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VII
Tot pages ha de fer revisiá de

contracte dintre de la Unió Agra
ria. Ella s'encarrega de defen
sar·lo.

El pagés "que fael revlsió de
contracte es quedara el vint"i
cinc per cent del que dóna al
propietari.

'5i és miger, primer han de
partir, i després, de la meitat del
propletari s'en treu el 25 % o
sia una quarta part del seu mun t
(de cada quatre, un).

Si es arrendatarl, en anar a
pagar ha de donar el 25 OJo
menys de diners que Ii danavi'J,
o sia un ral e cada pesseta.

No podem delxar de banda
les revisions. El 31 de juliol a 
caba el termlni. Revisió . revlsló,
revlsló, ha d'ésser el crlt de tots.

Inevitablement ens hem de del 
xar moltes coses a la punta de
la ploma perqué far íem aquest
escrit inacabable, i hem de pas 
sar al més important.

VI

Les revlslons de la Unió A
graria estan ben fetes, segons
digué el Conseller lile justicia I
el pagament de les matelxes es
ta imposat per les trabes que
posa la L1ei per afer une revisió
amb esperances de guanyer-la ,

Les 10 ptes. per una revisló,
Ja resta dit més .amunt que són
invertides en les pollees, despe
ses d'apoderat, vletges, impre
sos etc.

Si la Unió Agraria fos capee
d'el1g.anya~ eJs pagesos.l h1 ha
gués quí 11 pagués aquest en
gany, evidentment no caldrla
fer pagar aquesta quenrltat.

Pero com que tot alxó no por
éaser, la Unió Agraria ha reeflr
mat el seu acord en reunió de
¡C omité Provincial de data 1 de
maig d'aquest any.

Per tant, seguim la norma de
fer pagar 10 ptes. pel qui faci
una revisió i 3 'Do ptes. per cada
una de les demés que hagl de fer
el matelx aOllat:

Quan a un poble vingui aquest
xic que es guanya la vida pel
compte de no sabem qui, fent
lIadrucs contra la Unió Agraria
per les revisions de contracte
dient que ell les fa més barate
tes , pode-n els nostres aOliats
preguntar-Ii a veure qui les de
fensara després .

Perque si després us han de
deixar a I'estacada, es lIogic cu
rar-se en salut i aventar amb
aire fresc als sembradors de
confusionisme.

sia una quarta part del seu munt
(de cada quatre, uo).

Si es arrendatarl, eo anar a
pagar ha de donar el 25 OJo
menys de dioers que Ii danavi'J,
o sja un ral de cada pesseta.

No podem delxar de banda

• •revrsrons
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slons de L1eida a la Conselleria
de justicia, cridaren l'etencló les
revlslons fetes per la Unió Agra·
rla, pel seu format complet i pul
ere, ben diferent d'aquelles fu
lIes xebacanes i sense 'solte ni
volta jurídica presentades pels
nos tres difamadors.

-Qui fa aquestes revisions?
-pregunla,el senyor Lluhí.

-La Un"ió Agraria-contesta
el funclenari de la Junta Arbitral
de Llelda,

-Ah, dones, és així com nos
altres volíern dir que s'havlen
de fer... estan molt correctes-e
acaba, dlent el Conaellee,:

Aquestes paraules dltes pel
senyorLluhí són el. millor co
mentan a la nostra obra i la mi
1I0r replica que podem donar als
aprenents d' advocat que rode.n
pels pobles darrera nostre a di
famar-nos.

V
La Unió Agraria amb el sen

til de responsabililat que la ca
racteritza ~studia el plantejament
de la qüeslló de revisions de
Contracte i en el pIe Provincial
de Delegats de 10 de maig del
1934 acorda: «Posat a conside
ració que caldra cobrir impor
tant des peses d'apoderat, poli·
ces, viatges, funcionament ex
traordinari de 1'00cina amb re
forcament de personal, impre
sos, etc., es proposa fer pagar
10 p'es. de quota pel que fael la
revisió. Aixi s'aprova». -

Assistiren a dit PIe vint- i sis
pobles.

La Llnió Agraria es dedica
amb entusiasme afer revisions.

A tot arreu, pero, era lIencada
la veu contra nosaUres: L1a
dres, vividorsl

Un element sobre tots es des
tacava eu aquesta cantinela a
tot arreu. No sabem qui Ji paga
va els viatges, qui Ji pagaya el
jornal, qui posava al seu abast
autos taxi ... pero ell, precisa
ment ell,que no té res de verita
ble esquerra I menys d'obreriata
ens atacava amb maniafica ob
sessió i amb riuades de bilis.

La gent es desmoralilzava, es
desencantava.

L'enviat deIs propietaris que,
~er burla deis pagesos pobres,
encara gosen dir -se equerans,
obtenia I'efecte pel qual Ji paga
veo els viatges, Ii posaven autos
a la seva disposició, ~ ell que
res té d'esquerra ni d'obrerista.

I.! _~ _

sessló i amb riuades de bilis.
La gent es desmoralitzava, es

desencantava.
L'enviat deIs propietaris que,

per burla deis pagesos pobres,
encara goseo dir· se equerans,
obtenia I'efecte pel quaI Ji paga-

de cee>nfraefes

•

compJim el

hagut d'a
ar-Ia de la

ésser més

un acta de
litzada pel
poder que

, podem de·
ats d'aquell

ecessita un
eosq,r Ji do
atenint-se a
de la Con
de data 26

a la' Unió
e mil revi
uriosa hem
egüent epi-

tracte no la
or, sinó el
oomenat per

t, dones, que
sita un que el
órrer el perill

'a hauria vist
es declerés

a obligatoria
de la mlgen
es. -
etarl ti hauria
el i alla cer
s contra una

tat mig re -

n Iudícl . 1 un
s. 1 si el que
ap les llels,

I un fall depen
judici el fao les
va al judiel o
perd,

Queda desea
el cultivador De
defensl si no vo
de perdre.

La Unió Agr
arnb bons ulls
per decret la reb
deis arrendame
ca i de les apare

I llavors al pr
calgut a ell aner
cant qul el defen
llel, Aixo hegués
voluclonert.

Ara no. El culti v
visió i ha de pi!
3'25 pessetes de atices i el
treball de fer Ji el d cument.

