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N'OM. 111

ri\ es d'aquestes planes hem denunciat repetidament la cllrrincloneria ideal que~ fa llnys esfll in
, U festant el nostre pals de faisô. pero. especial. la pobra Barcelona. Eis nuclis d'lIristocràcia intel
lecfulll de que dôna proyes ben baronlyoles el Madrid poiltic. sôn. III «Cap i ClIsab•• desconeguts. A tot
estirllr pot compflll'-s'hl lligunil persona/ltat ben a)7Iada. La mlljoria dels que es tenen com a inteNec
fuals, els trobem amlltents només dllrrel'll d'alguna organitzilciô. d'illguns mecenes disfrlbutors de pen
sions 1beques. Tots. 0 gairebé tots. creuen imprllcticable el servei a III culful'll 1 el culte ill respecte
propi, a la prOpia estimaciô. Apareixen com ansiosos d'excessos de zel i tiren, ~I ja no se n'hlln fet,
per lIu)'sos. Dea d'un xic Ilunyens semblen uns titel/es.

Benaul'lldament resten encara algunes l'alors ales què el doblegllr /'esquena fllnt temps no els ha
Ileyat /'esperit de prOpia dignificaciô. No en caldria d'alfra!

Alxlno ens ha d'aparèixer massa original. diguem-ne, la decll1raciô que s'atribueix d'una desta
cada personalitat de la noblesa catalana, el comte de Carillt, segons la quai el/ no éB essencialment
sinô monàrquic i est8rà sempre al costat d'aquells agrupaments que defensin com a COSB essencial, III
monllrquill.

"eus llclun home feliç, ben feliç!
Per III president de III ClImbrll de Illlndustria de Bilrcelonll-Rxeu-yos-hi béJ de III Cllmbrll de III

Indusfria. i president i de Barcelonll-no existeix essencialment III crisi econàmicll ni mercllntil de III
.qulll fllnt pllrlaven els enemics de la dictadurll: sols existeix III monllrquill, com Il problemll essencial
preyi. dlrecfriu deI seu pensament. No existeix el problema de Clltalunya que el lerroux/sfll I!miIJà
Iglésills declllra llqUestS dies publicllment de resoluciô Inaplllçabie. No existeix elproblemll dei règim
Il què sembla hllyer-Se referit molt intencionlldllment un yell polltic monàrquic dels de major prestàn
cill. el senyor Alcalà Zamora; ni existeix el gravlssim problema dei poder personllill què en la premM
deI 5 i 6 s'a!udelx igua/ment com il cosa contrllla quai els antics monàrquics han de formar cel front
unfc» per arribar a un règim nou al quai no sigui ja possible tornllr ais desmanes. Rxeu-vos-hi bé! 1Iis
cdumllnes» d'aquell. No existeix elproblema de IlIlIibertat de consciència, elproblemll clericllI. el pro.
blemll obrer, el problemll de l'anllffabetisme, de Illlliberfllt indiyidul1l, de l'llutonomill municiplIl, de...

Res, res. Tot es redDe/x, essencialment, li defenSllr III monllrquill.
La decesa dicflldul'll proclilmavil com a programll de III seva U. P., cReligiôn. Pllfrill y Monlll'

qufll'l>. De presentar-se III necessifllt de friar, podill sospifBl'-se que prediquéB el genel'lll Primo de Ri
yel'll que llbllns, devia sacriRclll'-se III Religiô i la Pàtrilla l'interès de la Monllrquill? Per moltlss/m
menys hlln penjllt lllligti-

Villdrilllll pena que el senyor Comte de Cal'llit ens expliqués les CllUlle8 que el determinen li con
sldel'llr l'interès de III Monllrqufll per sobre de III Pàfrill 1de III Rellglô.

En restll{'fem tots ediRclltS.
Altl'llment, sols en un poble d'Idiotes es comprendrlll que es diguessln serio811ment unes

coses flln singulllrs 1que fossln dites per lligti que qUlllseyol dill yeurem llixecllt li personllfge dlrec
lOt d'un pllrfit 0 d'una Corpol'llciô publicll.

Hé esflln e/s fempll per aIs sermon" de pas/or, reveren/ Cllrllifl



I.-Què voldrfeu que es fes de la serra deI Casteil i de tots els espais !liures amural!ats que

envolten la Seu vel!a? Il.-Igualment, quin servei public a la ciutat voldrfeu que pres-

tés la serra de Oardeny? 1Il,-Creieu que l'aprofitament ciutadà d'aquestes serres

és obra prou important pel' a que la nostra generaci6 no sols la pensi sin6

qlIe fins la come.nci? IV.-Quins mitjans pràctics enteneu que es podrfen em-

pral' pel' a la realitzaci6 de la vostra idea sobre el destf d'ambdues serres?

Qardenyde
,,

A Gardeny qualsevol cosa que es faci
estarà bé. La major part dels veïns de
L1eida desconeixen el -qué és la plana de
Gardeny_ .l:!.s un 1I0c molt sanit6s, a l'estiu
hi fa moita fresca i li l'hivern, els dies de
sol, molt bon oratge. Un governador dei
casteil de Gardeny, un governador romàn·
tic, que vivia a J'edifici dels templers, un
gpvernador que cria va conill!;, gallines i
coloms, ja hi va fer uns jardins. Bé és ve
ritat que els par/erres eren migrats, d'una
vegetaci6 pobra, perà a ell li semblaven de
la frondositat de la Jamàica 0 les illes de
Pharos. A aquests jardins, molt semblants
ais de l'Avenida de Blondel hi anava
aquest home d'esperit selecte a recitar poe
sies a les postes de sol, al cel blau i a la
lIuna freda. Davant dels seus jardins, es
sentia poeta i vivia fent poesia. Va marxar
aquest home i van desaparèixer els jardins.
Aixà sem pre passa amb els jardins que no
es cuiden ... 1 ara ja no hi ha res.

De Gardeny caldria fer-ne una pineda,
construint-hi algun cobert senzill per a
refugi de la gent quan plogués. AI centre
del.planell, deixar-hi un espai gran, des
Iliurat d'arbres per a poder prendre el sol
i j ugar les criatures. Tarn bé s'hi podrien
deixar Ilocs per a les fires de bestià.

Crec que aquest aprofitament ciutadà
de les serres dei Casteil i de Gardeny, és
obra d'anys pero que pot començar perf~c·

tament la nostra generaci6.
El cabals, sem pre surten deI mateix

1I0c: deI vecindario, encara que molts cops
es vulgi ~er veure que qui paga és un altre.
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de! Caste!!

Ces nosites enquestes

2

Les serres

CJ'ere Castro/ TDetge

No cree que sigui un problema de di
ficil soluci6 la urbanitzaci6 de les serres
dei CasteIl i de Gardeny. Amb bona vol un
tat és cosa fàcil i pot fer-se prompte. Està
clarque el primer que cal fer és fàcilitar per
mitjà de bons camins, l'accès a les serres,
per al quai també es poden utilitzar mitjans
mecànics. Uns econàmics funiculars, avui
es poden construir amb pocs quartets.

Si s'edifiquessin els quarteIs, ja tin·
driem resolta la qüesti6. Perà aixo dels
quartels va para largo. Jo no sé què té
aquest assumpte que ha estat tres 0 quatre
vegades a punt de resoldre's i no hem arri-'
bat mai a la soluci6 definitiva. Recordo
que fa poe temps que els vàrem veure pin
tats a cal Gausi, perà em sembla que ens
quedarem amb les pintures. 1 és clar que
si no treuen la tropa de la nostra Seu no
cal pensar en fer res.

Quan aixà sigui, el primer que deu fer
se és reclamar l'auxili de la junta de des
ra/i/zaci6. Aixo,-cal explicar-ho-, vol
dir una entitat que es dedica a matar ra
tes; no sé qui s6n a L1eida els qui la com
posen, pero si que hi tenen feina per
estona. Encara deu haver-hi rates dei
temps de Napole6 per les cuines, clavegue
res i les muralles dei Casteil. Després s'ha
de buscar un Iloc per celebrar les fires de
bestià. 1 finalment plantar-hi arbres, molts
arbres, de classe â propàsit per les terres
d~ la serra, que encara que aigu hagi ma
nlfestat que els arbres no s'hi farien, jo
opino el contrari.
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doncs

Corn que ha estat un lIuitadlllr de la lIi
bertat i el progrès, li resulta excessiu que
li atribuïssim una mentalitat anacrànica
en la qüesti6 social. Tingueu en compte
que els aconteixemtlnts han anat molt de
pressa, i si un es queda parat, d'home
d'avanguarda pot passar a ésser home
d'actitud conservadora.

No us retreia la guerra am bels seus
deu milions de morts, trenta milions de
ferits, misèria horrorosa per a tots, epidè
mies i dolors roents; ni els creixents anta
gonismes capitalistes i imperialistes; ni la
Revoluci6 russa; ni l'experiència austria
ca ... per a demostrar-vos el qué té d'injust
i d'arbitrari la societat capitalista. No us
crec orb per a no puguer-ho veure. De
més, us crec amb el cor sensible per a re
bre les impressions colpidores de tant do
lor. Si us en feia retret era per a provar
vos que la vostra actituG és retrassad.a. que
havem arribat a mlirnents que imposen
una actuaci6 molt diferent a la que v6s
proposeu.

Corn no us havem d'atribuir una men
talitat anacrànica en la qüesti6 social, si

CJoslcl6 anaCTon/ca

tots el palau Ilumin6s dei confort, la cièn
cia i l'art ...

Enfocant aq uestes qüestions, ens pro
posem contribuir amb el nostre modest es
forç a fer una mica de lIum sobre prob!e
bles que avui s6n la gran preocupàci6 a
tot-el m6n i que a casa nostra estanl envol
tades per la boira d'un confusionisme la
mentable.

Ara, anem a contestar l'article de l'amie
Torres.

CloendaJ

L 'amic Torres d6na per c!osa, per la
seva part, la discussi6 sobre certs

punts de les doctrines socialistes. Per tant,
amb aquest article, també nosaltres la do·
narem per acabada. Pero al marge de la
discussi6, i en numeros succesius de la
revista LLEID~, tractarem certs temtls que
en aquest debat s'han suscitat.

