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L'ESCCLA D'ALTS ESTUDIS CGïERCIALS

"Poques paraules .podem dir encara, d'aquesta Institució que l'entitat re_

presentatlva de la nostra terra ha decidit cre'ar. La lectura de la rela-

ció dels acords presos pel Consell de la mancomunitat respecte a la ma—

teixa, ens ha causat una molt bona impressió; mes en espera d'una més em

plia nota que ens doni a conèixer en tots els seus detalls l'organitza—

ció pedagògica de l'Escola d'Alts Estudis Comercials, ens permetem fer -

alguna observació sobre la nota publicada.

"Hem dR confessar oue la classificació de les matèries d 'ensenyament que

han de donar-s'hi és feta amb tota cura i oue ni una branca de l'activi-

tat comercial de la nostra època hi resta exclosa. Els problemes de les

qüestions a resoldre després de l'anormalitat d'avui, hi són compresos. -

en cada sèrie d'ensenyaments. La realitat del viure actual s'hi veu cla-

rament sols en llegir-los.

"u'o hi ha cap dubte que la part fonamental de l'eficàcia de la instltu—

ció rau en les bases segona 1 auarta. L'ampliació de l'ensenyament oral

amb treballs de Seminari i d'investigació resoldran moltes qüestions que

fins avui eren gairebé desconegudes en l'ordre de ciències comercials. -

Els treballs finals i el de tenir de cursar nocions de disciplines ped_a

gògiques faran aue l'alumne no resulti sols un home de coneixements flo-

tants.

"Ens plau fer constar oue algun dels procediments d'ensenyament senya —

lats en aouestes ciues bases, són Ja seguits des de fa temps, per les no_s

tres Escoles iïlercantils Catalanes, donant esplèndits resultats. El sepa-

rar la part de realitat del que en teoria es coneix, és norma de la majo

ria dels nostres professors.

"Respecte a la base tercera, pedagògicament, trobem un bon encert que es

sotmeti a un examen a tot aquell que vulgui ingressar com a alumne de

l'Escola; mes si es posa com a excepció ulterior no subjectar a aquest -

requisit els titulars de les Escoles locals de Comerç, hauria de mirar—

se si es podia obtenir que la Mancomunitat ampliés aquesta dispensa als

que haguessin cursat en les Escoles Mercantils Catalanes subjectant-se -
•

als nous plans, que Ja indiquen una disciplina per part dels que els se-

gueixen. .
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"Les nostres Escoles, amb aquest reconeixement de la seva eficàcia, tin-

drien una finalitat ben atraienta pels mateixos organitzadors de la nova

Escola: la de fer que els homes que senten el Comerç pràcticament, aue -
viuen d'ell i que coneixen els seus costums i fins els seu rutinarisme,

anessin a cooperar a la feina investigadora i -depuradora.

"Nosaltres creiem que l'Escola d'Alts Estudis no ha de fer sols funciona

ris, sinó que principalment ha de preparar els homes que hauran de donar

l'empenta definitiva a la nostra importància comercial perquè assolim el

lloc oue tenim ben merescut. Aouest també és l'objectiu dels que han re-

dactat les bases, doncs tots els caires de l'activitat comercial hi són

compresos; mes creiem que si per a ingressar-hi n'hi haurà prou amb que

hagin assistit i obtingut títol en les Escoles locals de Comerç, amb —
igual fonament es pot acceptar la nostra indicació tenint en compte que

.els nostres deixebles, a més de sortir ben preparats teòricament, tenen
un actiu en el seu favor, aue és l'actuar dintre el cercle comercial. •

"I diem això encara amb més interès, perçue la única por que sentim és -

que l'Escola sigui o es transformi en fogar de teoritzadors -com ho són

les Escoles oficials- i voldriem que no-n'hi hagués prou amb passar un -

examen on preguntessin sobre les matèries del plan que segueixen les Es-

coles oficials o bé haver cursat en altres Escoles, sinó que s'exigís -

que l'aspirant presentés certificat d'haver practicat el Comerç, d*have£

lo viscut, quan volgués Ingressar. Es aleshores quan es veuria la veri ta

ble eficàcia de la institució; i quan els homes que d'ella surtissin es

posessin al front d'una casa exportadora, d'una casa bancària, etc., po-

drien corretcir les rutines, podrien senyalar veritables orientacions

salvadores.

"Felicitem efusivament a la nostra primera Institució pàtria per haver -

decidit la creació d'aquesta Escola, ço que fa veure que sent les neces-

sitats imperatives de l'Estat català; mes ens plauria que fos escoltada

la nostra humil opinió que no té altra finalitat que ajudar a l'èxit que
amb seguretat l'Escola assolirà i conseguir sobre tot que els homes que

en surtin ens portin a una major riquesa" i completin les institucions -

econòmiques de la nostra terra.

"T. Iduarte, professor de les Escoles [ïlercantils Catalanes del CADCI."

("Butlletí Escolar de les Escoles Mercantils Catalanes", 1 d'abril de
1318, p. 113-115)
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lïlîTfDRIA DE LA 3ECCIÛ PERMANENT DE SOQTîS [ÏUTU3, LLEGIDA EL 15 DE JUNY

DE 1910

"CCNSCCI3 I CrePAKYS:

"Lo que de sí dóna, amb tot i ésser de molta utilitat, aquesta Secció -

per 3 confeccionar un parlament nue sigui grst als benèvols oients, als

amables companys, és àrid, i si en aauesta manca d'ambient, per a fer -

nue brolli la paraula galana i oue s'enlairi el pensament vers confins

que facin fruir uns moments a l'esperit, s'hi acobla nostra poc acostu-

maria ploma en aauesta mena de treballs, encara esdevindrà molt més erma

acuesta tasca, per a ço oue vos demanem per avebçat disculpa i peclèn—

eia.