Després cercara n defensor.
Un defensor neces tara uns po
ders notorials que ten 25 pes
seles al menys .

Els defensors
aquestes coses g tu'itament. I
sinó, que ens conte fin els com
panys: quant e/s a costal el
procurador quan I an necessi
tat per alguna cos ·

Tot plegat fa acusem
aquesta lIei de 'tra posa i bur
guesa fins la med la, per aixe
que hem exposat.

IV
La Unió Agrari

gafar la lIei i ap
manera que pugu
eOcac·

Si el comreador
defensor, aquest d
nara I'organitzaci
I'artiele 3 del dec r
selleria de justíci
d'abrll prop passa

En fer tot aix'
que la L1ei extable

Els Sindicats fa
poders que és le
Notari i amb aqu
confereix el Slodic
fensar tots els a
Sindlcat.

La revlsió de c
promou el conre
maodatari apoder
I'organitz~ció.

D'aqoesta mao
Agraria ha fet mé
slons I com a d"ad
de fer remarcar el
sodl.

A J'arribar les

La revlSIO Oe c tracte no la
promou el conre or, sinó el
mandatari apoder oomeoat per
I'organitz~ció.

D'aqoesta mao a la' Unió
Agraria ha fet mé (le mil revi
slons I com a dad hem

.
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El .. de maig de 1954, el 00

vero de Cetalunya publícava un
Decret que posava en practica
el que fa referencia a la L1ei de
Conreus sobre trectes abuslus
per a recññcar-Ios.

Deja el Decret en substancia
que tot pages que presentés re
visió de contracte, quan aulrla
a pagar o bé quan entregarte els
fruits, es podria quedar el 25 per
100 o bé el 50 del que dóna al
propletarl segons els casos.

La Unió Agraria estudia el De
cret i ena pels pobles afer revl
stons l tot seguit sorllren els
enemics de trascantó. a llencar
calúmnles contra nosaltres. Ens .
digueren embusteros, liad res i
pertorbadors.

Per que? Es cosa que anem a
aclerlr i que la esta aelarida per
a molts, Pero n'hl ha eltres als
quals ele ho hem de repetir.

JI
Les disposicions de la lIei que

fa referencia a revisjó de con
'racte són dues. Una que ja
consla a les disposielons 'ransi
tories de la L1ei de Comeus i
l'altra al decn:t del 26 d'abril
d'aquest any.

La demanda de revisió s'hau
ra de presentar a la Comissió
Arbilral i un dia es fara un Judi
ci per a escoltar les dues parts.

Es de suposar que el prople
tarl no es conformara amb la
revisió i presentara documents,
repUgues, dades, etc.

1el cultivador que presentara?
Bona voluntat, una estoDa

d'emprenyament al sen~r les
barbaritats que dira el propie
tari. ..

Que contestara? Li acudiran a
la boca unes quantes paraulotes
de les que té al diccionari cor
rent el pages ...
Pe~o aquestes paraules," per

fortes que siguin, no serveixen
pel paper sellat.

El cultivador pot perdre amb
tota la raó. 1 el propietari barrut
amb un procurador «martinga
lero», pot guanyar. l... lIavors
diu la L1ei «Un cap fallada la
revisió, el propietari o el con
reador hauran de pagar a I'altra
part la diferencia entre el que
digui la revisió i el que s'hagl
descomptat» .

reador hauran de pagar a I'altra
part la diferencia entre el que
digui la revisió i el que s'hagl
descomptat» .
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aspecte té una falla tremenda.
La rebalxa del 25 per cent no

és segura. Dependril d'uo fall.
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En el moment actual de lluita
oberta entre burgesia i proleta
riat, capiialisme i socialism e,
que té com a conseqiiencia la
lluila de classes, la pagesia que
treballa no pot estar marginada
com a factor importantíssim de
la producció i per tant de l'eco
nomia. Aixl ueietn la lluila en
iaulada en el camp entre els
posseidors de la propietat de la
terra i els que amb el suor i es
[ore extreiem d'ella l'aliment de
la societat.

En aquestes. circumstancies
surt a la palestra «Unio Agra
ria» órgan de la Federació de
Sindicats de pagesos del mateix
nom, per canalitzar. orientar i

evilar que es desvi'i d.el caml que
li té marcat la história.

((Unió Agraria» sera el guia
de la pagesia treballa.llora de
les nostres Comarques, el vigi
lant que minut per minut i dia
per dia no perdra. de vista a
l'enemic i posara al descobert
totes les maniobres i atacs que
puguin ter-se en c(!)ntra d'ella.
Marcara posicions i linies de
conducta a seguir.

La pagesia de les nostres co

marques ja té al seu gula, el seu
orientador, ElJ. ell hi ha de veu
re al cempany i germa gran
que li dóna energia i consell
per poguer continuar la lluita
fins al final.

((Unió Agraria» és el periódic
que ha de llegir tot treballador
de la terra i soci de la nostra
Feder:ació.

Sortira mensualment i servira
tal com acorda l'úllim Congrés
d'Unió Agraria com a segell de.
cotització i es donara gratuU als
seus associats.

((Unió Agraria» saluda a tots
els periódics obr.ers de Catalu
nya i que practiquen la lluita
de classe.

Gditoria!

((umo ilgrarla~) saLUaa a LULS

els periódics obr.ers de Catalu
nya i que practiquen la lluita
de classe.

Tot pages de
de co
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Pero amb tres mil iíls d 'a .
ranya iariem una soga tan
iorta que podria remolcar
un vago carregat, ,

Un pages desorganitzat
es trenca molt iacílmeot;

Tot pages ha pogut veu
re als brasals aquells por
gadors que teix'eí~en les
aranyes.

Doncs UD erudít ha arri.
bat a ier aquest calcul.

Un iil teixit pe~ una ar.~

nya és quelcoQt que es
trenca a~b molta iacílítat.
Pero amb tres'mil iils d'a .
ranya iaríem una soga tan
iorta que podria remolcar
un vago carregat. ,

Un pages desorganitzat
es trenca molt iadlmeot;
pero tres mil pagesos or.
ganitzats són capa~os de
portar a remolc tot un go.
vern.