En uns quants articles intentareén re
batre absurds i falsetats que molts atri
bueixen a la doctrina marxista. Entre les
qüesti0ns que ens proposem traotar hi ha
aquestes: El socialisme produirà més i mi
Ilot que el capitalisme. El capitalisme avi
va cada dia més els antagonismes d'enti
tats industrials i financieres, segueix per
la pendent de l'implerialisme i condueix
fata/ment a conflictes corn la guerra dei 14;
el socialisme supera aquests antagonismes
i converteix les grans forces vitals de la
societat, de forces contràries en forces so
lidàries. La democràcia burgesa, de fet, ês
una ficci6: en 1I0c d'ésser el govern deI
poble és el govern dels plutàcrates; les JJi
bertats sols s6n efectives per ais capitalis
tes; tant la democràcia corn la lIibertat sols
es realitzaran plenament en el socialisme.
El socialisme no fiHà de la societat un
gran convent ni passarà el rodet igualitari
sobre les diferències individua!s, sin6 tot
el contrari, proporcionarà els miqans i
l'ambient necessaris per a que tûtes les
personalitats, les capacitats individuals i
les facultats d'iniciativa e5 desenrotllin fins
on arribi la potència que la naturalesa les
hagi dotat. L10cs que oCu pen el materialis
me histùrÎC, l'ideal i l'esforç de l'home en
la doctrina socialista. Explicaci6 pel mate
rialisme historie d'uns quants aconteixe·
ments de la hiitoria. El socialisme obre a
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voleu equiparar les teories de Saint-Simon,
Owen, Golwin i altres que citeu, a les teo
ries marxistes? «Ja ho veieu-dieu-tot el
que hi ha de critica dei capitalisme,
d'afany de justicia social, de formes de
nova eslructuracio de J' Bs/al, ha via esta t
dit anys i anys abans de 1847, en què Marx
i Engels publicaren el seu Manifes! Co
munista. 1 no cregueu pas que aqùesta sis
tematitzaci6, molt anterior al marxisme,
fos pseudo-socialista, sino plena i tata!.»

Com havia d'ésser plena i /otal si ën
cara avui s'està elaborant, si eIs russos en
molts punts van a palpentes i estan fent
assajos tan en l'especte econàmic, corn en
el politic i social. No, amic Torres, estem
completament en desacord quan feu aques
tes afirmacions. El teàrics que citeu per
tanyen a la prehistària dei socialisme. S6n
teàrics utàpics, somniadors, divagadors.
L1urs teories s6n ba!bucejos, elucubra
cions personals, sovint molt ingèn ues, cas
tells de banes intencions barre jades amb
alguns encerts i no pocs infantilismes. 1
no podia ésser d'altra manera.

Eis alquimistes també tenien set de sa-
ber, també aspiraven a conèixer els seclets
més profunds de la natura, com succeeix
amb els qulmics actuals; perà és aixà su
ficient per volguer equiparar com a valor
d'ôbra sistematitzada i lograda, lIur alqul
mia a la moderna qulmica experimental?
Tant els alquimistes corn els socialistes utà
pics, mereixen respecte per haver estat els
precursors; mes volguer que avui servei
xin com a norma els coneixemens i mèto
des d'uns i altres, seria caure en l'anacro
nJsme.

En qüestions histàriq ues, filolàgiq ues,
juridiques i altres, també es passà de la di
vagaci6 personal a l'objectivisme cientlfic.
Els primers propulsors deI mètode histà·
ric 0 realista aplicat a aquestes matèries
foren, entre altres, De Bonald, Le Maistre,
Thierrg, Guizot, Haller, Zacharia, Sa-

•

vigny, Niehbur, Schlîgol, Schleirmacher...
En el socialisme, el que començà a donar
li un fonament cientlfic fou L1uis Blanc, i
els que assentaren el princi pis fonamen
tais, foren, després, Marx i Engels.

D'aleshores fins ara nom brosos teàrics
hi han fet importants aportacions, i els
aconteixements d'aquest segle que us re
treia, han confirmat tan plenament la doc
trina marxista, que Werner Sombart, un
defs revisionistes d'avant-guerra, en el
pràleg d'una de les darreres edicions de la
seva obra «Socialisme i Moviment Social»,
reconeix plenament «que sols existeix un
socialisme en l'actualitat: el marxisme».

Contradiccions

L'amie Torres té la visi6 prou clara per
a veure les nafres de la societat capitalista.
Pel' altra banda no s'acaba de dicidir a ac
ceptar i defensar el socialisme. Aixà fa
que fluctuï entre eh; dos sistemes i caigui
sovint en confusionismes i contradiccions.
Tot el contrari de quan trepitja terreny fort,
pel' exemple, al tractaI' qüestions biolàgi
ques, doncs Havors tots estem acostumats
a veure'l prôduir-se amb gran claredat i
descabdellar el seu pensament amb una
fermesa exemplar.

Malauradament, s'entesta en mantenir
una posici6 insostenible i les contradic
cions sovintegen. En remarcarem algunes.

En el darrer article diu: El què hi ha
és que nosaltres, a la reforma social, hi
volem anar pei" evoJuCÏ'6 i no pas per un
capgirament màgic, car les modificacion8
len/es son les uniques que creiem via
bles». Més aval! dieu, en cas d'haver al
gMn pals endarrerit: «Quin remei, per a
no desentonar l'harmonia dei coojuot i
per a 00 cootradir el mateix ritme que do
nar una empen/a deci8siva que el faci
anar a J'hora i fins una mica més enJ/iJ
de J'hora». En què quedem? No havleu
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dit que les moc\ificacions lentes eren les
uniques viables? De més, citeu les Revo
lucions ânglesa i fràncesa cam a fites im
portants en l'evoluci6 de la humanitat.
Aquestes nacions no estaven pas endarre
rides en el moviment Iliberador, sin6 que
prenien la davantera,

En un /lac dieu: «No pas d'ara, sin6 de
fa malts anys, hem arribat a la conclusi6
que si un petit nombre de persanes de/en
ten el poder economic, podran controlar
la Ilibertat dels homes i, en la desfermada
cursa delSi egoismes, preparar-nos per a
noves catàstrofes». 1 en un altre: «No s6n
els fets que fan els homes: s6n, al contrari,
les forces espirituals que fan la histbria i
els fets que la constitueixen». El poder
economic és també una força espiritual?

Haveu dit i repetit que voleu suprimir
l'explotaci6 per medi dei salari i voleu su
primir ('herência. A la vegada no accepteu
el socialisme. L'explotaci6 pel salari i
l'herència s6n els dos pilans principals Sl)

bre els quais es manté el rêgim capitalista.
Si es suprimeixen, a.quest règim s'enfonsa
i no hi ha altra soluci6 que el socialisme.
En què quedem? Quin sistema economic i
,social adopteu?

Repetideli vegades, i en oposici6 al ma
terialisme historic, haveu exaltat els va/ors
espirituals. A la vegada haveu combatut la
possibilitat, fins 'en una època I1unyana,
deI comunisme, aixo és, que per medi de
l'educaei6 i l'ambient pugui un dia for
mar-se uns homes que tinguin, abans que
tot, en compte, l'interès de la col'lectivitat,
el bé cornu, ja que aixi treballaran igual
ment per al bé propi. Segans v6s, l'estimul
sem pre ha d'ésser una major retribuci6
economica, aixo és, un mèllbil, una força
materialista. 1 al final reconeixeu que «una
societat que no prengués, corn una dolça
eàrrega, la €orrecci6 de les desigualtats, no
mereixeria el nom d'humana». Corn lligar
tots aquets caps?

ïTlés sobre el materialisme historie

L'amic Torres cita la Revoluei6 angle
sa i la francesa corn exemples d'aconteixe
ments historics produits per forces espiri
tuais i de cap manera per factors econo
mies. Per què, doncs, aquests aconteixe
ments no es produiren abans? En les obres
de Plat6 i d'a/tres elàssics ja s'exposa ven els
diferents sistemes de govern i entre ell~ el
democràtic. Les persanes cultes /Iegien
aquestes obres i, malgrat tot, durant se
gles i segles no es produiren moviments
d'importància per a implantar règims de
I1ibertat i democràcia en aquells països.
Per què? Va ésser necessari que una cfase
social, la burgesia, augmentés la seva for
ça econàmica per a plantar cara a la mo
narquia, l'aristocràeia i la clerecia. La bur
gesia, en el nou mecanisme economic que
:,'anava incubant, adquiria una importàn
cia preponderant, i per a paguer desent
rotllar plenament /Iurs activitats i la seva
potència creadora de riqueses necessitavà
trencar els Iligams am b q uè els interessos
creats i els prejudicis de tata mena de les
classes dominadores l'oprimien i l'agar
rotàven.

Trencats aquests lIigams, la burgesia
desenvolupà les seves forces d'una manera
formidable i creà la societat capitalista,
con verti nt-se tot segu i t en op' essora i ex
plotadora de la classe proletària. Pel' aixo,
el gran historiador Guizot, pot dir am b
justesa: «j'Europa moderna ha nascut de
la Iluita entre le'> diferents classes.~

Quan els proletaris volen completar el
moviment alliberadar, la burgesia els bar
ra el pas. Davant d'aquests intents, la Re
VOlllCi6 francesa proclama que la propietat
privada és sagrada i commina amb penes
greus aIs qui intentin transfDrmar-Ia. Més
tard, quan es torna a implantar la republi
ca, després de la guerra dei 70, la burgesia
radical afusella en massa ais communards.



dustria, es pot emplear una direcci6 racio
nal i un control col'Iectiu amb èxit crei
xent. En una industria fragmentada. se
gurament seria un fracàs i es produiria
menys que en règim capitalista.

En règim socialista seria fàcil la direc
Ci6 i control d'uns magatzems corn Jorba,
El Segle, L'Aguila i Damians, de Barcelo
na, mentre que seria un caos la direcci6 de
centenars de botigues i botiguetes que fes
sin la seva feina.

Aixl és que el desenrotllament de I~s

forces econàmiques deI capitàlisme, tant
pel' a crear la força deI proletariat corn pel'
a fer possible l'economià socialitzada, és
un factor fonamental pel' al triomf deI so
cialisme. 1 aixo, volgut amie Torres, és
materialisme historie.

Explicar tots els aconteix.ements que ci
teu, ens porta ria lluny. Seriem massa ex
tensos. El cristianisme, en aquell temps,
va ésser una de les manifestacions de la
lIuita de classes. Va ésser là doctrina d'lIs
esclaus i dels pobres, dels oprimits pel' les
classes dominants, dels afamats de pa i de
justicia. Que aquesta doctrina té punts de
caire social? Es veritat, pero s'han realit
zàt els més importants? Jesus aconsellà que
els homes s'estimessin corn a germans ja
que tots eren fills de Déu. Perô els que han
tingut riqueses, han procedit amb els po
bres corn a germans 0 corn a germanastres
dels pitjors? Ja sabeu la relaci6 aquella dels
Evangelis que conta el què va passaI' entre
Jesus i el jove ric. Aqucst es va presentaI'
â Jesus i li va preguntar què havia de fer
per a salvar-se. Jesus li va contestaI' pre
guntant-li si complia amb els preceptes de
la lIei antigà. El jove rie li va contestar
que si. L1avors Jesus li va dir que no bas
tava; que corn que era ric, pel' a salvar-se,
tenia que repartir les seves riqueses aIs
pobres. Quan el jove ric marxà, els deixe
bles, estranyàts d'aquella condici6, van
preguntar-li si era veritat que sense repar-
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Reprimeix el moviment amb tanta cruel~

tat, que Victor Hugo lIença el seu inflamat
crit de protesta en «L'Any Terrible~.