"c~for-?.n b-nos podríem fer un panegíric més o menys bell tíe la site i •-

pregona finalitat cue.reporta el mutualisme, us podríem patentitzar la

imprescindible» necessitat GUR tenim tots, i més els cel nostre estament

en rnutualitzar-nos (sempre i ouan, E! fer-se? mutualista, no es portin a

dins intencions malsanes, mires egoistes o càlculs purament individu —

als) però .aue diríem que, aprofitant aauesta mateixa ocasió, no hagués-

sim sentit tots de nostres companys antecessors, amb arguments més con-

vincents .1 cmh claravldència notabllíssima? ¿Què podríem dir que? fet re

alitat o intuitariament no visnués en nosaltres com palesament ho derr,o_s

tra l'estar tots identificats amb la nostra Secció de Socors ¡Tutus oue

més aue un nom és tot un lema, és tot un ideal ja fet realitat?

"Ja veieu, dores, oue tots els camins per a on un li agradaria anar —

fent via restan bsrrats i oue per tant no toca altre recurs que embran-

car-ncs en una disertació, nue procurarem siqui lo més curta i soporta-

ble possible, de la que ha sigut, sinó encertada gestió, al menys porta

da s terme amb tot l'entusiasme i amor que per a el Centre i nostra Sec

ció' sentim, com també per al respecte i estima a nue vostra confiança -

ens obliga.

"Demés, creiem oue en ço que ens proposem dir-vos qualoue cosa ha de me

reixer el vostre interès i fins pot ser atinades observacions encamina-

des sempre al millorament de les gestions futures.

"I ara deixeu-nos un espai per a honrar i recordar amb dolorosa pena



els noms d'en Josep Sendra Fina, Joan Forns, Ferran Cori Cortinas, Joan

iïlunsec Naudi, ¡ïïagi Cardona Camps, Adrià Jorba Juaneda, Leandre Ferrer -

Llnnsi, Joan Cid Forment, Josep ITiiquel Cual, Quirse ¡Y'.asriera Viñas i -

Lluis Godó Llach, a quins, en el transcurs de l'últim exercici, la mort

traïdorament i en la edat del goig del viure, ha privat continuar es --

sent preuadíssiTis companys nostres. D. E. F.

"Normes Governatives

"Les que hem adoptat són dictades per el bon sentit, d'acord sempre amb

els estatuts i sostingudes amb ferma voluntat 'i estricta Justicia.

"Entre altres ous omitim per apreciar-les de ínfima importància, volem

fer remarcar la. cue per els seus resultats beneficiosos, entenem oue ha

de pendre carácter de inquebrantable continuïtat. Ço és que, indefecti-

blement, cada rr.üs, hem fet recompte del paper oue no s'ha cobrat, per -

ha procedir a la perfecta liquidació i al ensems per a treurer nota ce'

tots aquells socis que Ja tenen tres rebuts pendents per a formular el

degut requiriment i per si ecuest no ha donat els resultats que eran de

esperar, fer efectiva la baixa, per manca de pagament, al mes d'haver -

fet 1 'apremi.

"Aquesta persistent gestió tal volta ens hagi fet merèixer algún dictat

gens afalagador, però en bé del procediment poden parlar les següents -

dades : •

"Amb 40,904'50 ptes.,.valor dels rebuts creats l'exercici 1915-17 es -

van amortitzar ptes. I,4G3'50 de rebuts incobrables ço que representa -

un 3'62 %.

"El valor dels creats l'any 1317-18 ha sigut de ptes. 51,391, ço amor—

titzat de 1,457 o sigui un 2*30 %.

"En el pròxim exercici aquest tipus vindrà reduït a molt menys puix hi

ha que tenir present aquestes altres dades:

"Requerits en 1 Cctubre amb 5 o més rebuts 72 socis

' 53 » • . •

' 52 »

' 22 •»
•t 24 >

» 17 » -

» f

> »

> >

> f

» >

1 Nobre.

1 Dbre.

1 Gener

1 Febrer

1 març

' 4
1 3

» 3

' 3

' 3

'
i

»
i

i



"Requerits en 1 Abril arnb 3. o més rebuts 25 socis- .

. ' ' 1 illa ig » 3 ' ' 13 '

' > 1 Juny ' 3 ' ' 13 '

"Ço demostra palesament cue aquesta constant actuació soore ésser bene-

ficiosa, carn hem dit, per a la Secció, ho és també per als associats, -

puix prevenin t-los d'souestn conformitat es troben en situació més res_o

luble i es fa, per tant, menys crescut si nombre de baixes degudes a -

aquest enutjós i depriment concepte.

"No cal d.ir que, en tots els casos, hem donat compatibles facilitats i

nue rie 55 baixes p?r falta de pagament en el mes de octubre ens hem re-

duït a 4 baixes en el mes de maig.

"Ter a la bona pràctica d'snuest comes, per a tenir una visió clara del

cnbra~Gnt rr-?r.:ular de ouotes i per a testimoniar 1 'equitat en eue es pro

cedeix ai formular els recucrinen ts, he~ establert en ncstra co¡npt2bi-,jL

tnt un cc"".'J_£ cí; — uotí/s ordinàries "t¡r 3 ouiscun dels mesos 1 'estat —

dels quals volen consigna- per a coneixement de. tcts i com a un datall-

.r.í-s EP. favor de ço cue deixe,.-. dit:

"Resten completament linuicats els comptes de Juny a desembre.

"Queden a-nb ròssec :..

"Janer amb 2 rebuts

Febrer ' 3 ' destinats a baixa en juny

Tarç » 22 ' requerits. -

Abril ' 63 ' en curs legal

ITaig ' 215 ' ' ' '

"Contràriament 3 lo que es venia practicant, s'ha acordat no canviar cl

nombre d'ordre, nue per al règim interior de la Secció, es dóna al soci

al ésser admès. La .rectificació anyal sols se agermana a la veritat de

nombre de socis el moment précis en nue se executa, en canvi reporta -

una. feina ímproba, molt exposada a equívocs 1 gens planera a qualsRvul-

ga recerca retrospectiva. .

"Hem regularitzat el llibre registre de socis d'aital manera, que din—

tre la seva senzillesa, permet sempre conèixer el nombre exacte de so—

cis que són nctius de la Secció, i en la data que es desitgi.

"S'ha convingut anb el Consell Directiu, com Ja s'ha pogut comprovar, -



la unificació de nostre rebut amb del Centre. Les aventatges aue ça ha

reportat, a uns i altres, son indiscutibles, puix sols cal fixar-se amb

el PHTibre considerable .rie rebuts a extendre per a cue fàcilment es com-

prenguin Les economies" i facilitats d'ordenació adquirides.