.. Una cu..iositat

Som quatre gats?

la labor meritoria portada a cap
sobre tor en el conflicte del corn 
pany Farré que ha tingut una
oposlcté aferrissada per tornar
a donar Ji la terra

Tornabous

Els enemtcs de la Unió Ag~a '

ria, interessats en 'destruir la
nos Ira Organilzació que els fa
una nosa infinita, acostumen a
tenlr freqüentment a flo¡ de lla
vlsIa fresse de. que «La Uniq
Agraria , és un no dingú.

No le.njm cap Irnportancle) no
sabem de que va; no pode'm 'de
fensar els conflictes; som un es
~elet; no' podem anar en Iloc,
etc~tel!a,

Vegin els nost-res afiliats el
que som per les. naslres obres,
éar pel fruil s' ac~slurila a conei ·
xer I'arore.

Fundona 1I la · nos:t-ra oficina
un registre deconsuItes, l tra
mits i capsells. 'Q ua,lsevol )aqliat
pot consultar-lo.

Des del primer d~ mar~ Bos
~na., passem de 550 assumptes.

Estem segurs que cap ad'vo '
· ca'- ni procurador de Lleida ha
· tramitat un nombre t-an elevat
d'assumpl~s.

De qu~ no sabet:n de que va
en donen prova els 100 com
panys aproximad~mentqut hem
reposat él la lerra; 'els contliétes
que hem defensat al Jura! Mixt
00 hem cobrat pels obrers més
de vuil mil pessetes.

De que som qualre gats ho
demostren seixanta dos pobl~s

enrol.ats oaix la bandera de la
· Unió Agraria. ·

El volum de corr~spondencia

registra la carta 260 senS0 COlUP'
I

tar 5 circulars al8 sindicats i 4
• J

· circulars al!!" m~mbre~ d~ Comi-
te. Importanl un t~fal d'uns
490 ~nvios .de correspondencia .

Amb aquesta betoos de mos
tra es pot ,veure si som o no
som un esquelel, quatre gats, o
uns incompetents.

A Tornebous s'ha fundat el
Sindical i el dia 14 l' anarem a
constituir oficialment.

No es féu acte públic pero eí
que en una sala i davant d'una
trentena de companys exposá
rem tot el que haguéssim dit en
un acte públic.

Llástima que el temps de que
• dísposávern era molt curt.

Angtesola
El dia 14 par liuem a Angleso

la davant d'un nodrit auditorio
E l Sindicat esta for talescul

extraordinariamenl a causa de

Angtesola

També apareguérem inopina
dament a Sant Marlí, poble deis
veterans de la Unió Agraria.

No 'obstant el soblat de la .
Doslra visit a reunfrem un nom
brós auditori que 'escolta amb
entusiasme la nostra veu .

Dostra visit a reunfrem un no m
brós auditori que 'escolta amb
entusiasme la nostra veu .

Sant Martí de Malda

El company Palacln ana a Al
tet inopinadament pels com
panys d'allf per culpa d'una fa
lla del correu. No obstant la nos
tra visila dona el seu fruit car a
mlgdia i malgrat la sega reuní ·
rem molts companys als quals
donarem inslruccio,ns sobre les
qüestions sinclicals .

Promelem als companys d'AI
tet una altra visila.

Iltet

tensament sobre la qüestió sin
dical, Ilei de Conreus i Revi
sions de Contracte.

Malgrat quv la gent del camp,
aquesta temporada anem tan
rendils, s'observa una gran con
currencia a escoltar la paraula
vibrant i autoritzada del com
pany Palacin Que va escoltar
molts aplaudiments.

POBLES

tinguin perduts els Febuts
de la revisió del 1.934,
n'hauran de ier de nova
per a tenir el dret corres
ponent.
Per més detalls, cal que els
que es trobín en aquestes
circumstancíes, consultin
a l'Oiícina jurídica on se'ls
donaran tota mena de
detalls-.

Bxposarari la tasca que desenvolupa el sin 
dicat a cada poble.

Cridaran, orientaran i s'interessaran per l'or
ganització deis pobles verns que encara no esti 
guin constltuús en stndícers de pagesos «Unió
agraria».

Aquesta és la tasca a fer des d 'aquestes pa
gines dedicades a les comarques.

Seran com el cor del perlódlc i els seus ba

tecs donaran vida a la nostra organització.

Caldra. pero, actuar amb responsebllttar.

No s'edrnetrá cap nota que lingui un carácter

personal; per a poder-la publicar sera, sempre,

precls, que totes les notes vagin avalades amb

el segell de I'organització local.

l res rnés, companys. Mans a I'obra , per fer

cada dta més gren i rnés amplia la «Unió Agra

rla», I'única organilzaéió genuYnament represen

ta1i-Ja dels treballadons del camp dé les nostres

comarques.

rque els defensa
més «g lo riosos»

)s perdran si els
cada .

consi
s seves posicions.

Segre la Confe
stava ~n que el
Unió Agraria no
r a jornaltrs.

prenen coses no

~ón.

• N. T. són colo
eten la lIei del 8

Jurados Mixto\3
didos... La Dele
bajo es una esco
. vergüenza ...»
I fe! que veiem el

C. N. T . massa
audiencia amb el
.eball , cal remar
eballadors jorna
ló Agraria ban fet
'tes de la «siem
onfederi2ción» amb
de 130 pessetes
de salaris de la
equia de Torres .
cosa hem demos-

ló Agraria pot te
erque els defensa

més «glo riosos»
)s perdran si els
cada .

'1 •a n f , s s l m

s

El dia 18 el mes correnl el
company P cfn feu una visila
a aquest po per a parla r ex·

Corbins

Corb' S

ni r jornalu
i els al lres
que siguin,
d~ixen a r e

A Torres
deració s'e
Sindicat de I
podia servir

Sempre s
ves anan t p

Els de la
sals. No ad
d' abril. «L
son unos b
gación del
ria ... miseri

Pero, ullr
Delegat de
vegades en
Delegat de
car que els
lers de la
dentetes al8
pre glorio sa
el cobrame
de diferenc
neteja de 1

Amb la q
trat que la
ni r jornalu
i els allres

Torres de

VEU

l/mpo,.

1\ ·ú lt im a hora als Bu
lIetios Oiícíals ha apareg
un Decret prorrogant iin
al 30 de setembre el te
mini per a presentar d
gt~nda de revisions .d 1.