En els moviments dei 48 la repressi6
també va ésser implacable. La burgesia
cra jove, enèrgica, ;decidida, i el proleta
riat era molt feble i ànava a les palpentes.

Pel' tal que la victoria deI proletariat
f6s possible no bastava que la seva causa
f6s la causa de la justicia. Tenir ra6 i no
tenir res més; histûricament és molt poca
cosa. Li faltava la força. Pero per a tenir-la
es necessitava que es produïssin uns feno
mens economics de gran importància. Es
necessitava que es cumplisin certes condi~

cions 0bjectives, sense Iles quaIs els més
grans ideals de justicia social restarien es
tèrils.

La burgesia, al desenrotllar lIurs forces
economiques, perfeccionant i engrandint
la industria i la banca, ha anat a les grans
concentracions capitalistes. Ha creat grans
fàbriques, grans explotacions mineres,
grans explotacions de transport, grans en
titats comercials. En totes aquestes empre
ses s'han congregat milions i milions
d'obrers, que a l'haver de lIuitar amb els
capitalistes se'ls ha format un esperit de
classe i una forta solidaritat. És a dir, que
el capitalisme, en crèixer, ha augmentat la
força deI proletariat. 1 no pot prescindir
d'aquesta classe, perquè seria suïcidar-se;
ni la pot disminuir, perquè seria afeblir-se.
Quant més creix el capitalisme, més enfor
teix a la seva classe enemiga.

Pel' altra barJda, en creaI' les grans con~

centracions pel' medi de les societats ano~

nimes, a més de creaI' les condicions pel'
a una producci6 abundant i barata, va
creant l'estructura econàmica deI socialis
me, perquè una gran entitat industrial a
on hi treballin cent mil obrers, pel' exem
ple, és més fàcil el control de la col'Iectivi
tat, que no pas tn deu mil petits tallers,
amb deu obl'en a cada un. En la Bran in-
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tir les seves riqueses ais necessitats no es
podria salvar. Llavors, Jesus els va con
testar amb les conegudes paraules: «Tant
es aixi, que és més fàcil que passi un ca
mell pel forat d'una agulla, que un fiC pu
gui entrar per les portes deI cel.»

Les paraules s6n ben clares. Què han
fet els rics durant vint segles de cristianis
me? Han fet el sord i han anat fent, mal
grat ('amenaça de condemna eterna. Es
yeu que els interessa més el regne de la
terra que el regne deI cel. Veieu corn
queden les forces espirituals quan no es
tan en consonància am b les forces econà
miq ues quI.: formen la seva base?

Cligams massa fins
L'amic Torres exalta Iiricament els lIi

gams psicolàgics de la socielat, la força
dels quais dl1milla, segons ell, tots els de
més factors. Eis qualifica de matisos finis
sims. Realment, molt fins deuen ésser
quan es trenquen tan sovint. Totes les
consideracions dei dret, de la justicia, de la
moral, dei sentiment humanitarista, re
sultaren impotents davant l'empenta de la
Iluita pels mercats i les matèries primes,
que condui a la humanitat a una guerra
bàrbara i horrible que durà quatre allYs.
Dins de les nacions, aquests matisos també
s6n massa fins ja que es trenquen amb fa
cilitat amb motiu de les vagues i guerres
civils, quan unâ classe es vol sacudir el
domini d'una altra. On paraven aquests
matisos finissims, quan les brutals repre
si ons d'Alemanya, Finlàndia, Hongria,
Bulgària i altres Ilocs?

Quins han estat els lIigams finissims
que han mantingut i cohesionat "imperi
anglès? Una industria potenta, una banca
poderosa i una... escuadra formidable.
Amb els lIigams de les empreses de cam
bres frigorifiques pel' a J'exportaci6 de
carns de bau, les sucursals dels seus bancs,
les empreses dels pous de petroli ... els Es
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tats Units van convertint en colànies se
ves les nacions centre i sud·americanes.
Eis nacionalistes filipins volen ·trencar els
lIigams queels uneixen a Nord Amèrica i no
poden. Es que aquesta necessita aquelles
i Iles com a base per a la conq uesta dels mer*
cats d'Orient i per a les plantacions de caut
xu per lIiurar-se de la dependència en que
està de la producci6 britànica.

Els valors psicolàgics. tenen la seva im
porlància, pero no convé fer amb ells cas
tells a l'aire, si no es vol rebre amargues
decepcions.

els intel'!ectuals no tenen pressa

Inviteu a tots els homes de bona vo
luntat a realitzar una tasca de Ienta millo
ra de la classe treballadora i de les imper
feccions socials. Probablement aquesta
feina,-dieu-eIs fills dels nostres fills en
cara no "acabaran.

1 si mentrestant els antagonismes dei
capitalisme ens aboquen a una altra catàs
trofe? Que aixà no és improbable ho de
mostra l'enorme augment d'armaments en
tots els països. L'escriptClr anglès Wells, eo
la se va obra «El Salva,ment de la Civilitza
ci6» diu que una altra guerra, amb el gran
perfeccionament de j'aviaci6, dels gasas as
fixiants, dels tancs i demés medis destruc
tius, seria incomparablement més cruel i
desastrosa que la passada. Les conseqüèn
cies seri en tan greus, que preveu la ruïna
de la civilitzaci6.

Una altra dificultat. Suposem que ens
dediquéssim a aquesta tasca de lenta trans
formaci6. Estem iegurs que podriem se
guir endavanl? Aquests dan-ers dies el
ministre socialista d'Hisenda d'Alemanya.
Hilferding, malgrat haver estat aprovada
la seva gesti6 per un vot de confian.;a dd
Reichstag, ha hagut de presentar la dimis
si6, perquè aixi ho ha exigit el president
de la Reichsbank, doctor Schacht. El Go
vern treballista anglès es debat en la impo*
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Per a combatre el comunisme, citeu uns
exemples d'experiències comunistes fra
cassades. Basten aq uests fracassos per a
demostrar la seva impossibilitat? Recordem
corn feieu la critica de l'experimentaci6
deficient en una conferència que vareu do
nar a l'Ateneu. Un experiment cientific
deieu-per a donar un resultat determinat,
requereix que es compleixin un nombre
també determinat de. condicions. Si aIgu na
d'aquestes falta, l'expe~iment falla. Es ve
ritat. Unes lIevors, per a germinar, neces
siten tres condicions; humitat, certa tem
peratura i oxigen. Si al provâr unes Ilevors
falta que no es compleixin una 0 més d'a
questes condicions, podrem dir que les lIe
vors s6n dolentes? De cap manera. Doncs,.
en els exemples que citeu no es complei
xen ni les condicions objectives ni les sub
jectives. No es donava un gran desenrotlla
ment industrial ni s'havien formfl.t uns

per a que els siguin esplèndidament retri
buïts aquests serveis. Una altra part, es de
dica a forjar sofismes per a frenar la mar
xa dei proletarIat. Marx, que els coneixia,
lIençà el crit d'alarma en Gir que «la· re
dempci6 deIs treballadors ha d'ésser obra
dels treballadors mateixos.»

La veritat ~s que el moviment obrer
necessita intel'Iectuais que formin el cer
vell de l'organitzaci6. Aixà si, impregnats
de mentalitat proletària, amb una gran ge
nerositàt i un ait esperit de sacrifici. Si no
éi aixi, val més que no hi vagin.

Perà amb intel'Iectuals 0 sense, les
hosts proletàries seguiran amb fermesa la
seva marxa cap a la conquesta d'un m6n
nou. 1 si no es posen al davant d'aquestes
forces ardides, la histària farà un tri st ju
dici d'uns homes que, gaudint dei privile
gi de tenir l'intel'lecte cultivat, s6n una
rèmora en les transformacions transcen
dentals que tenen 1I0c en el segle XX.

Coi'Jectivisme i Comunisme

tència, quan tracta de legislar en el sentit
de les reformes socials. A Viena, els socia
listes feien una tasca molt remarcable en
sentit pedagàgic. Doncs els capitalistes
austriacs han emprés una violenta ofensi
va, i els socialistes han hagut de capitular,
donant el s~u assentiment a una constitu
ci6 més reaccionària, que limita les atri
bucions i les garanties per a fer aquella
feina.

Perà hi ha encàra, un inconvenient
r:nés gran. Degut'a l'anarquia que regna
en l'economia capitalista, hi ha milions
d'obrers sense feina. En règim capitalista
ei d6na aquesta tràgica paradoxa: aquests
milions d'obrers no poden trobar treball
perquè hi ha excès de producci6; milions
i milions de families estan en la misèria.
Eis parats en certs països, reben algun au
xiIi; en aItres res. Creu l'amic Torres que
aquesta gent acceptarà amb satisfacci6 la
filosofia de la «calmosa lentitud dei pen
sament»? 1 tingueu en compte que al cos
tat d'aquestes families n'hi ha milions i
milions que tenen treball, perà que no
guanyen mé; que l'indispensable per a no
morir-se de fam.

Eis intel'Iectuais no tenen pressa. El ,
grandi6s moviment deI proletariat es rea-
litza amb ll'oposici6 dei noranta cinc per
cent dels intel·lectuàls. Es comprén; tenen
la situacig econàmica relativament resolta,
gaudeixen de les creacions intel'Iectuals i
artistiques, la seva posici6 en la societat té
certa brillantor, s6n objecte de certes con
sideracions... La seva major cultura els
hauria d'imposar una major responsabili
tat, els hauria de fer ocupar l'avanguarda
deI moviment transformador per a ésser
gllies, arquitectes dei nou edifici social que
s'està bâstint; tot el contrari, creu en que la
seva major cultura és per a ocupar un millor
1I0c en el banquet de la vida, i després volen
pau i tranquilitat. Aixi és que bona part es
converteb,en en defensors dei capitalisme,
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homes que pèr la costum. l'ambient i la
cultura tinguessin un ait sentit de la soli
daritat.

Recordeu que en el primer article us
deia que els socialistes admetien dues fases.
En la primera, la retribuci6 deI treball se
ria segons la qualitat i quantitat de la feina
realitzada. Aquesta fase seria la col'Iecti
vitista. Després, quan les condicions eco
nomiques i d'ait perfeccionament humà es
donessin, vindria la fase comunista, aixo
és, a cada u segons les seves neeessitéltS, 0

sigui, tots per a cada u i cada u per a tots.
Quàn es realitzarâ aquesta segona fase? Al
cap d'una, de dues, de tres, de quatre ge
neracions de règim soeialista? Aixà no ho
podem assegurar; quan sigui possible,
quàn les condicions dites es donin.
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El qu~ importa és entrar aviàt en la
primera fase. El capitalisme ha complert
ja la seva missi6 historiea. Quan més viu
rà, les erisis seran més greus; els antago
ni~mes, més furiosos i més prenyats de
tempesta.