"De la distribució de quota i resultats econòmics

"Demés de complir amb un deure al donar una explicació del funcionament

i resultat de cada un dels comptes afectats per a la aplicació del re—

partim.ent de la cuota anyal, acordat en Junta general extraordinària

nuen la reforma d'Estatuts, ens 'prnP°sem treuren deduccions i orientar

vostre bon criteri per p. que col·laboreu al costat nostre amb tot ço -

que reprenent! éngranc'inent i fnrtitut de nostra Secció.

"Sols enfront de dades resis, de veritables incontrovertibles, és com -

se poden estudiar noves orientacions i pendre actituts que ens portin,

com fins ara, a èxits veritables i a finalitats practiques, base fona—

mental de tota agrupació mutualista aue, com la nostra, s 'estimi de soj.

venta. . .

"Com recordaran,la distribució va ésser acordada com segueix:

"A Subsidis Medicina i Cirurgia 8,50 ptes.

' Subsidis cessantia 1,3G '

' Despeses generals 3,30 ' .

' Fons Invalidesa i Vellesa . 2,50 »

' ' Defunció i Enterrament G,40 '

Total 22— '

"O siguin 13 ptes. aue directament aporta el soci a la Secció, més 4

ptes. que per soci es calculà rendia la subvenció que es reb del Centre.

"Aouest repartiment s'ha fet cada mes sobre el nombre de socis que re—

presenta la quantitat recaudada i per una dotzava part de l'assignació

corresponent, es a dir, sobre el nombre de socis reglamentàriament le—

gals, evitant-nos aquest procediment, formular contrapartides engorro—

ses per a comptabilitat i desvirtuadores de les ensenyances cue aquests

comptes proporcionen.

"Compte de subvencions

"El càrrec d'aquest compte l'ha constituït les dites 4 ptes. nominals,



i la data les que realment ha percibit del Centre, donant.com a resul—

tat que han sigut 4'35 ptes. per soci ço que aquesta font d'ingressos -

ens ha produït; això és, 95 cèntims més 'de ço previst.

"D'aquest superàvit som partidaris de no disposar-ne o liquidar-lo cada

any per capital-reserva doncs no té un caràcter fixo .per' a estar subjc£

te a la proporció de socis entre el Centre i la Secció.

"Demés, ens permetem aconsellar que en l'avenir se segueix el mateix

procediment i nue cada any es compulsi la relació entre la nominal i la

efectiva, per ésser dada molt important a la vida econòmica de la Gec—

ció.

"Subsidis fYlediclna i Clrurcia

"L'assignació en aouest concepte de 8'50 ptes. pagades totes les pòli—

ces, ens ha donat un superàvit de ptes. 442'Cu o sigui de uns 17 ctms.

per scci, ço en. demostra que debem continuar amb el mateix tipus i dei-

xar aquest ròssec en data en previsió de futures.contingències.

"Subsidis cessantia

"La assignació de l'3G ha constituït un fons de ptes. 3,476*95 de qui—

nes sols s'ha disposat (amb goig ho consignem) de ptes. 780 o sigui 29

cèntims per soci. Corn se veu la assignació és desproporcionada i guian_t

nos per les indicacions de ffir. Basin, qui ens deia que amb 40 ctrns. per

soci podríem cobrir-nos d'aquest risc i per el prcmig que d'ençà de no_s_

tra fundació dona ço pagat per soci per aquest concepte, 7p ctms., —

creiem que serien suficients per a atendre en aquest subsidi 50 ctms. -

per soci. Ho aconsellen també axl les restriccions que per mitjà dels -

nous estatuts ha tingut aquest capítol. El ròssec resultant a favor d '_a

quest compte de ptes. 2,606'95 ha sigut liquidat per capital puix no

hem vist la necessitat de mantenir la dita desproporció.

"Despeses generals

"La assignació en aquest compte ha sigut de 3'30 ptes.

"Ço gastat per soci ha sigut ptes. 3*05. El ròssec de 577*53 ptes. l'hem

deixat a son benefici, no obstant; tenint en compte el que cada dia es

veu nostra Secció favorescuda per nous i nombrosos elements, creiem, i
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aixis'també ho proposàrem, que no aniríem tíesacertats al reduir aquella

consignació a 3 ptes.

"Fons subsidis per Invalidesa i Vellesa

"Respecte aquest compte no podem dir més nue amb les.2'50 ptes. que se

li destinen, més els interessos a que té opció, ha tancat l'exercici -

amb un fons ce ptes. 17,37B'74.

"No obstant, aquesta Junta de Govern entén que hi ha necessitat de de_s

glossar anucsts dos subsidis per ésser de característiques distintes,

i per a subjectar-se cada un a preceptes reglamentaris molt diferents.

"Salvant sempre ço que opinions ben orientades indlcuin i en definitiva

l'acord que l'assemblea prengui, en les -proposicions oue tenim projecta

des es veurà lo solució cue donem en aouest assumpte.

"Fons subsidis Defunció i Enterrament

"Aquest compta, interinament, s Via anat integrant arnb la assignació de •

pteso £'40 i ço nue durant acuests últims meses han donat les'cuotes

F.gpecíals par Dret d'Entrada.

"¡y. al gra t tots els nostres esforços i els bons desigs de D. Pere Corarni_

nas, nue és qui ens ultima els treballs per a la definitiva i matemàti-

ca regularització d'aquest compte, no hem pogut venir an acuesta Gene—-

ral amb aquest capitallssim assumpte resolt. Ens serveix de lenit.tu, i

creiem que serà en vosaltres raó de descàrrec, el saber que, dintre de

pocs dies el 3r.-Corominas ens dirà sobre el particular la darrera pa—

raula.

"Dispensari

"Per a obtenir una més fonamentada orientació de ço que costa a la Sec-

ció el sosteniment d'aquesta dependència, millor dit, branca ufanosa -

del nostre mutualisme, amb tetes les consideracions d'una de les prime-

res avantatges que posseïm, doncs cal tenir present que el nombre de v_i

sites o serveis prestats durant el flnt exercici ha sigut de 7,093, i -

per a fixar en conseqüència ço oue procedeix per a subvenir a aquest -

cost, hem' estab'lert dos comptes.