Co:ntracte i reclamacíons
per indemnitzacíons a la
Junta Arbitral.

A més, diuen els esmen 
tats decrets, que els q u e

LA

A Bell-lIoch ha passat el ma
teix que a Bellvfs excep te allo
de la «influencia». En substan
cia I' interessant és que la Com
panyia C anal ha ajupil i ha ha·
gut de pagar dues cenles se
tanta nou pessetes per di feren
cies de salaris de les neteges
deIs perfils.

Per aquest motiu el Sindica t

A B ell -lIoch ha passat el ma
teix que a Be llvís excepte allo
de la «influencia». En subslan
cia I'interessant és que la Com
panyia Canal ha ajupil i ha ha·
gut de pagar dues centes se-

Bell-Iloch .

UNiÓ ~G~ARIA dedicara dues pagmes
les organltzeclons ·de les comarques. Elles ser
la vida mateixa que es viu als pobles amb to
els seus neguil s, entusiasmes, Iluítes i anhela.

Totes les or ganitzacions env iaran, regula
ment, Dotes deis fets que, relaclonats amb
marxa de la nostra organilzació, s'esdeving
als pobles . Notes breus, serioses, conc ises . R
de lluí tes personels ni de passtons polítiqu
Només les nos tres lluítes i la nostra fe. Cont
els enemics de la UNIO AGRARIA; contra s
enemics de les riostres reivindicacions ; cont
els sectarls i dlvtslonlstes. Mai contra els n
tres compenys. La ma generosament estesa
tors els treballadors del camp sigui" com sig n
i pensln com pensin . La uníó fa la force i nos 1
tres cercaren la nostra unió: la deis pagesos. e
tors els pagesos.

Des d'aquestes planes. els cornpanys
pobles hi pod rán ajudar eficacment.

Denunciaren, també, tetes les. lnlusücles e
arreu espertín a cap.

-Ahl No sabfem que fos lIei
aix0.. . bé, ja ho farem.

U n allre dia era Vallfogona:
-Ahl No sabíem que fos Jlei.

Bé ... ja ho farem.
Al cap d 'uns dies era ... ja no

ens recordem o no volem recor
dar-nos car era cada dia que
r~petíem el mateix i senUem la
mateixa resposta.

Després Bellvís. Hl hagué al,
gun beneil que gosa dir que si
els defensava la Unió Agraria
no cob rarien mai.

I com que els maliciosos sem·
pre sembla que «temm raó» es
quedaren amb un pam de nas
"uan varen veure que els de la
Un ió Agraria cobraven i els del
Comorera . . . «que tenen molta
influencia» (segons diuen) s'ho
miraven .. .

Que vagin tenint ells influen
cia ; nosaltres procurarem la for
ca que és el que fins ara anem
tenint i que és el que ens dóna
la victor.ia. '

Vilanova de Bellpuig

~aials

El dia 6 del que som es funda
el Sindicat de Maials amb la
conferencia de rigor . que fou
molt concorregl,Jda.

Pel dia 5 lenia anunciada
lIur visit a i conferencia el senyor

. VilIeró de I'Esquerra. Pero va
preferir suspe ndre el seu acte
per ai:iar a Maials després de la
Un io Agraria a dir quatre vulga
ritals sobre la L1ei de Conreus...

~ i dir que el" fa les revisions ba
ratetes. .. més que la Unió Agra
ria ... tan baráletes són que no
valen res .

L'entusiasme produñ en aquest
poblé per la solucíé d'un con 
tlicte per conducte de la Unió
~graria va fer que els corn
panys de dit poble es 'dectdiseln
arnb enruelasme a fer el Sin

dica t.
I el varen fer . La tarda del día

1 de juny el company Palacín
era rebu t al Centre übrer amb
el cerlmo nlal deis dies grossos i
es féu una conferencia que va
agradar molt .

Tant va agradar que el Slndl
cat de Cas tellno u es un dels
bo ns i pro met.

Els cacics de Castellnou no
estan tranquils car els sembla
que el Slndicet no els permetra
fer moltes cosetes. I f'an bé de
que els ho sernbll.

Castellnou de .Seana

Bellvís
La Companyia Canal d'Ur

gell és molt é1i~ant de la lIei i de
I'ordre... tant aim anl de la lIei
és que quan es tr acta de cobrar
i atropellar , es sap de memoria
tats els arlicles i recon ers del

Codi.
Pero sl es tra cta de pagar . ..

lIavors nO sal' cap ll ei, ni cap
dispO'sicló ni res . .

Ignora que hi ha unes bases
al camp, ignora el que s'ha de
D~ar per les ne~eges de ace
qJ,lies, ignora que hi ha sindi
cats, ho ignora 101.. .

Un dia la varem cri dar a la
Delegació del Treball i li fou co
municada I'obligació de pagar
les Deteges a 6'50 ptes. sobre
eixut i a 7 ptes . sobre molL

-Bé, bé-contesla el seny or
l1uch-, ja ho farem.

Venia Assentiu i rec1amavem ,
i la Companyia contestava:
qJ,lies, ignora que hi ha sinc1 i
cats, ho ignora 101.. .

Un dia la varem cri dar a la
Delegació del Treball i Ji fou co
municada I'obligació de pagar
les De-teges a 6'50 pIes. sobre

_~~ --,",b m t • a nle.s s....ob e molL

Aquest és un poble on la veu
sindical encara no hi havía arrl-, ,
ber. Al baixa r de l 'auto el cama-
rada Palacín que ana~a a fundar
hi el Sindicat, el poble se'l mira
va amb un :esg uard i prevenció
que fei a (eresa .
- Sembla que el capella havia
promes que cremarieD les cases,
que les criatures no estarien se
gures, que Ilampegaria i cauria
pedra.

Tolal, de tot el qu~ va dir el
capella sol& passa una cosa, i
en,cal'a no ta.nl' com eH digué: va
p!otfré ona micá :: .- i - . aLrvinlllre
molla gent a sentir .Ia conf~ren '

cia qu~dant fundada la Unjó
Agrario qu~ tam@é promet fer

feina.
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Pero.. , on aniré a parar jo que
penso eo marxista si dic aques-•tes coses que semblen (i són) de
crfllca burgesa i de conservado
risme burges? Jo proteccionista?

