs seus 'companys,
que acaben seguint-Ios i admirant-Ios.

Es totieixen per voler fer grups)
apartats de Ilur 'mestre, oñ escampen·
lIur nefasta influencia. Pel seu air.e de

part del seu l1eure, en lIur mil10rament
prafesional.

Comen<;a el Dr. Mira, dient que
I'inconvenient més gran que ha trobat
la resolució d'aquest problema-que
no és difícil, ni tan soIs complexe
l'haver-se involucrat en un problema
simplement biologic, altres coses Que
no J'han tingut com a fi sino com a
medi: religió, moral i també part so
cial.

Defecte que ha patit també la Pe-
I

dagogia al sentir I'influencia de gent
que no la sentien i que al inmiscuir
s'hi, ho feien prejutjant-Ia.

Per comen<;ar tenim un h~t: la ten
dencia sexual, que existeix des del
moment de neixer, encara que no es
manifestí fins arribar a una cería edat.

Cal distingir, pero, entre les fun
cions sexuals i les funcions genitores.
Les segones estan reduides als organs
reproductors. En les primeres hi inter-

Descriu que .les Corts aduals, en
carregar~n la confecció de la Consti
tució amb aquest antic monilrquic que
es diu Osorio y Gallardo, que presen;
ta una Constitució anti-republicana i
lIavors tingueren que ésser els socia
listes qui s'encarregaren de fer-Ia, per
mitja del militantjimenez d'Asúa. La
Constitució que té Espanya, es una
de. \e.s més avan<;-ades dlEuropa. fet
que tenim d'agrair als socialistes.

Ara bé, la Constitució es socialista
i per més que hi hagi dintre el govern
tres ministres socialistes, no ha sortit
de cap de Ilurs ministeris, cap Ilei so
cialitzadora. Fa resalta, també que la
lIei, de Refo'rma Agraria que es descu
teix aquests dies al Congres j que
tanta manca fa a Espanya dona unes
xifres enormes de terratinents que té
si no es socialitzen es ctegut princi
palment a I'obstrucció deis antics mo-
narquics i els radicals.

Ressalta I'identificació de criteri
nostre el P. S. O. E. i J'U. G. T., diu
que la barrera que ens separava que
no era altre que' el Nacionalisme, ja
ha sigut franquejada com ho demostra
I'aprobació de ¡'Estatut amb la seva
C'ol.laboració.

No podem dir aixís ma-teix del par
tit que acabdilla el senyor Lerroux que
en lloc d'apoyar l'Estaiut-com fou el
seu programa.. a les eleccions-va sis
tematicament en c~)Jltra, confonent-se
e1J i la seva minoria, amb els antics
monarquics i amb el seu amic Royo
Villanova.

Amb for<;a espectació i un bon
nombre d1assistents, dóna cOlllen<;
I'acte.

Fa la presentació el Sr, Solé, que
'comen<;a dient que així com cada mo
ment de ¡'historia té les seves carac
terístiques, així també cada un deIs
periodes de la vida tenen~unesexigen- .
cies i mies normes· diferents. I en la
vida escolar, concretant al punt del
nen, podem remarcar que hi ha unes
exigencies d'educació ¡unes altres de
dessarro1J de l'instint sexual i de les
aptituts.

A casa nostra, potser és poc cul
tivat aquest segón aspede de la vida
escolar, i per aixo cal regraciar doble
ment la feina en aquest sentit deis que
slhi dediquen} un d'e1Js i potser el més
valuós el Dr. Mira.

Presenta tam6é els oients, mestres
de les contrades Ileidatanes, herois ig
norats, que fan el sacrifici de dedicar

Donem una ressenya de la ínferessanf confe- .
rencía que el company Mira va donar a l~Insfí-

"

fuf amb el fema: CRITERT MEDICO-PSICO-
LOGIC DE LA EDUCACIO
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PERE- A. PANIELLO

OFICINA TECNICA

En la segona quinzena del
proxim mesd'Agostestaober
ta la matrfcula a la Secretaria
del Institut de nostra Ciutat
pels alumnes que vulguin cur
sar lIiurement els seus estudis
als examens de Septembre.

Per a tota classe de dades
cal veurer el- tauló d'anuncis
de dit Centre docent.

Aquesta es la veritat del per~iue

d'aquest retra'iment per part de les
organitzacions obreres a acceptar els
jurats. Encara hi ha un altra causa
que pols,er es la més fonamental de
tates. Es fixen en la forma en que
ach:.en els jurats als quals tenen dele
gació les Societats i veuen amb estu
pefacdó que no actuen com sería de
desitjar, qúe els vocals obrers estan
en tots els assumptes coaccionats per
la juridicitat que gasten presidents i
secretaris en tates les reunions que es
celebren. Que les reclamacions que
fan els obrers segueixen tramits
que al nostre entendre no deu
rien haver de seguír, dilacions que
no deurien d'esser. Quan els vo
cals obrers presenten alguna proposi
ció que agafa una mica desprevinguts
als aimants del desti, selllpre traben
motiu per a donar Ilargues al assumpte
com si els assumptes que es presen
ten fossin insolubles. Aixo fa que no
solsament les associacions que no han
tingut mai representació als jurats,
si no que inclUs les que n'hi tenen,
comenyin a dubtar d'aquestes lIeis
que esperaben amb dalit i comen<;:i a
CI eure que es d'unaltra forma com ha
de fer valdre els seus drets.