"En el denominat Dispensari despeses generals han sigut motiu de càrrec
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totes anuelles despeses que referint-se exclussivament a Dispensari, te_

nien un caràcter general, Inclusslu l'amortització anyal de Material -

.Dispensari (ptes. 601'10 la d'aquest curs).

"Aprofitant aquest punt, us direm que també ha sigut un càrrec en aquest

compte un obseaui cue per r.'adal la Junta de Govern feu en els abnegats

senyors Doctors de nostre Dispensari, petit en relació a sos serveis, és

veritat, però en el nual nosaltres hi valguérem significar l'agraïment

de la 3ecció, oue és molt i gran.

"Tot junt ha su.-nat ptes. 3,391*50. En la data, ço que s'ha ingressat per

talons a drets a Dispensari i ço cue segons l'article 3G li correspon -

(2 pessetes per admissió). " •

"Tot junt ha rendit ptes. 1,605,' resultant un dèficit de ptes. 1,7SG'£G.

"L fal tre compte, der.o~.inet Dispensari despeses reintegrables, o sigui en

ei cue hi hem carregat el valor.de meJicairents, c-pnsi.ts, petits utensi-

lis, etc. (total 1,602 ptes.) i de quin valor sols se n'han reintegrat'

ptes. ,£OE '15 ens acusa un deficit de ptes. S93'G5. Grns motiu d'això es

l'augment considerable nue han sofert enuells articles, sense .que ms?_l.

tres alteréssim els preus de les despeses en cures.

"En conjunt el Dispensari ens ha reportat una despesa de pésetes 2,735^5

i com nue en lo successiu entenem que aquest, con tots els comptes, —

deuen funcionar lo més normalment possible, hem determinat sotmetre • t^ri

bé a vostre acord proposicions en aauest fi encaminades.

"La esnentada grassa xifra de visites lliurades en el Dispensari, també

ens ha fet veurer-, palesament, l'incapacitat del mateix i encara nue -

avui s'ens presenti com un problema de difícil solució l'engrandirnent,

puix son dos obstacles molt Inabordables la manca de local 1 les grosses

despeses que representa, formalment prometem ocupar-nos d'aquesta neces-

sitat cada dia més perentoria. Agraldissims restarem a tots acuells con_

socis cue amb llur iniciativa ens ajudin en aquest i altres afers.

"Estadística

"Passantels ulls per nostres llibres de comptabilitat, es veurà aue no

sols ha sigut atesa la part forçosament administrativa, sinó que s'ha -

procurat donguessin un màxim de dades estadístiques. Demés, amb la nor-

malització i creació de llibres auxiliars s'han pres orientacions, sinó

definitives, -el camp és rrolt extens- al menys essencials per a que din
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tre uns ouants anys pnquern enriquir les tíades estadístiques que en el -

pròxim nombre ri 'ACCIÓ tots podrem apreciar,

"Anticipant-nos, volem consignar Ja ?vul, cuelcom de ço què's publicarcj;

"Socis admesos aquest any, 706.

"Baixes per a diferents conceptes, 230.

"Baixes per defunció, 11. .

"Augment de s-cis, 457.

. "Prcrnig de socis per any, desde la fundació, 3GG.

"Promig pagat per Medicina i per soci desde la fundació, ptes. 7'31.

"Ft-r cessantia, Ja ho hen dit, D'7n ptes.

"Per despeses generals, 2,54 ptes.

"ProTilg edat dels sncis en 31 maig c'enguany: 27 anys, 8 mesos i 23 di-

es.

"Fromig de presència er la Secció: 2 anys, 10 me^sos i 7 dies.

"Resumint

"La impressió cue ens nropo-rcicna la vida econòmica de nostre Secci'.i P.

de 3. rfutus, as en extrem satisfactòria, puix que com se comprova en

l'estat de comptes llegit suara i d'una manera més clara en les dades -

que sortiran en la pròxima ACCIÓ, el guany total d'aquest exercici arr_a

bassa tots els assolits fins are, sens haver sigut les despeses menys -

quantioses a cap altre any i en definitiva per nue, havent fet la separ_ç

ció acordada de cabals, encara que no amb tota la Justesa matemàtica -

que es voldria, oueda un rémanent gens despreciable ccrn a fons de resejr

va, 'la quantia del qual no podem precisar fins haver rebut el treball -

al.ludlt respecte al Fons de Defunció i Enterrament.

"He acabat i perdoneu.

"ANTONI VALLEJO - . "

"15 Juny'1918.

"Acords presos per unanimitat en Junta 'general ordinària del 15 de Juny

de 1513 amb motiu de les .proposicions que es desprenen de la memòria i

presentedes per la Junta de Gnvern;
«

Primer. Que l'assignació per Cessantia sigui de Ptes. 0'50

Segon. ' » . ' Despeses generals ' ' ' 3'10
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Tercer. Que 1'assiynaciô per Invalidesa siguí de Ptes. 0'7ü

quart. '- ' » Vellesa ' ' ' ' 2'20

Cinnuë. ' » » . Dispensari » > ' GfûG

Sisè. ' ' • ' radicina » » ' B'50

Setè. ' ' '•' Defunció ' ' ' 6 MG

Quota anyal d'un soci ( aproximada). r-tes. 22'GO

"De^és, subdividir el fons d'Invalidesa i Vellesa COTÍ segueix:

'"El 25 per ICC de dit fans al compte d'Invalidesa

"El 75 per ICO ' ' ' • ' de Vellesa "

"DeTiés, ^ug:"rentar afnh 5 cèntims els drets a visita en el Dispensari, i

deixar a Judici de la Junta de Govern ço cue calgui fer respecte a l'nuj

ment dels preus nue per despeses en curs es cobra en el mateix.
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MOVIMENT DE SOCIS

Dates

1904-05

1905-OG

190C-07

.1907-08

1903-09

1909 - 10

1910-11

1311 -12

1912-13

1913-14
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135
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Dates

1904-05

reos - ce
1906-07

1907 -OS

1908-09

1909-10

1910-11

1911-12

1912-13

1913-14

1914- 15

1915- 16

1917- lö

TOTALS . .