Ahl No m'he desvial. He ex
posat aixo. perque es vegi que el
remei del mal existent es més
fóndo del que hom creu.

El remei del mal actual és:
Un Bstat ~overnat per produc
tors que siguio habils distribui
dorso

Abolició del del latifundlsme
i creació de I'esfore cooperatiu
deIs productors de la terra.

La terra com a instrumenl de
treball i 00 CQm a objecle q'~s

peculació parasitaria.
Tot el que no sigui aixo són

contes de la vora del foco
I els contes de la vora del foc

no tenen cap s91ta ni volta en
cara que vagin, envolcallats amb
papel' bonico

--_-.. y-----.- .- -_.- .__ .-.
La terra com a instrumenl de

treball i no CQm a objecte (r~S

peculació parasitaria.
Tot el que no sigui aixo són

con tes de la vora del foco

ha un xic de desequilibri, tot de
sobte s'obren les portes al blat
exonc. I aquestes portes rara
ment es renquea, car la diploma
cia és la diplomacia.

No volem ni podem divagar
en consideracions en equest
sentlt.

Pero troberíem una serie d'ln
convenlencles en l'evículrura,
mercar d'ous, productes lactlcs,
sucre i altres derlvats de l'egrt 
cultura profundamenl abando
nats per I'Estat en greu perludt
el de la riquesa pag~sa.

Una incapacitat palesa ha de ·
mostrat J'Estat; pero rota la cul 
pa no radica en ell tant sois.

BI parassitisme de la c1asse
posserdora de la terra a Espa
nya en té gran culpa de tot alxó,
i hern de dir tora car a la fi J'Es
tat no és altra cosa que la co
mlssló visstble de la burgesla. :

El senyor griln terratinent que
, acapara més del 75 per cent de

la lerra cultivable té una menta·
Iitat parasUa i no cura d'altra
cosa que cle vendre bé o mala
ment els seus productes apel
limt a la rebai:l(a de salaris de la
ma d'obra quao va perdent di
ners.

"El gran ferratinenl diu:
He perdut tres mil pessetes en

la venda del meu fruil... dones
recuperaré aquesta perdua re
baixant els jornals. I J'Estat em
servira per a garantir-me aquest
desig per la forca.

aixi amaga el cap a J'arella
creient que defuig el perill. I el
tonto no pensa que rebaixant la
potencia del salari, empobreix
la circulació de diners contri
buint a I'agreujament de la crisi.

Aquesta Hei fa descendir ver
figinosamenl el confingent de·
consum debilitant la polencia de
compra de. les mateixes boques
consumidores.

Aixo és un deis factors vitals
de la crisí.

Manca de lecnica economica
de I'Estat per procurar mercats
per I'esplai de la riquesa i man
ca de tactica i confrasentit de la
siluació agraria completament
parasila, de la propietat de la
terra que cerca la salvació pro
pia en el empobriment deis sa
laris, conlracció de I'acfivilal co
mercial agrícola, etc.

Burdeus, de Napols, de Al gelia
etc. amb preferencia del nostre.

I del blal en tenim que dir quel-
com semblanl. .
Espaoy~ no cull preu blat or-

riquesa del Camp
per Santiago Patacín

La situació deis cemps i colli
tes, diu el Ministeri d'Agricullu
ra al seu Butlletr mensual es for
ca setlsfecrorta a deducir de les
observacioos metecrológlques.

Vi, Cereals, Oli ... tot va bes
tant bé-diu.

Suposem que el Ministeri de
la Pagesia no s'equivoca car
ens sembla que en tor alxo, pel
que alany a les comarques de
LIeida, és un xic exagerat.

Pero el blat, l'ordl. el panís,
el vi, 1'0Ji que valen?

Res.
Les angúnies per vendre el

blat de 1934 35 només les saben
els pagesos que han tíngut la
desgraciada sort de collir mol
tes quarteres de blat.

y així pasea amb els demés
fruifs.

El govern i la marxa política
de l' .:stat pateix d'un defecte ca
pitalíssim. Es que fins ara en els
canvis politics sois hem demos
trat un afany tilanic en tirar a
terra els un ca que els allres
feieo.

Qui van enxufar a fulano ... les
dretes? Doncs a terra va si
guany~n les esquel'resl

Qui van donar tan empleu a
menguano, les esquerres?

Doocs afora si governen les
dretesl

l en aquest va i-vé de la polr
tica hem anat perdent els mer~

cats. (Que Ii importa el mercat
a la passiá política?)

A Europa es gasta un sensfi
d'oli. Espanya, ni deu Bspar)yes
junles no podrien abastir el mer
cat d'oJi; pero la margarina el
supleix. I I~ margarina es fa amb
greixos. A l'Argentina hi exporta 
v~m uns nou milions de quintars
d'olí. Ara gairebé no en venem
gens.

A Londres es venen ampolle-
tes Id'oli de caeauet a preus
elevadissim amb I'etiqueta de
«Spani~h oil»,

Es a dir que la marca «oJi es-
panyol» es palent de finor i de
delicadesa, i, malgral aixo, es
aprofitat pero quatre vius per a
especular amb olis aduUerats.

A Franca el vi espanyol es fa
servir de curador del vi francés
i es ven vi de Burdeus, de Cham
panya, del Midi a bons preus
quan el 75 per cent d'aquell vi
es un Priorat, un Manxa, un
Carinyena.

El recent exemple deis Estats
Units es ben eloQüent.

Durant anys i anys ha imperat
la lIei sec~. Es a dir que DO era
permesa I'entrada de vins i Ji
cors al territori.

Durant la campanya elecloral
de Roosevelt cap ambaixador
espanyol es preocupa ·s erios a
ment de la sort del nostre vi si
el senyar Franklin guanyava la
presidencia.

Les conseqüencies han estat
lamentables i hem perdul un
mercat de 160 milions de boques
que han anat a contractar vi de
Burdeus, de Napols, de Algelia
etc. amb preferencia del nostre.

l del blat en tenim que dir quel
com semblant.