El socialisme superarà totes aquestes
difieultats i crearà una economia més rica,
una cultura més àmplia, una llibertat
més efectiva, un art més profundament
humà i una maral més vital i més ele
vada.

Per què, amic Torres, no contribuiu
amb tot el vostre esforç a realitzar una
obra tan magnifiea i tan grandiosa?

ViCTOR COLOMBR.

eompl'endl'e és sentir-se capaç de fer. Hssumtl' la major quantttat

d'humanttat, heu8 dei la bona fàrmula.-ANDRB GIDB.



La descoberta de TTloragall
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ment eseèptic, ideolôgieament panteista.

Res no creia de l'Església ni defs seus

dogmes. El seu esperit, tot i rebutjant les

sistematitzacions reIigi.ll>es positives, es

mantenia en aquell dubte critic que és una

condici6 de superioritat dels esperits se

lectes.

. Ara, la gent clerical està trastornada

en veure que el seu Maraglll/ no existeix

ni ha existit mai. Fins hem vist, aquests

dIes, sustentar en certa premsa autèntica

ment reaccionària, la peregrina teoria se

gons la quai es fa mala feina en revelar el

real aspecte de Maragall. Segons aqueixa

gent, és preferible l'error. seguir amb l'en

gany conscient que no pas saber la veritat

que desplau.

Aixl es compren corn ha anat la Histo

ria, que durant molts segles ha estat a

mans de gent que professa un criteri corn

aquest. Aixi la veiem, pobra Histària, ple

na d'enganys, de mentides, de falsedats, de

figures retoeades, ara en nom dels interes

sos de la pàtria, ara en els de la religi6 0

de qualsevol altre valor convencional en us.

Hem descobert el veritable Maragall.

Felicitem-nos-en. En saber corn realment

era per dintre, en res no minvarà la nos

tra admiraci6 per l'altlssim poeta que tan

tes i tantes hores de delectança espiritual

ens ha donat.

ViCTOR De MÜNTRÜIG.
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de planye és el donzell que lJjau 30S membres

ans d'hlJver-los cansaf en el plaer.

ja ho sé Senyor que sou, més on j cam?

i tot el Gan! Espiritual, de daIt a baix, en

el quai s'insinua la pregonesa dei seu

dubte en dir:

-El nostre Maragall,-deia la gent de

dreta, en vida i molt temps després de la

mort dei gran poeta.

-El nostre Maragall-repeti, enC:fra,

escandalitzada quan no fa malt ('inquiet

Pijoan gosà donar una visi6 de l'autor de

La vaca cega que no encaixava prou bé en

el clixè que ens en havlen servit els seus in

teressats turiferaris. Maragall fidel ereient.

Maragall catoliclssim. Maragall soeialment

conservador. Heus-vos aci els tôpies con- .

sagrats que era imprudent de discutir

sense perilJ d'escàndoI.

Aquests tôpics, perô, no vallen per

moites persones que reeordaven aquelJ

vers sensual i pagà.

Perô ara, després de la publicaci6 dei

seu epistoIari lntim, belilssimament prolo

gat per Caries Soldevila, ja no hi ha dub

t~, si és que es vol parlar amb sineeritat.

Aquell que Ilegeixi les seVl:S Iletres priva

des podrà veure prou clar que el tôpie tra~

dicional és un tôpic fais. L'antic mite s'ha

desfet completament.

Maragall era un esperit pagà, filosôfica-
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720tes de 9Juenos ?lires:

Ca tristesa dei poble argent!
podrlem dir sense exagerar, que en aquest
respecte el poble argent! es troba en una
situacicb de privilegi.

La Iluita entre el capital i el treball es
desenvolupa aei amb arestes menys aspres
que en els països europeus. Ultra que el
treballador troba mantes oeasions per a
independitzar-se, no hi ha entre el capita
lista i l'obrer privilegis de casta. Els dos
tenen generalment 110 pu nt d'origen camu:
l'emigraei6. 1 l'emigrant enl'iquit, esde
vingut industrial 0 comerciant, no pot
oblldar Ilur antic estament ni les passades
penuries i el plany 0 la queixa dels obrers
ha de sonar-Ii corn a cosa pràpia. D'aei
que l'obrer argent! i l'emigrat gaudeixin
d'un «standard» de vida força envejable.

Tampoc existeix la preocupaci6 reli
giosa. Si l'estat encàra no ha fet definitiva
Ilur separaci6 de Roma, conservant oficial
ment la religi6 cat6lica, la lIibertat de cul·
tes neutralitza tot i~tent d'hegemonia cle
rical, i el temple evangelista 0 la sinagoga
inspiren tanta indiferència com l'església
catùlica. L'ensenyança laica prepara les
noves generacions per a destruir deI tot
el vincle que la naci6 argentina pugui
tenir amb l'autoritat papal.

1 quant a la força dei medi inhàspit,
com element generador de tristesa, no
veiem el Iloc on es pugui entrellucar.
L'extensi6 enorme deI pais, abareant tots
els climes, des dei pol sud fins al tràpic,
serva ampla cabuda aIs individus de qual
sevulga p~rt de la terra, fa fructificar totes
les vegetacions i convida a la formaci6 de
pobles de totes les races,

En el fans, totes aquestes circumstàn·
cies que en umerem corn a possibles ele-

EL senyor comte Herman de Keyserling,
en una estada de quinze dies a Bue

nos Aires, feu un descobriment transcen·
dental: el de la tristesa deI poble argent\.

Creiem que el senyor comte no degué
pensar gaire .per a Iiensar tan extraordi
nària afirmaci6. Només li calia escoltar
la musica sentimental i ploricona d'un pa·
rell de tangos per a ded~ir que el pais
creador d'aq uesta dansa melangiosa j sen·
suaI, no podia menys que ésser un poble
trist, un poble aclaparat per un feixuc sen
timentalisme i amb l'esperit enterbolit per
qui sàp les terribles i ineluctables preocu·
pacions.

Contradir la rotunda afirmaci6 deI se
nyor comte, resultaria una tasca massa
Ilarga per a encabir-Ia en aquestes breus
disquisicions, puix, a poc furgar, ens por
taria a analitzar la tristesa de tots els po
bles de la terra,-elements integrants de
la nacionalitat argentina,-i Ilurs caràcters
perdurables a tra vés de les generacions
sobre qualsevol altre estat d'esperit, Po
dem, perà, analitzar Ileugerament-i aixà
no ho degué fer l'aristocràtic i filÔsof se
nyor comte, les causes que poden determi·
nar un suposat estat col'Iectiu de tristesa,
i aixà ha de portar-nos pels més drets via
ranys, al coneixement de la veritat,

La Iluita de classes, la preponderància
absolutista d'un estament originant l'opre
si6 dels altres; la preocupaci6 religiosa; la
duresa excessiva de la lIuita per la vida, i
la inhospitalitat deI medi, poden ésser cir
cumstàncies generadores d'un caràcter trist
i amargat; perà, és que a l'Argentina exis
teixen taIs problemes àmb més intensitat
que en cap altre pais? No; per cert. 1 fins
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LLUis CASTELL6.

Tinlo, per Alfred ReclIsell$,

fins a. l'esclavitud a la Natura que subjecta
a l'individu amb la força de IIurs elements.

La Republica Argentina,-i que ens
perdoni el senyor comte-no pot ésser un
poble IIiure. Si ell no s'hi ha divertit, què
padern fer-hi? Perô res no ens impedirà
creure que el senyor de Keyserling pren
gué passatge per a Buenos Aires, amb la
mateixa disposici6 d'esperit corn si anés a
veure una funci6 de putxinel'lis,
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ments generadors d'una tristesa col'lectiva
i maltes altres que no esmentem pcr a no
fer-nos interminables, poden cncabir-se en
una sola que les abarca totes i que és l'es
merçament de la Ilibertat indivldual i
col'lectiva, puix, per una llei instintiva,
l'home no és capaç de deixar traspuar un
bri de tristesa que no sigui el fruit d'una
esclavitud. 1 ara poseu-hi acî els matisos
d'esclavitud que vulgueu; des de J'esclavi
tud amorosa que torna trist a l'aimant,



LLEIOA

el dletar! de Clere Clapis)

l'excursionlsia pel' força

(Continuâci6)
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<Dia 10 d'agost 1909

Tots els habitants de Renant han anat a la tira d'Agramunt.La fira d'uM vila,centrede
comarca, constilueix una formidable atraccié pels terrassans que viuen escampats al seu
entorn. L'esperen corn una gran diada i la major part dels que hi van, no hi tenen l'es a
fer; ni corn pres, ni vendes, ni rrobar-se amb ningu. Hi van soiament pel' a veure qui hi
ha anat i fer la petita disbauxa d'entaular-se a l'hostal i prendre un cafè calent. Sén tots
aquells que donen animacié a la tira i que fan el badoc davant de les parades i formen
els rotllos presenciant i tafanejant els tractes dels vertaders tiraires. Aix!, ëlmb tan po
queta eosa, els nostres pagesos, satisfant una i1'lusié que els sosté al treball de tira a
tira.

Jo m'he quedat sol a casa. Només em fa companyia un dels nois que està mig ma
laItot de resuItes d'una festa major. Amb ell m'assec a taula pel' dinar. 1davant de l'ai
gua terrosa que bebem, hem parlat de corn seria fàcil recollir la pluja en là part més alta
de la tinca i conduir-Ia filtrada tins a la casa de Renant.

Corn que m'he lIevat tard, i no em fa pOl' el sol, surto aviat amb un basté, un Ilibre i
dos gossos que tenen els Castellà, un de lIebrer i un de perdiguer. Oviro, no gaire
lIuny de casa, al peu d'uns serrats, uns grans àlbers que bJanquegen i don en a l'eixar
l'en paisatge de secà una nota alegre i de frescor. Un oasi, en mig deI desert. Instinti
vament, cap ail! me'n vaig, fent-me seguir pels gossos. Ara, amb la feina deI batre fa
dies que no han sortit de eaeera i tenen ganes de eérrer. Els amoixo i els déno trossos
de pa pel' a que no em deixin. Poe a poe ens fem amies i van contents a la meva vora.

Sota l'ombra dels àlbers, ben eslirat m'ajee sobre unes clapes de grama i joncs i em
poso a lIegir. Eis g08S0S no volen pas jeure al meu costat i no paren de buscar pel'
les mates i pedres d'aquesta fondalada fresca que té una vegetacié de vora de riu. A
poc aixequen un conill que corre esferen cap al cau. :Després d'aquest, un altre; un
altre i un altre. Tots corren amb les orelles alçades, fugint dels gossos, fent grans salts
i ensenyant aquell puntet blanc de sota la eua dreta. Aquestes corre ri es de conills i el
clapir dels gossos m'arriben a interessar més que elllibre. M'aixeco i darrera els gossos,
atiant-Ios i seguint-Ios, passo la tarda en aquest entreteniment de fer cérrer conills, Iëln
nou pel' mi. Més àgils que nosaltres i prop dels caus, no n'atrapem cap. No hem acon
seguit més que espantar-Ios.