Quotes

1000'-
.

2326'-

3164'75

4502'75

5876-25

6943-75

90oS'40

12295'-

14054'—

1940S' 90

23076-40

29173-8o'

4^1!'-

221:70' —

i
Intíi essos ' Subvencions

- 817-S5

39'45 1437-85

79'— 2753'eO

103' 10 1704'fJO

390'30 3525'S5

47380 2US2''ID

879-65 800'—

930-09 4232'55

1142-60 4(3f)7'87

1843'94 5S26'80

2237-95 6795-15

2424-48 84SÍJ-95

4750-03 13453'2U

I«ii5'67 6732H2

.
U'l ns '1, ns».

.

—

~

-_

—

—

—
7' —

42'25

221-25

807'75

wis
1977MO

Augment aniiyl
oc U-piial

2132-85

3239'95

3101'70

5234'S1

o405'i)9

5054' 11

11437-57

10J54-70

J5433'6?

300?- 07

22S3Í1-9G

H>e,SC-10

. 3«Gíüj-i¡4
.

Capit»!

1197-25

3330-10

6570'05

9071-75

1490,956

18373-25

23427'36

348o4'93

45«19'72

01303'41

114973-0?

8781'/04

13816a'84

DESRESES

Dal««
l

1904 -05• iivl " W J

Í 1905 -06
1906-07

1907-03
19JS-OÎ
1909-10
1910-11

1911-12
1912-13
1913-14

1914-15

19Î5-16
1916-17

1917-18

Mtdiclna

PJ!. «míe

6¡ 770'—
13
16
21
24
33
38
61
57

135
90

157
172

823

770--
1770'—
2150;—
2420--

2550'-
5630'—
4650'—
6015'—

173SO'—
8075'—

IS-JV.-K)
175f)0--

83.162-50

C. AUjor

F.l.

—
1

2
3

Pendu

~~

, — -

165
445
495

1Í 375
3
3
6
6
5

70
475
875
435
640

23 3S45

53 7620

c
M.

—3

2
5

3

Petit«

hirtiií

~~
120
95

285
257

3¡ 189

8
7
5

10
5

375
342
213
330
501

t-fi J 50 31 O 111
í'G

870

5112

Ossamiu
W.

—

—

3
3_

2

5
18

taimi

—

. —

375'—

3S7'50

—
300-—
430-—

24 2W-50
27 2627-50

o 7«r>- —

Oi STCT'X.;

Defunció

FÍ!.
•

_

i
2

3
• 8

1

1
19
5

13
11

f.4

forniu

^^

«_

100__

200
303
850
100
100

1975

750
1703

1200

72Í»

Toul Subsidis

(¡1 i hmlri

6| 770 —
Jß: HpJ'

19j 1966'—
27 2^00-—

|

34! 3707'—
45 3931-50

55 72901-

74Í 5462'—

71
183
130
235
220

1127

7233'—

22546'—
í 2553-50
2472.J-

'24W—

1 18057- —

D E S P E S E S
lluca

4 V 2 J
230' 10
315-80

íilimiiri

_

_

327-20
565-40 —
637-90 • —
834-30 —
çi3^-_ _

(lixrn't

69j'6ri
722'25

1647-30

123&40
1630' 40

143y-20
1446'20
2294-15
2455'25

1187-40 763-30 2442'35
1261'30 516'40' 2955'8S

250'10 2736-90! 4727'07
— 2533-20' 7423'22

49j?9'60; 81 4S'54

n'30.=>'7ü 1 154V''40'392ÜO'Ö!

Promig per soci pagat per Jíedícína. ptcs. 7'31

• • • • • • - - ProJiiig jxrr .soci patint jn-r

Proinig por soci palpat per Cessantia, ptes. 0'7U

S GeíicraLs. jjlfs. 2'84 . . . . • •
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VISITES DISPEN

Exrcncici l o i r - i s

Medicina i Cirurgia 4572

Xas, Gola i Orelles 416

Sistema nerviós 117

Vies respiratòries 100

Oculista 770

Infància, Parts, Ginecologia 322

Dentista C49

l'edictir 153

TOTAI,..., 709'J

A socis del Centre f/24

A socis Secció i Centre 0175

RI;COXIÍIXI:MKNTS — 721

CENTRE AUTONOMISTA DE DEPEÍ.DEhTS DEL COMERÇ 1 DE LA INDUSTRIA.

SECCIÓ PERMANENT DE SOCORS LUTUS.- Memòria i dades estadístiques,

llegides en Junta general ordinària del dia 13 de juny de 1918, -

fer l'interventor de la Secció Permanent de Socors Mutus. N'Anto-

ni Valle.i o i Capdevila.- Barcelona, Impremta.Elzevirian», s.d.



ALS JOVES

"Vos, Jove dependent... comença 1'Eladi Homs en un follet que endreçava

el 1911 a les Joventuts del Centre, parlant de la noblesa del negoci i -

de l'alt sentit del Comerç.

"Vos, Jove dependent... vull repetir avui Jo a les nostres Joventuts per

interessar-les en un gran afer d'amor a la nostra llengua: el de la seva

fixació ortogràfica.

"Cada vegada oue a casa o fora de casa hem llucat alguna desconsideració,

alguna manca de respecte pel català, hem aixecat .el crit al cel recia —

mant per la ncstra parla, al menys els mateixos drets que tenen les al—

tres parles, hern fet protestes d'amor fervent i hem retret -amb raó- que

ella és el nostre esperit mateix; però fora d'aquests moments, passada -

l'exaltació incidental, no hem fet cap cosa perquè el respecte es conso-

lidés, no hem treballat per a conquerir-li la serietat d'una llengua mo-

derna, per a donar-li la gravetat d'un ser que ha arribat a la perfecta

maduresa, per a llevar-li aquest seguit.de vestidures carnavalesoues,

aquesta frivolitat d'ésser habillada a cada moment amb ortografies diver_

ses, filles gairebé sempre del mal gust i la ignorància del que escriu.