Espanya no cull prou blat or
dinariament pel seu consumo

Hi ha províncies fortament
consumidores que no en pro.-

- ' ; (1 I

dueixen gens, i, si algun any hi

Pobresa de la

que

coses que

el mig es

ció al que

I consuma!

de les sú-

ue no sapi

igui un ins

que es dluen

cosa 1'1'0

lIat.. . pero

uclons d'a

mb cansí'

proporcio

Is advo!=ats.

a. El que el

nye, el Go

que es dl 

cultlvadors

els que tin-
propietari

tothorn es

la sihiació.

r el que es

ar les dues

I

I mata a I'etrusc ue el seguia

desprevlngut.

El roma resla q et i arriba el

segon enemic qu aigué i de: la

maleixa manera e ercer.

La victoria fou üels romans.

Tots els exempl 8 tenen la se

va llicó. I nosaltr veiem, ací,

com els grans p pietaris i go

veros representa s seus com

que es veuen ~ na«;ats per la

noslra forca i D mero, ,procu

ren dividir-nos mb retirades

falses.

Ara que el nosl deure es ta

lIar~los la retirada o de'ixant-Ios

recular.

•
I

~xisteix arnés l'aspecte deis e

slus. Disposicions del mateíx mio

dret a revisar dits contractes la q

mogué una revolució de paper

res més de paper sellar . I les re

quest tlpus són fácllment ofegade

derandos i resultandos. Alxl f

práctlc no va conduir l'esrnentada

A Catalunya és on més agu

qüestió i tan bon punt el pages es

que no s'havia avancat res i que I

daven tal com ebans, lira pel cam

perent que uns o altres donarien s

el camperol havia provocar com a

passan t per sobre de les poltce

pllques.
Concedida la autonomía a Cat

vern de la Generalilat dicta una LJ
gué la Llei petita.que concedía él

una rebaixa del 50 per cent a tot

guessln plantelet conflícre amb

mestre errlbava la Lleí gran q

perava com una cosa que salvar

l I'esperanca ha resultat fallida

cerca amb aquesta Hei es · aconte

part~ en Iitigi cosa impossible d'o

La L1ei de Contracles ;de Conr

fec d'arlicles que sois condueixen

nar una font d'ingressos al bufet

Aixo no era el que el pages v

pages vol i el que necessifa encar

gui explicar-s'ho és que la terra n

trument d'explotació a beneflci del

els seus propietaris.
BI q.ue es necessita és, que el e es diu el

propietari que res produeix, no si i I'arbitre, el

senyor. per sobre del cultivador e es el que
cumpleix el deure de la pro(ucció. ~ que es ne

cessita és que la terra no sigui UI1 nstrument

d'rxplotació sinó un instrument d

mans del cultivador... i solament e

cullivador.
Car el que DO cultiva la terra no

finalitat social del treball i de la pr

tanl no pot ésser I'arbifre i sen

dóna de sí la terra.

ECES

,
es:

EXEMPLE· ·

Revisió

Comenca el combato Els etrus

cos lingueren sort i al primer

encontre mullaren la lIur es pasa

en la sang de dos romans.

El roma supervivent peosa: Ja

sóc pell.

Pero es mantingué seré.

I 'mentre anavá fent joc d'es

grima amb tota fúria, reculava

embestil pels tres contraris.

Imageu-vos la eridoria deIs
I

espectadors.

Tot de sobte el roma arranca

a córrer amb tota I'anima i els

cootraris el perseguiren.

Quan els tingué ben separals,

car els tres atruscos no tenien

la mateixa for~a ni la mateixa

agllitat, el roma es gira de soble

per Sebastia Garsaball

nóstreEl

El problema del camp encara que en el fons

sigui el maleix a 101 arreu, varia i té diferenls

caracterfstiques a cada peís i a cada regió,
A Extremedura el problema es de junrers, a

Andalusia i Castella es de tornelers i a Cetalu

nya d'apercers i arrendatarls.
BIs hornes que conspiraven per enderrocar

la monarqula i Implantar la república no igno

raven que una de les qüestlons més lmportants

a resoldre era el problema de la lerra i eo el pro

grama de govern un dels seus punts més lrnpor

tants era el de la Reforma Agraria.

Caigué la monarquia i, Espenya, es dona una

nova forma de govern: la República; i seguida

ment surt el projecle de Reforma Agraria migral

i pobre des del seu lnlcl. Sofrelx una serie de

modificacions que el desfiguren flns a I'extrem

que per a adquirir una terra ha d'ésser compra 

da a l'Estat..condició que posa al pages en si

tuecló de deutor lransformanl·lo en esclau per

una colla d'anys.
Es crea llavors l'aparell burocráríc de l'Instl-

rur de Reforma Agraria ernb un pressupost de

cinquanta milions de pesseles anuals de les

quals 37 mili<;ms SÓfl sous, grali6cacions, dietes

etc. del personal de l'esmentat Instilut i la resla

per a assentaments de pagesos en una minoria

tanl migrada que per arribar a tots es necessila

més de 160 anys. Peroaquesta raó éssent cap

del Govern Lerroux digué que el problema de la

terra él Espanya era cosa de generaclona.

Un allre deis problemes urgents a resoldre i

que afecta a parcers i arreodataris és el de po

der-los assegurar el culliu continuat de la terra.

Res més perniciós i inbuma que l'amenaCé! con ·

Ifnua d'ésser lIencat. En aquest sentir sorliren

els decrets de Ferran de los Rios per a evitar els
desnonaments : Óecrets, pero, que tol ho enfo

cave:n sota I'aspecle circumstancial i que no . tin

gueren efeclivitat tan bon punt canvia la situélció

poHlica en favor de les dreles, cont bem constatal.

Es a dir que la continu"itat del dret a estar a

la terra que l' arrendatari o el parcer han conreat

amb tot afany, deixanl-hi el millor de les seves

energies, esta a merce de qualsevol fluctuacló de

la polrtlca .

Revisió,

U N
La historia e.sla plena d'exem

pies, i alguns de bonlcs com el

que anem a dir .

Els romans estaven en guerra

contra els etruscos... si DO ens

falla la memoria. No ho varem

veure, 'pero ho hem sentil contar.

l del que diem fa uns dos mil

cinc· cents ánys.

Posat J'un exercit contra I'al

tre, acordaren que, en .Jloc de

\Iuitar els dos b~lDdols, lIuilarlEm

tres guerrers de cada exercil.