I aixo no deu haver de seguir. El
ministre de Treball ha dit moltt's
vegades, que a les Delegacions i ju
rats no s'hi deu haver de fer política.
i per lo vist el creuen molt bé, quan a
les DeJegacions, les principals figures
son politiques, que fa majoria no sa
ben res de qüestions de treball.

Hora sera que els Jurats es posil!
en condicions com marca la lIei creant
els mateixos i la Hei d'associacions.
doncs estem en el convenciment de

I que no n'hi ha cap que r.'estígui, del
contrari molt temem que tates aques
tes lIeis siguin paper mullat.

jOSEP QUlLEZ.·

PREU DE SUBSCRIPCIÓ
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Els jurats 111ixtes de frebéJll
les organitzacíons

aquel hombre carroña, que en la vida
fué un vil, vaya al cielo, perdvnado
por los investidos de poder divino, es
decir por el gerente máximo de la so- .
ciedad expendedora de mercedes di
vinas?

También habréis visto al pobre
obrero, víctima de aquel vil, que por
tener dinero va al mejor lugar del cie
lo, ser enterrado de tercera, sin man
dangas, sin lujo, sin mú~ica, sin be
rridos extentóreos, porque no puede
pagar su familia Jo mismo que pagó
el otro, que fué una mala persona, y
en cambio el sufrido, el agotado y ex
plotado, tiene que ir al purgatorio si
no va al infierno. Indigno, asqueante
y injusticia mayor y mayor inmorali
dad no existe en la tierra, y sin em
bargo todos lo consentirnos; parece
mentira que pueda aún verse esta di
ferencia de clases, abochornan te para I
todo hombre que se precie de tener la
menor cantidad de sentimiento noble
y con'ciencia moral.

Estas inmoralidades deben acabar
-dicen tan poco en favor de su mis
ma religión-y tambien demuestra el
atraso y la l1)entalidad senil de sus di·
rigentes; pero también vemos que sin
toda esa bambolla artificial el negoc\o
iría a pique.

Procure pues el «Correo» no me
terse con los socialistas que también
sabemos cuando llega el caso de sacu
dirnos las pulgas.

. EL COMITÉ DE LA AGRUPACIÓN

SOCIALISTA

Lérida y julio 1932.

Abans de la República, poques
eren les organilzacions que tenien
legalment representació als comites
paritaris; poques eren les que volien
els arbitratges de dits comites perque
de fet 110 servien per a gran cosa,
pero arriba la República i amb ella
una serie de lIeis socials que si bé
algunes refermavcn en part el feto en
temps de la monarquia, altres pero
trasbalssaven completarnent tot el sis
tema social com son la L1ei deis jurats
Mixtes i la d'associacions professio-
nals. .

Aquestes lIeis que tanta oposició
varen tindrer en el Parlament, varen
fer penJre esperances de que es
podria fer quelcom de profit en bene
fici de I'obrer, pero el temps passa i

:' les societats obreres no s'escarrassen
': gaire en acceptar dits jurats; sembla
~: talment que l'instint els dicti de no
.; anar-hi, no apropar-hi per por de per
l. dre la moral que ara sustenten, mes
:., el motiu pel qual, estem convivint din-

tre d'elles, es un altre.
Dintre de les Delegacions, dintre

deIs jurats Mixtes, dintre del orga
nisme burocratic del Ministeri del
Treball subsisteixen les mateixes per
sones que va posar la Dictadura. No
vui discutir la seva capacitat en co-

I: neixer les lIeis socials. ja vaig dir en
un aUre article publicat en aquestes
columnes, que els Delegats de Treball

I::que seran properament nomenats se
gons marca la L1ei deis jurats, el més
gran obstacle al seu carnés foren
aquests empleats, dones es molt difí-
cil que es puguin treure de sobre el
lIastre deIs interessos que els va por
tar a aital Iloc.

.¡ ..

URALITA

MATERIALS PER

A COBERTES

TUBERIES. DI-

POSITS, ETC.