"Avui la fixació del català és un fet, i després del treball immens que

ha realitzat l'Institut d'Estudis Catalans i l'eminent filòleg En Fompeu
/

Fabra, la unitat ortogràfica està en les nostres mans i més que res en la

nostra humilitat. Vos» Jove dependent, heu de fer el miracle, car som -

els Joves qui tenim l'obligació de donar a la llengua aquesta regulari—

tat que encara li manca. Els savis Ja han dit la seva paraula. Ara cal -

només seguir les petjades llurs, enc que de moment costi un xic d'esforç,

i llençar-nos amb fe 1 gosadia a purificar el parlar de cadascú i a con-

seguir la correcció 'ortigràfica, mitjà el més segur per a assolir la pe£

feccló de la llengua de tots, i per a llegar a les generacions que pugen

una llengua més pura, més senzilla, més alta, que no l'hem trobada nosa_l

tres. •

"Vos, Jove dependent, no teniu prejudicis ortogràfics que us destorbin,

ni dèries arrelades, ni qüestions en les quals hi sigui lligat el vostre

amor propi, al contrari, teniu per endavant temps a bastament i voluntat

per a posar-vos a estudiar i a predicar amb l'exemple, teniu prou força
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per a empeñare una campanya quieta i pacifica a favor de la unitat i la

puresa de la llengua.

"Es un xic comprensible, que els senyors que tota la vida han fet l'es—

forç o-escriure en català en mig d'un ambient no gaire propici, veient—

se precisats molt sovint a actuar d'artífexs, Innovadors i purificadors

de la llengua, que cadascun s'havia fet un sistema ortogràfic pel seu ús

particular, ara els raqui de deixar les seves habituds i d'abandonar els

seus malvicis, nn s'avinguin a confessar la seva insuficiència en mate—

ria gramatical i filològica i cridin reclamant el dret d'escriure'a la -

seva manera (ccm digué no fa gaire un conferenciant, en fer la conclusió

de dues disertacions seves contra la reforma lingüística). Ferò nosal—

tres, els Joves -d'anys i d'esperit- que no hem de renunciar a res, si -

no és a la nostra ignorància, estem en condicions immillorables per a

contribuir amb el nostre esforç individual a donar a la llengua aquella

serietat i aauella gravetat de les auals suara parlàvem.

"Per això cal només tenir plena consciència de les següents coses:

"a) de la importància aue té per la llengua que tothom posseeixi una pe_r

fecta correcció ortogràfica;

"b) que nosaltres no som gramàtics i que, per tal raó, no tenim el dret

d'anar a discutir a gratcient les decisions d'aquells que s'han passat -

la vida estudiant amb abnegació 1 amor els problemes de la llengua;

"c) que hem de seguir les lliçons-d'aquests homes eminents i hem d'esfor_

çar-nos per adquirir, com més aviat millor, els coneixements necessaris

per a escriure correctament el català;

"d) que el millor procediment per a assolir la unitat de la llengua, és

usar sempre, i sobre tot en la intimitat, un llenguatge pur i una corre£

ció exquisida, tant en 1'escriure com en el parlar.

"Vos, Jove dependent, poseu-vos humilment a estudiar aquesta llengua no_s

trada que és la magna expressió del nostre ésser, i veureu com per aquell

que s'hi entrega amb voluntat i amor és una disciplina no gens difícil,

i veureu també quin goig hom experimenta en anar-la posseint i en troba_r

se en condicions de manejar-la amb correcció, i penseu en l'eficàcia que

tindria que els 6,000 socis del Centre fessin tots com vos i es conver—

tlssin en ferven-ts soldats d'anuesta nova creuada."

Artur Martorell i Bisbal, professor de .les Escoles Mercantils Catalanes

del CADCI.
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("Butlletí Escolar de les Escoles Mercantils Catalanes", i de Juliol de

1913, p. 132 i 133) .
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QUALITATS QUE ADORNEN I CONDICIONS QUE lYlANQUEN ALS CATALANS PER AL

COMERÇ mODERN

"Tres conferències per En Jaume Carner, donades els dies 12, 17 i 25 de

Juny.

"Aquestes conferències foren una mena de revisió de valors de la poten—

cialitat comercial nostra. El conferenciant, oue per raons de la seva -

professió ha intervingut durant una sèrie d'anys i intervé encara en la

marxa de gran nombre de cases comercials catalanes, i que dotat d'un —

gran esperit critic, d'un do d'observació i una intel·ligència remarca—

bles, ha sabut aprofitar aquesta intervenció per a escorcollar tots els

replecs de l'anima del comerciant català, vingué, segons frase seva, fre_

turós de parlar, perquè la guerra actual, en acabar-se, trastornarà de -

tal manera la marxa econòmica mundial, que els pobles que no estiguin -

preparats per la lluita gegantina oue s'acosta, en la cual no hi hauran

neutralitats que valguin, seran arrocegats indefectiblement a l'estat -

d'esclavatge i desapareixeran, i sols obtindran victòria els que hagin -

avançat seguint les lleis dels temps moderns. I. nosaltres, els catalans,

tal com som, tal com vivim, serem derrotats si no ens ordenem per la vi-

da nova. Fer això ell ve a parlar, perquè creu complir un deure de ciuta

dania, venint a marcar orientacions, les que creu que calen per a fer—

nos triomfar.

"Per a capir ben bé la diferència del comerç d'avui amb el comerç d'a—

bans, cal seguir, diu, tota l'evolució que aquest ha fet des d'un bell -

principi, i per a informar el nostre amb els caràcters que li són preci-

sos per a triomfar, cal que escorcollem ben bé la nostra manera d'ésser

i ens coneixem ben bé les qualitats, per a aprofitar-les i si cap millo-

rar-les, i que esbrinem quins són els nostres defectes, per a guarlr-nojï

en. La visió de la realitat d'avui ens dará el camí i l'orientació de la

nostra vida futura.