Dif i feto
Comp reixen a Ila vall lres

guerrers per banda mentre els

romans prénien seient a la falda

drela de la vall i els etruscos a

l'esquerra.

unió agrAria
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unió agrária

Consultes, trami s, orien
tacions, circulars, etc.

I'esforc que alxo representa en
bé deIs afiliats, de les despeses
que s 'ocasionaran i per ,tanl del
deure que caldra cumplir de 11-

Impremta SOL.- Lleidlt

El Comife de la Unió Agraria
ha decidif que aquest periodic
sigui donat als socis gratui'ta
ment com a segell de cotitzaeió.

Es a dir qu~ al rebre el pa ·
quet, la junta ha de repartir un
número a cada socio

En entregar el periodie es co 
brara la quota i remetran els
vint.J.cinc centims per afiliat a
L1eida, al Coroife.

Per a poder el Comife portar
amb ex.actltud el control, ca l
que cada Sindicat ens envi'i cal"
ta dient el número de perlódics
que voleo i necessifeo.

Insistim en que se'ns ha de d 2
~anar tants periódics com so ·
cis verltables cotitzanfs tinguin.

De forma que ens han de dlr:
Tenlm tants afiliats que cofifzen
I per tant neeessitem tants nú ·
meros.

El sege/l seguira donant-se
pels ca rnets.

El Comife espeta que els Sin·
dicats es donaran compte de
I'esforc que aixo representa en
bé deIs afitiats, de les despeses
que s 'ocasiooaran i per tant del
deure que caldra cumplir de li
quidar mensualment el paquet.

Davant la indigna ma niobra que e'esta portant

a cap per les nostres contrades, ens veiem obli

gats a aixecar el crlt d'alerta.

Alerta car els que mai han pensar en els pa..

gesos més que per a munyir los, ara corren pels

pobles fent veure que els commou la miseria del

pages i volen redimir lo.

Ells volen salvar els pagesos-diuen--i co 

meneen per dividir-los fent una suposada Unió

de Conreadors per afer front a la UnIó Agraria .

Prometen molt .. . a canvi que els pagesos

no vagin a la Unió Agraria.

Els propietaris emboscats a Joventut Repu

blicana de Lleida amaguen la cara i la ma i fan

tirar la pedra a uns altres ear els fa una por ter 

rible la Unió Agraria.

Uns quanls homes que uns ni són conrea

dors, i altres si s6n pagesos és perque tenen ter·

ra donada a mltges fan de «mingo» pe'r' a tirar

I'ham a veure si la gent del camp pica. per a di

vidir els pagesos ara que sembla que el temps

va de cara merces a 1'0rganUzació nostra que

tant ha lIuUat pels Interessos del pages .

Pagesos, alerta!

La Unió de Conreadors vol dividir-vos per

encarrec deis propietarls i fer vos ésser mame

lla el~ctoral.

Com es po t veure la Unió Ag raria ha en cer
tat gran part de les seves consignes. Ha sebu t
fer arribar el clam de la pagesia fins a les alturas
i ha obtlngut un ex ít falaguer .

Pel que fa referencia als punts 6, 7 I 8 no
. hem pogut trlomfar, cal' moltes vegades la po lí

tica es barreja en aques tes qtlesfions de nome
naments que ja estan promesos a «fula no» o 1I

«sutano» sense tenir en com pre les necessitats
reals de la pagesia.

trasl

cluslons .del

tlvador que ·hagi esra t desnonat
manca de paga ment fon amentada
tornar el 25 per 100 rerlngut. sera
rre,
Itivador que hagi abandonar la
inació del propietari ° del procu

ret a ésser reposar si 'ho demana

punt la Unió Agraria vetlla per
lasse pagesa ho dóna a desmos
Congrés General del dia 29 de

al foren aprovades les següents
e foren pr esentades al President
at el dia 30 del ma teix mes
no esteva gaire disposat a donar
da de la clesse pagesa. Bona
la donen els decrets del 14 de
d 'ebril, sobre tot aquest darrer.

éso el Govern, s 'ha v lst obligat a
part de l que es demanava. Vegi's
Agraria volia:
ls trac tes i avi nences fets entre
ropietaris des d' octubre dé 1934 ,
i s 'ha de tornar la terra als cul -

ID que molts pagesos votar en per a aixa ... per a
a ferlda del cor que encara vessa sang d'odi per
soferts sense dret a protestar .

rslma nia .
la terra , s'ha de demanar al julfat.
el 25 % , s'ha de demanar a la Comlssió Arbitral.
a la terra s 'ha de fer una perilació.. . '
nfra r s'ha de fer tal cosa ...

e,' paper sellar, tribunals, jutjats. ..
tant , encara, resona als noslres oIdes alIo de:
y Mando».
's, o la vida».
o ha d'ésser ara el ma teix que lIavors eo obsequi de

els dies d 'oetubre del 1934. BI Gowern de Catalunya
n Decret donant als pagesos una part de les seves

na s 'enfurisma i protesta a Madrid. La Llei de Con·
ara da anticonsfifucional.
re. Els obrers i els pagesos eren ven~uts. Les pre

l e gom a. gom. Fins i tot es felen presons deIs vai
él el clero oferf el S~minari per a tenir-hl gent tancada .

sos eren empresonats pel . terrible deticle d'haver fet
traete.
y Mando»-deia el general Batet-; que tot pages re
rroini de 24 bores el fruil que es relingué. El qui no
r-Io , era empresonaL
L1adres ! Si no feniu els diners, cerqueu ·los. Lladres!
ó! Fora de la terra! Fora de la terra!
bfe els agafa als propietaris la bogeria de desnonar,
ra, diners, vida . ..
del «cabo» de la Guardia Civil i ~n nom de I'Ordre
calés o la vida».