AVINGUDA DE LA REPÚBLICA, 20

costa de los otros valiéndose de reli
giones o política, no, eso 10 hemos de
evitar todos, y a ello va el socialísmo.
Que no tenga ningún trabajador inte
lectual o manual que preocuparse del
dia de mañana, de ahorrar, de pensar
en enfermedades, el que ha de velar
por lo que no puede hacer un 9brero,
que si se preocupa de estos meneste
res, su inteligencia padezca, no dá el
rendimiento debido, y todo al fin re
dunda en perjuicio social. Ahí teneis, a
frailes y jesuitas, cada uno se ocupa
de aquello para que sirve, sin preo
cupación ninguna, ni tienen familia
que cuidar, ni les ata al milndo ningún
interés; pues si esta es la vida ideal,
vida sin preocupaciones-¿porqué no
la hemos de realizar los demás morta-'
les, creando un Estado en este sen
tido? Seria un extremo egoista e inhu
mano, el' unos privilegiados, v~vir a
costa de los demás, una vida de rega
lo, y los otros, esclavos ttabajadore
produciendo para que la otra parte
viva a sus expensas. Esto és lo que
ha venido sucediendo hasta ahora,
pero que no debe suceder ni un mo
mento más.

Propugnar esto si que es algo gran
de, algo ideal, verdadera religión, y
no enganyar a los feligreses con cas
tigos en el infierno, en la otra vida
si hay-y con purgatorios de las al
mas, que no coticen ,expléndidalllente,
tarifando las mercedes; a mayor canti
dad de dinero mejor calidad en el cielo;
esto es tan absurdo y tan frágil, y sin
embargo años y años viene mateni.én
dose inculcándolo en la tierna infanéia
en los cerebros de los niños estas
creencias y prejuicios, haciéndoles
creer que unos hombres como los de
más, por el hechQ de vestir y haber
estudiado en centros clericales, den,
tro de la asociación industrial explota-
dora del negocio diviño, y que inves
tidos por la gerencia suprema de de
rechos divinos, -derechos a los cua
les no puede nadie, si no ellos, dis
frutar.- ¿Pero es que no estamos;
viendo continuamente irritantes casos
de que al mcrir un rico, explotador de
hombres, que todos conocen su ac
tuación en la sociedad, que ha sido
perversa, que no ha tenido entrañas,
que ha vivido de la usura, del hambre
y miserias de los demás mortales; giro
embargo de ello, porque tiene - el
maldito dinero, - y lo dá pan! misas
'y responsos, paga un 'entierro de pri"l
mera, los corifesos de la religión en,
tonan cantos y más cantos, orquesta,i
inciensos y demás mandangas justifi
cadoras del dinero recibido, para que'!

•

Acabem avui l'interessant article que ens
va trametrer la «Agrupació Socialista» ¡que ,
per manca d'espai no poguerem ptiblicar en
el numero passat.
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Ahí teneis esas pobres beatas, con
su cruz a cuestas, diciendo a todo el
mundo su ignoráncia, que han de te
ner presente para no pecar, y aquello
ql:te debe ser hondo íntimo, sin publi
blicidad,-que ha nadie le importa
si su religión és esta o aquella, las
pobres, van mendigando por las casas
para que otros no trabajen porqué se
les acaba el enchufe; és muy eficaz,
pero dice muy poco a favor de sus
militantes. Más les valiera, no perse
guir a los que no comulgán en su ide~1.

no atropellar al obrero sea de la men
te o de la mano, cumplir como manda
la ley de SYS cimones, no negando el
pan, ni dejando morir de hambre al
desgraciado que no claudica de su
ideal y no renuncia a sus reivindica
ciones.

Todos conocemos las humillantes
persecuciones y ultrajes de que han
sido víctimas los que no iban a misa,
el que no cumplia con el rito católico,
ni encontraha trabajo, ni obtenia be
neficio ninguno; o claudicar o perecer:
sin caridad, sin remedio, ¡cuanta víc
tima a su cargo, a sus conciencias!.

En cambio, si se ostentaba \a
orden del ventilador-corno el pueblo
con su espíritu sutil dice--:-e I botón
distintivo de los que realizaron los
ejercicios espirituales, para estos to
das las prebendas sin fijarse en si las
merecen o no, y, para desgracia cle
rical, son muy pocas las que merecen
ostentarlas cristianamente.

y al ser protegidos, tenian gran
clientela, ahora que no podrán dar
prebendas, repartir I,a car,~aza, gritan
y hacen cua.nto mal puedan a la Re
públ.ica, peró-a soto voche - vajo
cuerda... boicotean cuanto pueden,
aconsejando a capitalisfas y comer
ciantes e industriales no den trabajo,
si lo dan, que sobre todo no sean so
cialistas, procurando dividir el obrero,
ya les conocemos bien, peró no im
porta, hagan cuanto hagan será inútil;
iremos a donde debemos' ir, a supri
mir clases privilegiadas, millonarios,
gente que no trabaje, de hombres de
presa, que valiéndose de su talento y
~udacia, hacen trabajar a los demás
para ellos; no, esto ha de acabar, to
do el mundo ha de trabajar, todo el
illundo ha de rendir su esfuerzo en
OJen de todos, y todos para uno, y
uno para todos; fuera castas, ni privi
legios, el que no sirva para un trabajo
servirá para otro, peró vivir unos a