"Explica l'evolució que ha fet el comerç en la vida de l'home. En el co-

menç tots els mitjans del viure consistien.en la caça, la pesca i la vi-

da nòmada; encara avui hi ha pobles que no fan altra vida i que no cone_i

xen el comerç, ni l'intercanvi social. Aquests homes nòmades vingué un -

moment que es fixaren constituint un petit nucli de població, a voltes -



• 577
units per llaços afectuosos, el qual es desenrotlla i formà les primeres

manifestacions de la indústria i els principis del comerç, que consistia

solament en un lleuger intercanvi de productes entre els nuclis propers.
Aquest endarreriment comercial, porta aparellada una gran pobresa, i du-

rant molts segles, i també avui en molts indrets del món on encara no

han pogut arribar els beneficis de la civilització, ha' sigut i és l'únic

moviment comercial que s'hi verifica. Però allí on la gent avançava a ml

da dels temps les viletes creixen, Ja son viles un'xic més importants, -

que canvien els seus productes amb els dels pagesos de les rodalies i

fan el comerç local. Així comencen a fer-se camins, que extenen el radi

d'expansió dels vilatans, que s'extenen per les altres viles i fan el C_Q

merç comarcal, augmentant-se el nombre de camins morralers, de camins -

veïnals, per on els fruits de la terra i els de la mà d'obra que es fan

a les viles s'escampen. Els homes Ja no porten les mercaderies a coll, -

sinó aue utilitzen els animals.

"Aquest comerç fins a mitjans del segle passat representa el 70 per 10G

del comerç mundial i això que el seu radi d'acció-no abarca més enllà de

60 quilòmetres. El comerç comarcal es regularitza, organitzant-se els

mercats setmanals, en els quals els pagesos van a la vila a portar els -

seus productes i a proveir del que els manca. En aquest mercat anaven a

fer l'intercanvi de productes, però no podien vendre res a ningú aue no

fos de la vila. Aleshores la vida comercial s'eixampla poc a poc, adqui-

reix una major importància i de llur organització en neixen dues instltu

clans ben característiques que per molts anys han sigut la única manife_s

tació del gran comerç: són les fires i els marxants ambulants. Les prime

res tenien una importància extraordinària, puix hi acudien mercaderies -

de terres molt llunyanes, especialitzant-se, podríem dir en la venda de

determinats genres o articles: Verdú, Salàs (fires de bestiar les més im
portants de Catalunya). Això no és sols aqui, sinó també en els altres -

països; recordi's només les de Medina de Campo, Francfort, Leipzig'. Avui

encara en queden reminiscències d'aouestes fires, però no són de bon —

tros el que havien sigut, puix avui les facilitats de transport Ja no -

fan indispensable que la mercaderia vagi al comprador sinó que, ben so—

.vint, i ben fàcilment, el comprador va a la mercaderia,•en el precis mo-

ment que 11 convé, sense haver d'esperar un dia fixat o una època deter-

minada.

"Els guiadors de camells foren els primers marxants ambulants que recor-
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regueren tots els països. (Ylés tard vingueren els marxants que a través -

del mar portaven els productes de l'enginy huma o els naturals i els '—

exòtics en grans vaixells. Aquesta llei de marxants que en l'Edat mtJa-

na adquiriren tanta.importància, avui gairebé han desaparegut, i els —

pocs que queden, que no són ni ombra dels seus predecessors, són els que

van pels pobles petits mancats de vies de relació i allunyats de les —

grans ciutats a vendre qualques mercaderies que han de portar ells mste_i

xos a coll.

"En l'Edat mitjana apareixen els banquers, marxants de diner, que facili

ten molt l'es operacions del marxant de mercaderies. Nio obstant el comerç

no adoulreix un desenrotllament progressiu i ordenat, sinó aue fins el -

segle passat continua usant uns mateixos motllos, estacionat sobre tot -

per la manca de mitjans de transport, punt central de la seva expansió.

Durant tot aauest període el comerç en els pobles es limita a un parell

de botigues on s'hi ven de tot, sense l'esperit de fer grans riqueses, •-

sinó sols per anar vivint amb un xic de desembraç.

"Però ve el segle XIX i una transformació radical afecta el comerç. Les

causes d'aquest canvi foren originades per una sèrie de fets que es pro-
duïren en aque.st segle, i aue cal estudiar d'un a un per a capir ben bé

llur trascendencia en el desplegament intens del comerç. Aquests fets -
són: l'enorme revolució cels transports aue amb el mateix temps i esforç

que abans enviaven 100 qg. a ICO qm., ara els envien a 25,COO qm.; la ma

neda, que adquireix una valor pròpia que mai havia tingut; l'economia mo

netària, els organismes industrials i comercials.

"La facilitat dels transports fou la clau de la transformació del comerç.

Era obrir-li camins per on podés circular vivificant amb la seva força -

poderosa tots els indrets on la seva influència arribés. Nous mitjans de
locomoció exigien l'establiment de vies noves. Això ho demostren les es-

tadlstioues de les xarxes ferroviàries, dels canals, de les carreteres,
de les Unies marítimes, i l'establiment de les xarxes telegràfiques i -

telefòniques amb les magnes empreses de la comunicació cablegràfica dels
dos móns. La circulació mundial queda canviada i sobre tot intensificada,

rnés camins volgueren dir més agitació, més riquesa, més vida. Això portà

també com a consecuencia la rebaixa dels preus dels transports, que amb
llur regularitat. 1 seguretat feren del comerç comarcal un comerç mundial.

"La moneda. Havia estat fins a l*Edat fïlitjana un recurs dels Reis per a

eixugar els dèficits de guerra, però en el segle que ens ocupa, li fou -
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reconeguda una valor pròpia 1 li fou donat veritable caràcter de terme -

mig de tota transacció, no solament de mercaderia i mercaderia, .sinó de

treball, de servei. Això alterà del tot l'econcmia natural. Abans el pa-

tró pagava a l'obrer amb productes-, que lligaven l'obrer a l'amo, fent-

lo dependir d'ell; avui l'obrer dóna un preu al seu treball i el cobra -

amb moneda de la qual pot fer-ne el que vol amb completa independencia i

autonomia.

"Encara el problema monetari guanyà amb l'establiment dels Bancs, que -

permeteren fer grans transaccions sense necessitat de portar quantitats

crescudes de diners. El crèdit adquirí caràcters grandiosos, donant-se -

el cas que avui poden fer els particulars emprèstits grandiosos, i anti-

gament els reis devien empenyar-se la corona per a reunir quantitats re-

lativament migrades.