Pujant i baixant serres se'm fa tard i avança l'hora de tornar a casa. La sed que
tine em fa trobar bo un raim verd, que té ja algun grà de virol, i que cullo en un esca
pulé de vinya que trobo al pas.

Entre dos foseants, la gent de Renant regressen d'Agramunt. Parlem de la tira. Do
lenta. Tornen ~I bestiar pel quaI ni el preu ha!) preguntat. A mi, corn a present, em por-



ten diaris de Barcelona. Agraïdfssim. Els lIegeixo de pressa. A les seccions de L1eida
no porten res encara de la meva fugida. S'ocupen dels rumors que circulen de que el
Govern té el proposit de dissoldre el Sometent perquè s'ha comprobat que molts some
tenistes han pres part en la revolta ultima.-Un periodista de bona fe vol demostrar a
La Época que no ha estat un moviment separatista; doncs, segons resulta de l'estadfs
tica dels ferits curats aIs hospitals de Barcelona, la majoria s6n valencians i aragone
sos. A més, els qui ell qualifica de caps de motl, Emilià Iglésies i Jordi Vinaixa, l'un
detingut i l'altre escàpol, s6n respectivament galleg i valencià i de provat espanyolis
me. Ja, ja. Tots estem ben convençuts d'aixo. Pero ningu no negarà que Lacierva, mi
nistre de la Governaci6, ha sabut jugar aquesta mentida, fent-Ia c6rrer per Espanya,
per tal d'evitar que la v~ntada de revolta s'escampés fora de Catalunya. La por al fan
tasma separatista ha fet el seu efecte. 1ara vénen els guinyols.

En havent sopat, mentre rosegàvem els torrons que han dut de la fira, sentim el
dringueix de les esquelles: és el remat de bestiar que torna d'Agramunt. Amb els nois de
casa baixem al corral a obrir les portes. Condueix el bestiar un sagalot i un pastor. El
pilstor és un home de mitja edat, petit6, manco, de mirada intel'ligent, cara enèrgica,
de posat ferreny i que fa uns crits estranys i diversos corn si parlés amb cada ovella,
que s'atropellen en volguer entrar tumultuosament totes alhora. Ellles calma i les posa
en ordre alçant el gaiato i l'espinguet de la seva yeu. Em crida fortament l'atenci6 aquest
home. Sembla un tipus interessantissim.

-Quin pastor més caio que teniu, exclamo.
-Oh, és dels vostres de tota la furia. Es uIi guerriller Iiberal d'historia. Quan sàpi-

ga qui s6u ja sentireu quines contades us farà.
1 em diuen Que és fill d'Oliola, que de noi, quan tenia 15 anys, es va escapar de casa

i se'n va anar amb els vol un taris de Balaguer que perseguien aIs carlins. Es guanyava
la vida fefit de cantiner i venent aiguardent aIs soldats. Els voluntaris el feien servir
d'espia i per a portar ordres d'un lIoc a l'altre. Era astut, valent i decidit. Els xicots de
Balaguer el coneixien prou que s'ajuntaven per a pegar·li. pero eH els feia c6rrer a
tots ensenyant-Ios-hi només un ganivet que sempre portava. Amb els carlins havia pas
sat grans perills perquè s'hi bar-rejava entremig, per tal de saber els seus plans, pero
sempre, degut al seu enginy, n'havia sortit bé. De grandot, ja soldat, se'n va anar amb
les tropes Iiberals cap a Navarra, guerrejant tota la campanya. Acabada la guerra carIi
na se'n tornava al seu poble, pero en passar per Renant es va quedar a casa nostra de
pastor i fa a la vora de trenta anys que el tenim. Es fidel corn un cà. Barallant-se per no
saltres i defentsant els nostres drets, s'ha jugat la vida moites vegades. Per la rodaIia to
thorn li té respecte. Aquf el vàrem casar amb una noia de Castellnou d'Oss6 i per aixo
és conegut pel Manco de Caslellnou.

Tancades les ovelles, el cridem i el noi Casteilà Ii diu:
-Mireu, aquest senyor us vol conèixer. Es un repubIicà de L1eida que ha vingut a

amagar-se ad perquè el Govern el persegueix.
Encarant-se amb mi em mirà fit a fit i de dalt fins baix. La seva fesomia canvià ràpi

dament li'aspecte. Primer somrigué com si sentis una complaença de coneixe'm. Des
prés se Ii entristl la mirada corn si es condolgués deI què em passava. 1finalment, corn
si un lIampec venjatiu hagués Irasbalsat la seva ànima, exclamà indignat;

-Aquests carlins, que encara manenl..
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Jo, amicalment li he dit que no valia la pena d'enfadar-se, que el què em succeeia no
era res i que els carlins d'ara no eren corn els que eH conegué, que, si feien el mal do
naven la cara, jugant-se també la vida, i que els d'avui eren pitjor perquè ho feiefi d'a
magat i ben segurs.

-Corn que és tard, i vos heu de sopar, demà ens veurem i parlarem. Jo no tinc cap
feina a fer més que no deixar-me agafar pels civils. Quan sortireu a pasturar el ramat jo
us faré companyia i em contareu totes les coses de la vostra vida de quan ereu guerri
11er i anàveu amb els voluntaris de la L1ibertat.

El pastor rigué francament. 1 tot anant-se'n a la cuina ens digué:
-SI, demà hi tornarem ...

Per III trllnscripcl6

ALFRBD PERENYA.
(Seguirà)

Un clIrrer de TlImllrit, per Josep SlInàbrill.



16 LLEIDA

Candieions de lluita
A mida gue el procés de la Huita contra

la burgesia s'acosti a la seva fi, la nova
societat socialista anirà apareixent, essent
orientada,la seva arribada, no per la con
g uesta de la direcci6 d'un Estat democrà
tic·parlamentari, sin6 per les fases de la
revoluci6 social.

Tot partit estructurat per a servir a la
classe obrera en les formes de Iluita poli
tica gue permet la democràcia parla men
tària, no respondrà mai a les necessitats
d'aguella. Unicament dirigirà la seva !luita
per l'emancipaci6, aguell partit gue es
proposi actuar segons les condicions de la
lluita de classes, no acomodant-la a les
necessitats democràtigues d'un Estat libe
raI, sin6 incrementant-la i dotant-la en el
possible d'un caràcter poHtic en el sentit
proletari de l'expressi0.

«L'Estat, és a dir, el factor politic,
diu Enrico Leone-, no té cap poder per
transformar les relacions econômigues de
la societat». 1 la matei-l'a afirmaci6 cal
referir-Ia aIs partits gue existeixen per
mantenir l'Estat autoritari dins la seva
disfressa democràtica, encara gue el seu
objectiu verbal sigui ajudar els interessos
obrers.

La politica unica deI Partit proletari ha
d'anar encaminada cap a la creaci6 d'una
situaci6 revolucionària en el poble.

Per aconseguir aguesta finalitat cal in
troduir el seu control progressivament en
totes les organitzacions gue la massa obre
ra ha constituït sota el règim capitalista.

Aleshores realitzarà la missi6 gue li
correspon: la d'educad(lr deI proletariat,
fent veure a aguelit els problemes gue
l'afecten sota llur veritable aspecte, a la
Hum deI marxisme.

Guiat pel coneixement de la situaci6

QUAN, eg~ivocadament, un proletariat
organitzat sindicalment es limita a

les conguestes econ0migues, encara gue
sigui mitjançant la imposici6, els esforços
esmerçats no l'edug uen en un sentit revo
lucionari enfront de la politica burgesa.
Aguesta uftima reacciona fàcilment acon
seguint orientar el nou perill mancat de
visi6 poliÜca, cap a una nova Iegalitat n0
parlamentària, no democràtica-perô bur
gesa-, en gue les ~emandes obreres tin
dran èxit si van acompanyades de l'ame
naça efectiva de sortir defs motllos impo
sats, pero en la guaI la Iluita de classes
serà sistemàticament castrada en el. seu
caràcter constructi u.

Trobant·se fortament influïda per la
psicologia burgesa, la classe obrera, cor
rentment, veu els conflictes econàmics
plantejats per l'explotaci6, desprovistos deI
seu caràcter demostrati u de la incompe
tència deI capitalisme, no plantejant-se
espontàniament la soluci6 gue acabaria
amb aguest ultim.

Les solucions portades per la legislaci6
social que per la seva pràpia defensa s'ha
vist obligada à crear la burgesia, s6n mo
.mentàniament vàlvules de seguretat, men
tre acontentin les aspiracions obreres.

Priven a la classe explotada de crear-se
una idiosincràsia gue li faci considerar els
conflictes transitoris corn a senzilles manI
festacions d'una IIuita gue va necessitant,
cada vegada més, vigoritzar-se per esdeve
nir definitiva. Per a gue comprenguin aixà
els obrers, necessiten sentir amb violència
els efectes,-desàstrosos per ells -, d' una
pau social lograda sempre per a salvaguar
dar els interessos imperants.

L'actual divisa poletària ha d'ésser:
«construir l'instrument de destrucci6~.
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social actual, el Partit, doncs, orientarà la
Iluita economica deI proletariat fins que
se li plantegin els conflictes dins el dilema
que necessàriameor es presenta quan el
règim burgès ha donat de si tot el que pot
donar pel eenestar cornu: 0 la misèria
insufrible, 0 la rebel-li6; 0 l'esclavitud 0 la
Ilibertat.

La tan discutida construcci6 dei Socia~

Iisme, contribuirà a realitzar·la el Partit
en la lIuita portada mentre impera la bur
gesia, capacitant les masses en fer néixer
en elles el caràcter de classe. El treball de
construir serà fet espontàniament pel pro
1etariat quan estigui Iliure de tota influèn
da burgesa. Sota el capitalisme, doncs, no
és possible que les masses trebal/adores
aprenguin a realitzar el Socialisme, Ilur
missi6 és l'adquisici6 de les caracteristi
ques revolucionàries amb mires a la des
tru(;ci6 de la tirania que pesa damunt
d'elles.

La classe oprimida es defensa sem pre
actuant amb el minim d'esforç necessari.
Pero la pràpia evoluci6 dei capitalisme fa
que la simple defensa economica d'ahir,
tingui avui un caràcter dissolvent pel règim
socia 1.

La pèrdua de les lIibertat'i democràti
ques,-tolerades antigament pel' la burge
sia-, ho demostra. El caràcter revolucio
nari ha crescut extraordinàriament en el
mateix moviment obrer. 1 no ja perquè
evolucioni la mentalitat dels obrers, pre
nent un major carâcter d'intransigència,
sin6 pel major impuls que la seva gran
coherència d6na al moviment, fent que
afecti a la producci6 en una àrea més
àmplia.