Flns a q
I'interés de I
trar el nost
mere en el
conclusions
de la Gener

El Gove
1I0c a la de
mostra d'a í
mere i el de

Pero de
concedir gr
el que la U

1. Tots
cult t vadors
queden anul
tívadors.

2. Tol
de la te rra
en no pone
reposat a le

3. Tal
terra per co
redor, lindr
al jutjat.

4. Tol gment de preu d'arrendament o
modificació eontracte gravosa pel cultivador
imp osa da d d 'ocfubre de 1934, sera anul'lada ,
retornan /os l'augmenL

:5. Tot tivad or que fent revisió de con-
traete en 19 d'acord amb la Llei de Conreus
es relingué 25 per 100 i Ii fou pres pel Band
de Guerra 23 d~octubre , Ii sera retornat i es
descomptar ixf mateix el 25 per 100 del 19i5
que no s e Ii ermeté retenir.

6. E s IT ormara l'article 124 de la . Llei de
Conreus e senlit que els Presiclents de les
Juntes Arbit Is hagoin d'ésser elegits pels con
sellers i l. es Mu o1cipals de la demarcacf6 on
radiqui la I1ta.

7. E cions de voeals de les Juntes Arbi
tra ls eor rél tivament per les entitllts inscrites
al Cena S ¡al. ,

8 Q interi nament comencin a funcionar
immediat ent les Juntes Arbitrals velles per a
arranjar conflicles aclua's .

Corrle
havia dicta
aspiracion

La cay'
reus era de

6 d'ocl
sons plene
xells. A LIe

Els pa
revisió de e

«Orde
torni en el
podia retor

L1adre
A la pI'
Totde'

d'exigir la
Al cosf

us deieo «e

I ara ...
Tot és
Si vole
Si vole
Al enlr
Abans
Legalis
I mentr
«Orden
«Els e
Per qu'

la juslfcia?
Ens ere

alxo que és
tants atrope

tes revisions com propietaris, Abans nfra r s 'ha de fer tal cosa. ..
Legalis e,' paper sellar, tribunals, jutjats...

Una revisí6feta a la Un i6 Agraria és fa pagar a 10 pesse- 1 meDtr tant , encara, resona als nostres oides alIo de:
tes; i les allres a 3'50 pessetes per cada revisió . «Orden y Mando» .

_~-----l1te.....ma.nc z.es · isio.1lS rraacrn ' 3'& rressetes~' «.;;.:E~ls:..c~a~'s , o la vida».

6.e

A quest Comite Provincial té acordat:

1.er Els pobles que es vegin capat;os de fer revisions de contracte,

han de em anar impresos a la no s/ra oficina i se'ls fa ci

litaran.

2.011 111 poble qlle no en sapigllin fer, se'ls donaran les degl!ldes

ins tI'llccions. Poden, p el' tan t, .en viar un delegat a qlli

s'en senyara a ter-les.

3.er E Is que iw pret ereixin, poden venir a ['oficina de Lleida on

se'ls atendl'a.

4..rt El que tin gui llna o vriaes fin ques d 'ul1 sol propietari, ha de

t er un a sola revisió.

5.e El que tingui (tIIques de dos o m és propielaris ha de f er tan-

tes revisions com propieta l'is,

6.e Una revis íó feta a la Un ió Agraria és fa pagar a 10 pesse-

tes; i les allres a 3'50 pessetes per cada revisió .

De manera qlle si fa dues rev isions pagara 13'50 pessetes;

per tres revisions 17'00 pessetes; per quatre, 20'50 pessetes.

i aixi successivament.

7., El Comite no cursa les revisions mentre no es l aci efectiu

l'impart de les mateixes.

, Preguem a tots els Sindicats que facin complir aques
tes bases i en cas que hi hagl infraccions. que ens Ira
metin la eorresponent denúncia a la nosfra Oficina.

Ba.es del CalDp pel
aevar i batre

Article 45.-Les dlverses espec lelítets de la sega de
cereals s'ajustaran a les següents regles:

EIs segadora amb dalla percebran un sou mfoim de
qulnze pessetes diárlea corrent a carrec del patró la manu
tencló; pero quan la manutencló vag! a cárrec dels mateixos
obrers el sou mínlrn queda elevat a vint pessetes.

Els IIlgadors de garba sigui de dalla o de maquina
percebren el sou de dotze pessetes amb manutenció I de
dlsser pessetes seose ella.

Els_recollidors de gar bes percebran el sou mínlm que
correspongul els jornalers eventuals segons I'epoce.

Ele segadors amb volanl percebran el sou de dotzer

pessetes amb la manutencló o de disset senee ella .

Arllcle 46.-Eo els treballa de batuda a maquina, els
obrera que efecnnn aquesta tasca percebran el sou de sls
pessetes amb cinquanta cennrns amb manutenció o bé
d'onze pessetes sense ella .

ArUcle 47.-Bn les lasques de batuda a l'era amb ca
valleries tots els obrers percebrao un sou mfnim de als pes
aetes amb cinquanta centírns i la manutenció, qualsevol
que sigui el treball que efectutn.

Horarl I salari mínlm deis obres eveotuals:

Des de 1'1 de juny a 1'1 de seternbre.

Bventuals: 9 pessetes ' de salari i 9 hores de trehall
(arllcles 14, 16 i 29) excepte pels obrers d'Albatarrec, Ba
laguer, Lleida, Montoliu de Lleida. Seu d'Urgell, Ser6s,
Sudanell i Torres de Segre. ~Per aquests el salari mfnim
des de 1'1 de juny a 1'1 de setembre és:

Eventuals 10 pessetes (articles 35 - 37).

Artic le 40.-Les dones solament podran ésser ocupa':'
des en treballs auxiliars en els quals són compresos els se
güents: fer garbes, recollir-Ies, birbar, colJir olives, vere·
mar, collir a tnetlIes , i en general aquells treballs que són
pJlopls de lJur compre sió I natullalesa i que no compartin
gran esfor~ fisic.

Afticle 5t.-Les dones percebran en tots els cassos
un sou iguat al seixanta per cent del que percebio els obrers
en cada epoca i localitat en els Ireballs ordinaris.

ArUcle 52.-Els nois de catorze a setze anys perce
bran un sou equivalent al 50 per cent del que correspongui
a l'obrer eventual en cada -epoca segons la localitat, en els
rreballs ordinaris. .

Arficle 70. -Si el jornaler no estigués satisfet del trac·
te que Ii dóna el patró quant él menjar i beure , podra pa
gar-lo pel seu compte i en aquest cas el patró ti abonara
Cinc pesetes diarids per aquest eoneeple.

Nota sobre les I re()isions