Contraaixo reacciona la burgesia creant
unes forces antidemocràtiques, amb les
quaIs intenta anorrear l'impuls obrer,
reforçant el clàssic organ de repressi6,
l'Estat. 1 la pràpia necessitat d'obrar corn

a classe que es defensa, .obligarà al prole
tariat a adquirir una potencialitat politica
que d'altra manera no necessitaria. Es,
doncs. el feixisme, el reactiu que transfor
marà la lIuita economica en una guerra
politica.

El modern capitalisme traïciona les
ideologies de la vella burgesia quan era
una classe popular.

Les probabilitats dei desencadenament
d'una repressil> en el transcurs de la lIuita
queden anul-Iades sempre que el Partit
cuidi d'interpretar en la seva expressia
real i exacta, el sentir dei poble. Deu pre
sentar-se a aquest corn el seu conductor i
orientador. Les reivindicacions que for
muli, han d'ésser reals també i d'acord
amb l'actualitat dels fets.

La formulaci6 d'unes demandes, la sa
tisfacci6 de les quais pressuposi canvis
profunds i perturbaci6 pel' la dominaci6 i
objecte de l'Estat, no ha de fer-se sina
quan una vegada treballat el poble, en
senti intensament la necessitat.

Aixi serà debilitada progressivament la
resistència burgesa a les demandes obre
l'es, ja que-en les teôriques i optimes
condicions indicades-, pel' unà part, la
necessitat d'evitar la creaci6 de situacions
insostenibles l'obligarà a satisfer dites de
mandes, i pel' altra banda, al cercar l'ob
tellci6 pel' un altre costat dels guanys per
duts, crearà nous conflictes.

Es yeu, doncs, que la fi de la classe
dominant arribarà necessàriament, per
estaI' la seva existència lIigada a un règim
de producci6 que actualment no pot ja
servir pel' al progrès social. La vitalitat de
la humanitat eliminarà els destorbs que no
la deixen créixer i la consecuci6 de situà
cions verges que permetran una estructu
raci6 nova, no coneguda pel' nosaltres.

JOAQUIM VINYES,



d'ells, només d'aquell territori que hom anomena
va palrimoni dei tsar de lotes les Russies,

Avui, admirem el gran exemple, Producte d'a
,quell m6n s6n els horrors de les circumstàncie~

que hem trobat descrites en obres corn aquesta
que ens ha suggerit el present comentari i prodùcte
d'aquell m6n s6n, també, els homes que ens ho
han mostrat. La bellesa dei seu treball, la clara vi
si6 de les coses que tracten i la idealitzaci6 amb la
quai segellen l'obra, és el seu mèrit gran i indiscu
tible.

Lle6 Tolstoi, l'immortal autor de Ouerra i Pau,
és un d'aquests herois que vivien incorruptes en
mig la desolaci6 moral i la vida podrida de la seva
gran naci6. L1e6 Tolstoi sofrf molt; ell es planyia
de l'estat social de Russia i no es cansava de com
batre, amb tots els mitjans que li eren possibles,
els seus vicis i la seva forma defectuosa, Lle6
Tolstoi, al contrari de Dostoiev~ki (el quai vivia
amb pr4'acions i amb misèria), era també aristo
crata i coneixia, per tant, el mecanisme de les seves
elevades vulgaritats; ell, pero, menà una vida gai
rebé exemplar, almenys moralment. Per altra part,
el seu crislianisme pur l'impel'lia a fer la vida que
envolta el seu nom, igllal corn el cèrcol dorat co
rona la testa d'una imatge.

Resurrecci6, una de les seves grans novel'Ies,
retrata allo que ell tan coneixia. L'aristocràcia, els
trib'unals, la misèria dei poble i el règim penilencia
ri de les presons i de les deporlacions, hi s6n re
f1ectis en grau preferent. Tot a través de la seya
ploma, apareix en forma clara, evident i )ndubla
ble; tot és descrit amb segurelat i amb coneixemenl
profund, Resurrecci6, doncs, és una extensa i gran
novel'Ia,

Tola ellt! delinguda, minuciosament explicada,
no sembla sin6 fela en mig d'una aclaparadora
calma, en una de les èpoques que l'autor rus es re
clora al seu despatx, hores i selmanes i mesos, La
vida de Tolstoi havia arribal a un tan ait grau de
no poder soporlar la vida que l'envoltava, que el
seu tempera ment natural el portava a aquesles Ila
cunes d'independència absolula, d'isoiamenl c.om
plet: eren les seves crisis, La seva famflia va arri
bar a preferir-Io sumit en aquestes crisis a no so
portar-Io en aquella inestabilitat contfnua. Era
aleshores, doncs, que l'admirat mestre, autor de
Ouerra i Pau, creava les seves obres immortals.

Nosallres creiem que enlloc que no fos allf, no
hauria estat possible construir aquelles meravelles

LLEIDA18

Clibres i CJrevistes

c RESURRECCI6», de Lle6 Tolsloi,
-Biblioleca cA 101 venl» , Barcelo

na, 1928,

Llibre dens, construït amb una perfecta harmonia;
IIibre que denola el lemperament, les qualitats, el
geni dei seu autor, ,el gran escriptor de Yasnaja
Poliana.

Russia, millor dit, la Russia de la pre-revoluci6,
produf unes obres que mereixen posar-se al cos
tat de les grans produccions universals de tots els
temps, Eis noms d'aquells homes que les crearen,
quedaran en un 1I0c dignfssim en els anals de la
novel'1fslica,

El poble eslau està representat, en forma exacta
i mestrfvolament, per escriptors meritfssim~ i de
valor humana, descripliva i documenlal, d'excel
lència, Quants països, la histbria dels quais es
perd entre les boires dels temps pretèrits, no poden
moslrar, avui, una obra i uns noms de lan just
presligi. corn ho pol fer aquell immens territori que
corona mig m6n, vallanl, per la parI Nord, els gla
ços que uneixen el pol i, per la parI Sud, unida a
les nacions dei centre civililzal, d'Orienl i d'Occi
dentl
Infinites s6n les causes que expliquen l'exislència
d'aquelles divises colossals que animaven els cer
vells privilegiaIs d'aquells homes, de vida gélirebé
vulgar en aquell pafs, pero de tanla superioritat
efecliva, La realital mateixa, l'extensi6 dei territor i ,

la imperfecci6 social que hi esta va establerta, l'or
ganitzaci6 dei poder judicial, la psicologia de l'alta
aristocràcia, la situaci6 denigrant dei poble en ge
neral, les lIuiles heroiques dels elements dels par
tits polflics obrers, les doctrines dels propagadors
purs 0 semi-cristians, la duresa dels dogmes, el
règim de les presons, la vida dels deportats, la so
cietal de Moscou i de Sant Petersburg en contrast
amb la blilnca i crua Sibèria, els soldats, els ofi
cials, les dones, la misèria. la fam, la mort, el mar
liri i el luxe, l'abundància, la pompa, la cort, etc"
donaven ternes importants a aquells esperits selec
les, per a poder desenrotllar verilables monuments
en els seus llibres. Perb tot aixo posa també de re
lieu la inlel'ligència d'aquells delicats conslruclors
de vides, la poesia que els sublimava, l'habilitaI
que posseïen, el geni que els inspirava i, per fi,
l'at(eVimenl 0 la valentiél que lenien de Iransportar
en miral1s seductors aquells quadros tan reals i
Illn sig'nificatius, propis i caracterfstics, al~uns
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de relats. aquelles diàfanes complicacions d'as
sumptes. aquella flexibililat d'estil. AlIf, sense pres
ses i sense aItres preocupacions. el Comle Tols
toi componia els seus temples que ara. ais nostres
ulis, ens apareixen corn si fossin lIibres inimi
tables,

Resurrecci6. l'obra que acabem de lIegir, és
una novel'Ia d'una amplada extraordinària i d'un
fons inlencionadament edificant. Les misèries de
les presons. els règims eslupids i inhumans que
en elles imperaven. les vides tristes, malaguanya
des i gairebé insignificants, en aquelles hores, dels
esmarrits presoners, tot aixo hi és vist amb un de
tall espaordidor,

Els representanls de la juslfcia, les persones
d'elevada socielal, els pagesos llliserables i mes
quins que habilen en les propietats deI barfn Nekh
ludov, el personatge que apareix en primer lerme a
l'obra, lot té una vigoria i moslra la seva valor
d'alla qualitat. El geni de Tolstoi amara totes les
pàgines amb la seva Iranquila observaci6 de les
coses, amb la seva habililat ferma i massissa d'es
criplor de categoria i amb la penetraci6 fins a l'àni
ma de totes les coses que toca,

Cap al final de la segona part, Tolstoi fiIosofa
amb gran intensilal; en arribar a aquell 1I0c sembla
que el mfstic absorbeixi l'escriptor i es complagui
en aprofitar la situaci6 pel' a treure'n preceples de
visionari aIlf on hi deuria posaI' planys severs i
censures obertes; sembla que hi troba satisfacci6 a
comentar en un sentit amplament humanilari els
passatges que ell mateix. amb la seva traça de
ll'eni, fa esdevenir en el curs de la seva gran obra.

Presl)ns, aristocràcia, ails funcionaris, pagesos,
s6n els grans elemenls dels quais l'autor de La so
nata a Kreutzer s'ha servit pel' a confeccionar Re
surrecci6, Hi surfen de relleu, també, les diferèn
cies d'allres castes amb la plebs. i les compara
cions entretingudes d'uns i aItres,

L'obra és ja coneguda abastament de tothom
pel' a que calgui explicar quina és la trama que fa
d'esquelet a la novel'Ia,

Toistoi mostra en els personafges Maria Pav
lovna i Simonson, deportats POlflics, aIgunes de
les creences que li eren tan cares, Vegi's una mos
tra: «MiraI' l'amor carnal corn una cosa incompren
sible i a l'ensems repugnant. degra.dant pel' la hu
manitat; considerar un crim la destrucci6 de tot
ésser viu; pronunciar-se contra la guerra, contra
la pena de morl, contra tota mena d'assassinat. no
solament dels homes, sin6 dels animaIs. Tenir un
concepte especial dei matrimoni: la reproducci6 de
l'esl?ècie és una funci6 inferior; era cosa superior
ajudar els éssers ja existeJlts, .. (Pâg. 050),

Tothom qui conegui les doctrines lolstoianes,
no li produiran pas cap soroll estrany a les seves
orelles aquestes paraules que acabem de transcriu
re, Pero aixà. aquesta diguem-ne desviaci6 de
l'argument central dei lIibre. només és palès cap al
final. Tota la novel'Id és una sèrie d'exposicions
interessantfssimes de nafres i d'injuslîcies deI po
ble rus d'abans la revoluci6. al costat de l'argu
gument, bellfssim i delicat.

Les mulliples sensacions que hem experimentat
durant la lectura de Resul'recci6 i el sole que ha
marcal en nosaltres, faran que dificilment puguem
oblidar les eslones agradables que hi hem es
merçal.

«COMa EL CABALLO DE ATILA»,

de Higinio Naja Ruiz,:- Biblioteca

Editorial «Estudios» , València, 1929,

La Editorial valenciana «Estudios». que tanta
activilat demostra en llibres i en una magnffica Re
vista. acaba de publicar, ,en un volum excel'Ient
ment presentat, aquesta inleressant novel'Ia de
l'escriptor Higinio Noja Ruiz, que porla pel' tflol la
suggestiva frase: Coma el Caballo de Alila,

Bella ha estat, en efecte, l'eslona que hem pas
sat en la seva lectura i importants, lambé, els co
neixements que sorgiran de les deduccions que
motivi.

La novel'Ia d'Higinio Noja Ruiz, escrita en un
esliI clarfssim, desenrolllada en un ambient ferm,
de paisatges vigorosos i sumamenl diffeils, banya
da de converses, consideraeions i senfències di
verses i subtils, presenta un argument d'una origi
nalitat imposant.

frapa ja des d'un beU principi les formes que
regeixen en el curs de tota l'obra i que el seu aulor
maneja amb una remarcable mestria, Hi ha mo
menls d'un interès i presenta problemes profunda
ment humans de tanta transcendència, que haurfem
volgut que no haguessin tingut la fi tan aviat.

La lectura és fàcil, les explicacions ben acaba
des i felices; tot el lIibre està hàbilment posseït
d'aquell delicat punI mig que fa que tot leetor l'es·
segueixi aquelles pàgines amb una preocupaci6 in
tensa pel' la vida d'aquell m6n que ens mostra Hi
ginio Noja Ruiz amb justesa. i que fa també que
servi un interès constant i fins i tot creixent pel' les
situacions ben retallades que hom hi observa.

Poques novel'Ies hem lIegit dei caràcler d'aques
ta, que hagi arribat a produir en nosa\lres aquesta
Eerenor en una leelura lIarga, sense que ni una sola
vegada ens hàa-im sentit invadils pel' aqueIJ relaxa-
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ment d'energies que motiva tantes vegades tants
incidents de la nostra vida en contacte amb els
IIibres.

El to general, doncs, que conserva el seu autor
en tot el l1arg de Como el Caballo de AtiIa, és un
bon exemple de les alles dots que posseeix aquest
escriplor que ens ocupa.

La trama té pel' objecte la descripci6 de la vida
d'un home nascut d'una manera miseriosa i terri
ble, que viu sem pre reclàs al marge de la societat,
perseguit tothora pel' la injustfcia i el despreci dels
homes i que, sofrint una tortura ffsica i moral inde
cible, acaba situant-se d'una manera gairebé ja per
manenl, completament al marge dels homes; allf,
en companyia dels tres éssers estimats que compo
sen la seva famflia i l'unie que té al m6n i l'alenta a
viure, passa una temporada tranquila, perà que ell
il'Iustra encara amb records passats i amb angu
nies forles que li produeix la seva condici6 d'home,
Es un producte legflim dels :tractes aspres que li
han conferit sempre els qui l'han vollat. .

Nasqué en un poblet petit i apartat dei progrès;
la seva mare fou deshonrada i abandonada amb
ell a les entranyes; tota la infància la pElssà en mig
el despreci i l'odi de tothom. Morta la mare i ell ja
gran, va a ciutat a deambular i a tastar allra voila
la cruesa de la fam. Un temps després salva la
seva situaci6 amb el càrrec oficial de bulxf.

Aquf torna a continuaI' la cadena grisa que ha
de dur-lo a la mort. Vivint amb la seva famflia,
mal da pel' amagar allà que és ell ais n"Ils, perà un
dia, tfatalment, aquesls se n'enteren. Dues solu
cions hi havia: renunciar el càrrec i suïcidar-se;
Noja Ruiz opta per aquesta.

L'argument és aspre, perà a la ploma dei seu
autor, adquireix una agilitat inusitada.

«LA CIUTAT DE LA POR:t, de Joan
Crespi i Martf.-Col'Iecciô Popular
«Les Ales Esteses:t.--Barcelona, 1930

El malaguanyat i jove escriptor català, Joan
Crespi i Marlf vegé poe abans de traspassar, pre
miada amb la segona distinci6, la seva novel'la
La Ciutat de la Por, al concurs que organitzà la
Col'lecci6 Popular «Les Ales Esteses:t.

Aquesta obra, que hem l1egit amb un interès vi
vfssim, està escrita amb un estil clar i fàcilment en
tenedor i, a la vegada, s'ocupa amb encert i justesa
d'un aspecte dirft.m documentai, de la gran ciutat
dei Sud de Xina, Canton.

Tot el IIibre és pie de suggerències remarcables
que mostren la gran imaginaci6 i qualitats excel
lents de narrador deI dissortat Joan Crespi.

Les descripcions de la ciutat formidable de les
revolucions, que confenen els capftols primer, ter
cer i cinquè, 'de l'obra, donen una tal exacta visi6
de cosa real i viva, que elles soles s6n suficients
pel' a acreditar un escriptor d'àgil i ferm creador de
fantasies i de subtil evocador dels ambients i pai
satges més diversos,

Poe a poc,-sense donar-nos-en compte-, anem
avençant la lectura d'aquelles pàgines amb una
sensaci6 infanlivola de descoberta i d'aventura,
Les evocacions estan tan ben enllaçades amb el
moviment dels personatges i el curs de la trama,
que tot sembla un cos orgànic, sense que ni una
paraula ni un pensament hi sobrin, i tof alhora va
gi desenrotllant-se sense solracs ni violències.

L'autor, ha tingut compte en situar-nos en aquell
m6n turbulent, ja des d'un bon començament, i
després, més descansat, va presentant-nos lot so
vinl decoracions de carrers, de porls, de conces
sions, d'illes, de barris, d'edificis, etc., sempre
nous i amb una destresa envejable.

Joan Crespi ha sabut presentar amb l'Albert
Garriga, un tipus de català ben just i determinat,
El to de La Ciutat de la Por, es conserva digna
menl dei principi a la fi; polser s'estableix un pont
entre els sis primers capîlols i l'acabament d'aquel1
joc preparat per l'anglès Lawrence, vernissat de fu
lIeli, perà tanmateix, l'es no hi sobra. L'efecle final
és força original i plaent a la vegada.

Les consideracions que Joan Crespi fa de la
caiguda de la bena dels ulis dels europeus pel que
toca a aquells països gairebé, encara, legendaris,
és dei més legftimament remarcable de la present
obra,

Eis xinesos que hi surten hi s6n tots força ben
retratats. Eis ambients, ja hem dit que també. El
què excel'Ieix perà, allà en el quai hom hi veu una
destresa de qualitat, és en la realitzaci6 de descrip
cions. Aquella presentaci6 de Canton que ens ofe
reix La Ciulal de la Por, és una de les que hem
lIegil més brillants i més precises a la vegada. Per
nosallres, Joan Crespi i Martf, hauria donat, en
aquest aspecte, dies de joia a Catalunya. Planyem
nos, doncs, de la seva premalura morl i fem que la
seva primera novel'Ia sigui difosa tal i corn corres
pon ais seus mèrits.

6APTISTA XURIOUBRA.
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Crous-Cartells

Sola el polronalge de l'Aleneu, ha estat exposa
da la segona producci6 d'aquesl jove dibuixant. El
nombr6s public que ha sabut atraure per medi
d'uns carlells de vanguarda exposats pels apara
dors de la noslra ciulat, i un concert executat corn
aperiliu a l'acte d'inauguraci6, pels artistes Uufs
Carreres, Ramon Bellmunt i Magf Brossa, han
donat a aquesta manifestaci6 artfslica una tonica
atraient i simpàtica.

Crous, amb el gènere que cultiva de l'arl deI
carlell, s'ha fet una bona reputaci6 a la nostra ciu
tat, el què fa que siguin vistos els seus treballs amb
l'admiraci6 pels que no s6n profans en la matè
ria. Crous demostra els molts avenços que ha con
seguil amb el temps, el què fa augurar a l'avui no
vell arlista, una sèrie de triomfs, si segueix corn
ara el seu camf emprés.

Domina el carlell present, i s'adapta 'fàcilment a
les innovacions tècniques i artfstiques, i els hi d6na
el simbolisme i idees que requereixen.

Crous executa ds treballs pulcrament i estilitza
simètricament. Té algunes produccions dignes de
tot elogi.

Ço que hem dit, no vol demostrar que en el pre
sent, Crous estigui dei tot format artfslicamenl; té
algunes coses per estudiar i, després, resoldre sa
tisfacloriament; si ho consegueix arribarà lIuny, no
obstant de ja posseir algunes coses de gran do
mini.

Per acabar, rebi el nostre arlista i amie la nos
tra cordial felicitaci6 i li desilgem, entre lanl, tingui
constància, per a seguir superlativament fins a la
fi deI camf començat.

L. B. TIRANT.

De la guerra fins ara

L'èxit que obté la Iiteratura de guerra i l'interès
cada dia més gran que les masses populars tenen
perconèixer detalladamenl, nuament, totes les coses
de la gran tragèdia, és ja un bon signe de reacci6

contra la guerra. La mort horrible dels homes en
les trinxeres, impressiona; la falta de roba, de men
jar i totes les demés coses utils i que tant manca
ven ais soldats de la gran guerra, impressionen
també. l, ara, amb tot i fer 11 anys que la guerra
ha finit, corn que s6n tantes les desgràcies que ella
ens ha deixal, veiem corn el poble s'impressiona
més enca ra al veure el conslant perfeccionament
dels armaments i l'augment dels pressupostos per
a despeses militars, de tols els governs dei m6n.
Avui ja es pol dir que els pobles loIs, lemen la
guerra. Tots ens alarmem de les despeses militars
i dels armaments dels allres pobles, i poca, molt
poca genl s'adona que al seu pafs s'arma més que
els allres, per dir-ho aixf. Aquesta ignorància deI
què fan els de la noslra casa; aquesl indiferentisme
dels obrers i dels camperols pel què succeeix en
toro d'ells mateixos, fa possible l'èxit dels conflic
tes guerrers. No es declararien les guerres amb
tanta facililal els governs, si els pobres, que s6n
els qui les fan i les paguen, s'interessessin lant pel
què fa el seu govero, corn pel que fan els allres.

Aquesls lIibres de guerra, per<~, no fan, no poden
fer una veritable lIum sobre les causes de la guer
ra, ja que només descriuen aquesta corn un fel
consumaI.

Quan una guerra ocasiona 9.996.000 morl::!,
20.596.000 ferils i 985 mil milions de francs-or de
despeses, val la pena que mirem el per què d'a
quesles causes i proposilS.

El primer que hem de fer és descartar l'origen
sentimentalisla que els governs bel'ligeranls han
volgut alribuir a aquesla guerra.

frança menteix al dir que anaren a la guerra
per defensar la imperialisla Bèlgica, aixf corn men
teix lambé l'Anglaterra i l'1làlia (especialment la pri
mera, que és la que dirigf la preparaci6 de la guer
ra) i el Tsarisme que deia que defensava aIs po
bles Eslaus, oprimits per Auslria-Hongria.

Aquesla acusaci6 aIs alials no vol dir que cre
guem honrada la posici6 dels imperis cenlrals.

Si ens fessin assenyalar l'aulor d'aquesta guer
ra, no culparfem pas a cap naci6. Qui és, doncs, el
culpable?: L'economia burge;>a-imperialisla. Per
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rem veure palesament quins foren els motius que
ocasionaren la guerra! Fixeu-vo.s-hi, sin6. Tots els
estats aliats eren reunits per tal de fixar els deutes
que ha de pagar Alemanya per concepte de reparil'
cions i mutuament es barallaven perquè tots volien
la part més grossa. Es a dir. No contents amb les
colonies alemanes i amb la disgregaci6 d'Austria
i Hongria,-disgregaci6 feta per a crear nous es
taIs imperialistes 0 simplement militaristes amb
l'aval de França i d'Anglalerra-, ara, corn a tigres
que encara no tenen prou sang amb la vessada,
carreguen a l'esquena d'un sol poble les déspeses
de la guerra, deixant el poble alemany en condi
cions pitjors a les d'un pais colonial.

El sol fel d'aclaparar Alemanya amb els enor
mes deules que els aliats li imposen, sempre diri- .
gits per Anglaterra, - que fins i tot ara en que Ale
manya està aixafada yeu en el seu desenrotlla
ment un perill per la seva industria-, no diu res en
favor de la seva idealilat. 1 és que cal que els obrers
s'adonin de corn els fan jugar aquesls venerables
Briands. Elis que s6n els servidors dels interessos
de la induslria i de la banca, tenen un concepte pu
rament mercantil de la sang dels homes i de lIur
sacrifici. Per aixo veiem que 11 anys des prés de la
guerra, es barallen per partir-se els beneficis fets
amb la vida de nou milions d'homes morts en ple
na joventut i de vint milions de ferits, els quaIs corn
un record d'aquells dies van pul'Iulant pel m6n
perquè puguin veure els resuItats magnifies de la
socielal imperialista i de les guerres per ella oca
sionades.

R. BAIlQUÉ RAMOS.

Una Exposici6 Agricola

Tenim notfcia que aquest mateix any de 1930,
cap al1à a la tardor, se celebrarà a la nostra ciutat
una Exposici6 Agrfcola.

L'organitza l'Ateneu i promet ésser un èxit.
NosaItres, que veiem de bon grat totes les ma

nifestacions de l'esperit que tendeixin a l'enlaira
ment ciutadà, felicitem des d'aquestes planes els
organitzadors.

Amb un èxit complet, tingué 110c el darrer dis
sable, dia primer dei corrent mes, la inauguraci6
dei nou eslatge dei cCasal L1eidatà. de Barcelona,
situat al carrer. de la Tapineria, 33 pral.

22

tant, aquesta guerra no ha eslllt una guerra idea·
lista, sin6 economica, de rampinya.

L'economia burgesa, basada en l'explotaci6 de
l'home per l'home, no pot subsis/ir sense aquesls
calaclismes.

Abans, quan el capitalisme començilva a ésser
una forma economica social, la burgesia, degut al
seu migraI desenrol\lamenl,. no lIuitava en el pla
inlernacional. Ara, pero, en els lemps dels mono
polis, de l'eslreta uni6 induslrial bancària, d'acapa
ramenl deI mercat interior pels grans Irusts i mo
nopolis, les seves Iluites ja no poden ésser na
cionals sin6 que han d'ésser intemacionals i han
d'anar acompanyades de la lIuita enlre eIs estaIs i
respectius exèrcits. 1 aixi veiem també que l'eslat és
una arma de domini a les ordes de la classe pos
seïdorll; ahir deIs senyors feudals; avui, de la bur
gesia.

La classe burgesa que avui domina, corre ada-
leradament darrera dels beneficis i es Iroba que
els mercats nacionals respeclius ja estan explotats.
Explolada i depauperada la mà d'obra nacional, la
quai no pot donar ja més poe, no pol consumir els
proèuctes per eHa fels, la burgesia busca amb iln
sia una fusla on agafar-se per a no morir ofegada
en les seves prôpies confradiccions.

No solamenl necessita el capitalisme, mercals
per a encabir lIurs producles manufacturaIs, sin6
que necessita lambé mà d'obra barala i toI aixô li
proporciona el que en diem colonies. Per aixo és
tan aferriçada la lIuita per a eixamplar el domini
colonial, 0 per a poseir-ne, Huita clara unes vega
des, com en la passada guerra i sublerrànea. corn
ara, periode c1aramenl d'avanl-guerra i d'una sem
blança lolal ais anys d'abans la guerra deI 14.

Aquesls i no lIItres han eslal els motius idealis'
les de la guerra.

Eis aliats, 0 millor dit Anglalerra, gelosa de la
influència economica de l'imperi alemany, provoca
ren aquesta amb el bondad6s proposit de prendre
les seves colonies i de repartir-se a ella mateixa. 1
Alemanya, envejosa a l'ensems de l'exlens domini
colonial anglès i francès, es preparavll per a fer
una reparlici6 colonial més justa entre una classe
igual de gent.

Ara, 11 anys des prés de la guerra, veiem la
confirmaci6 d'aixo dit.

La guerra europea no fou res més que un assaig
dels diferents imperialistes per a la possessi6 de
més infiuència colonial, (ço que hem vist vol dir
més mercats per encabir l1urs productes) i per fer
desaparèixer cadascu el seu rival més temible. Què
és, sin6 una prova d'aixo, aquesta conferència de la
pau (?) que se celebrà a La Haya? Allf hi POiue-
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Foren sorollosament aplaudits el trio de piano,
violi i violoncelo integrat per la senyoreta Maria
Teresa Pelegrf i els senyors Jordi Pinyol i Josep
Franc; el virtu6s lenor, Joan Ribas; el director de
la secci6 dramàtica dei Casai, Joan Cristofor; ['
exfmia cantatriu lIeidatana Guadalupe Pueyo, i per
ullim, el soci de l'entilat, Jaume Durany i Bellera,
el quai clogué la festa recitant la poesia «Cant a
Lieida o , que escrigué per aquesta diada.

Felicitem, des d'aquestes pàgines, els nostres
compalricis.

o. V.
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PensaIIlents politics

La Societat de Nacions no deu ésser una So
cielat de governs l5in6 de pobles.

Cap poble no pot ésser obligat a viure sota una
sobirania que rebutja.

El problema de la pau mundial es posa idènlica
ment en els mateixos termes que el problema de la
pau sodal: exigeix, de parI dels Estats: la renun
cia a la seva sobirania absoluta, com exigeix, de
la part dels individus en l'Estat, la renuncia a la
seva lliberlat absolula.

No hi haurà pau segura fins que hi haurà opini6
publica conscient.

La humanitat seria maleida si, per a fer prova
de coratge, f6s condemnada a malar-se eternament.

No s6n les armes allo que cal destruir; és l'es
perit de guerra j1110 que cal matar.

..
•

••·

La
Remington

12
Los que buscan la
mavor resistencia
unida a la operaci6n
f<ici! V la escritura
bonita, invariable
mente compran la
Remington 12.

. . ". " .....

••·

La sola justificaci6 dei patriotisme és, precisa
ment, aquella que pos'a (1 la seva base la idea de
llibertat i de progrès i reivindica el dret de cada
poble a cultivar en pau l'eclosi6 deI seu geni parti
ticular.

Agència a Lleida

M.ajor 27 i Blondel 14
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Lleida: Porxos Baixos.-Saragossa: Cosso 39,

Cafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
L1eida.

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferran,
num. 37. - Lleida.

Fusteri~s

Impremtes

lMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, 33

Lleida.

Mercerie s

EMIL! DUR6 SOLANES.-Maglltzems de Mer

ceria i novetats. - Plaça SaI, 8 - Telèfon. 302. L1eida

IDIOMES

Rambla Cata~

AlA~l:i"IIA i"Il:l0l AI'l'1l

Aa4d.

Àcadémies

LLUIS COMPANYS JOVER.
lunya, 15, 10er - Barcelona.

flduocats

COMERÇ

Cases de Canut

M. SALA ROURE. - Rambla ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - Lleida.

Mustca 1 Pianos

JOAN GUARRO.-Cavallers, 66. - L1eida.

COl'redors de Comerç

ENRIC BORRAs MELGOSA. - Clot de les
M:)Oges, 8 pral- 2. ft

- Telèfon, 499 ~ Lleida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol - L1eida.

E lectrlclste s

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materia)s elèc~

trics, vendes al major i delall. - Plaça L1ibertat, 2
Telèfon, 38 - Lleida.

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc
tric.-Cabrinelli. - Lleida.

MIQUEL RIBELLES.~-Fars i instal'lacions elèc~

triques pel' a llum i força. - Parallamps, Acumula~
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramOfons.
Clavell, 5. - Lleida.

Pintura Decoratiua

Recaders i lransports

Li\. PALLARESA. - Agència de Transports. 

Carrer Cabrinelli. 15 - Lleida. - Telèfon, 232.

R. SET6 1 FlLLS. - Recaders directes i dillris

a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions

més importants d'Espanya. - Barcelona: Montesion

17. ~ Lleida: Estereria, 4.

Ferreterles laHers

jOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. ~ Lleida.

JOAN VlLA.-TlIller$ de fundici6 i Maquinàrill.

Cardenal Remolins, 8 - Telèfon. 10'. - L1eida.
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LLIBRES QUE RECOMANEM:

· Là Lliç6 de la Historia .
o' J. LIard. ::

o' Vida interior d'un escriptor o.

J. Puig i Ferreter. o.

El Fantasma de Cànterville o.

o WilJe (T. i D. Donday i Shum). o.

El Ciment
F. Gladlov.

· Pares i Fills
J. Turguènev. .

· Cànclid
Voltaire.

: La Monja
Diderot.

. El Cercle Màgic
~ J: Puig i Ferreter. ~
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Registrat

Teléfon, 103
LLeIDA.

Nom Comercial
Rambla de Ferran, 16.
(Baixas de la Fonda d'E8panya)

"ARMENG

IMPRBMTA -eJOVBNTur." - BLONDBL, 7 - LLBIDA.
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