"En desenrotllar-se el comerç na degut regularitzar-se, i fruit del seu

creixement fou l'organització industrial i mercantil, a base d'un conei-

xement tècnic que ha canviat del tot el caràcter del comerç de setanta -

anys enrera. Ja no calen les fires per a adquirir productes. Amb un sim-

ple cablegrama es fan venir dels llccs més llunyans tota llei de produc-

tes, que són remeso.s en espai de temps mai somniat pels nostres avis. El

comerç té la mateixa missió aue tenia, però avui el seu engranatge s'ha

duplicat, per fer-lo assequible i ràpid. Tot comerç requereix avui una -

direcció i una organització de les quals en depèn el seu èxit. Encara, -

però, el comerç no ha arribat a crear noves orientacions morals; això

vindrà d'aquí unes quantes generacions. Però no és Just que els comerci-

ants s 'enriqueixin sense que unes lleis morals els obliguin a guardar es_

crúpols nue ara no tenen. Cal estudiar encara aquestes noves lleis per—

auè el comerç modern devlngui recte i honrat.

"Si ara podessin tornar César 1 Alexandre i fossin encarregats de diri—

gir la guerra actual, amb tot el seu saber no podrien reixir-ne perquè -

l'organització actual és tot altra que la dels seus temps. Idèntic feno-

men passaria si avui tornés un d'aquells intrèpids marxants fenicis que

fa tants segles solcaven el Mediterrani.

"Altrament, el bon comerciant avui necessita tres condicions essencials:

1'afieló al treball, la virtut de l'estalvi i l'esperit del negoci.
*

"El català té amor al treball? Evidentment té aquesta condició que àdhuc

els nostres detractors ens han de reconèixer.
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"Té la virtut de l'estalvi; en el sentit d'estalvi sa, estalvi aprofita-

dor de tota riquesa, no en el d'avaricia? El té, és una de les seves més

altes virtuts, que en èpoques perilloses 1'ha salvat de l'esfondrament.

Especialment la dona catalana la té, sols comparable a la de la dona —

francesa, a la del poble francès, reputat avui com el més estalviador

del mñn. Deia un dia un capità anglès al conferenciant; 'Si nosaltres tin

guéssim les dones corn vosaltres, quina altra no seria la puixança d 'An —

glaterra! •

"L'esperit del negoci ja no el tenim tan desenrotllat. El comerç nostre

és fill molt sovint del bon seny tradicional dels catalans, és l'antic -

dependent, el majordom de fàbrica qui amb el seu bon cop d'ull ha contri

buit en gran manera a la nostra rinuesa industrial. Fera aquest comerci-

ant és el guerriller del negoci, que ha fet tots els possibles i àdhuc -

els impassibles per a surar, sotmetent-se a privacions, angúnies i sacrJL

ficis; ha sigut una victòria del caràcter i de la voluntat. Files avui la

guerra de guerrilles s'ha acabat. Tot comerciant ha d'anar ben equipat -

per a la lluita, i ha de disposar de tots els mitjans precisos per a

triomfar. Ja no n'hi ha prou avui de les èspingardes, calen els canons -

de gran potència i alcanç. Fins ara el bon sen^ l'esforç, l'instint del

negoci ens ha bastat, però, d'avui en endavant cal la preparació tècnica,

cal. l'estudi conscient per a vèncer en la gran lluita comercial.

"La vella casa de comerç era montada sota un tipus patriarcal, mentre -

que avui els grans bancs,' les grans cases comercials, les empreses indus_

trials poderoses com són ara les metalúrgiques, totes són a base d'una -

gran concentracio.de capital, totes s'han imposat uns certs principis ±n

dispensables per a l'èxit: l'extensió del crèdit, el coneixement del ne-

goci, la bona direcció, l'organització moderna, la tria de la dependen—

eia.

"Els Estats que no han sabut fer la nova casa comercial s'han vist inva-

dits pels grans negocis estrangers. Quan un pals no té investigadors, no

té comerciants, ni artistes, ni homes de negoci sofreix una invasió espjL

ritual i comercial que s 'apodera de totes les seves fonts de riquesa. E_s

panya està invadida; Catalunya també.

"N'és una prova irrefutable el que passa a Barcelona. La Companyia dels

tramvies és estrangera; també ho és una companyia de gas; dues d'electri

citat; la que explota les aigües, gairebé tota la banca és estrangera; -
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són estrangeres la mitat de les accions de la xarxa de ferrocarrils. fïiO_l

tes cases tenen organitzacions, capitals espanyols, però la direcció és

estrangera. Ei capital de les empreses estrangeres a Catalunya és de fet

uns 300 milions de pessetes, amb l.'agravant que aquestes companyies han

arreplegat pel mitja de l'emissió bona part del capital del pals, que -

els permet-treballar amb capitals propis relativament limitats, els

quals després amplien llençant al públic obligacions que adquireix a un

mòdic tant per cent. D'aquest fet resulta que els- beneficis de les grans

empreses van a parar tots a mans estrangeres.

"Aquestes empreses no les hem fet nosaltres, no per manca de capital si-

nó d'empresa, da coneixement,'d'adaptació als corrents comercials mo
derns. Si nosaltres no ens esmenem, si no evolucionem, si no ens afanyem

a prepararnos tècnicament, el preu a que pagarem aquesta inacció serà —

molt més dolorós perquè afectarà les arrels més fondes de la nostra per-

sonalitat.

"El moment actual és el més propici per a fer aauesta preparació indis—

pensable i aprofitar-nos dels seus beneficis. Ara que els altres pobles

no poden treballar i han tingut de sospendre la seva marxa progressiva,

nosaltres podem aconseguir-los posant-nos al seu nivell. Aquest riu d'or

que la desgràcia dels altres ha posat a les caixes dels nostres rics, -
pot ser una gran desgràcia, perquè hi ha el perill de llençar-lo en vani

tats i orgies aue ens poden portar a la degradació, però si l'apliquem -

en la preparació tècnica mercantil que ens manca pot ésser una font de -

riouesa inestroncable.

"Hem parlat de les co-.dlcions o aunlitats que tenim els catalans, però -

és precís parlar també dels defectes que ens priven de desenrotllar el -

comerç en el sentit modern. Són tares que les hem d'extirpar si volem —

aconseguir alguna cosa.

"Tenim els catalans un excessiu amor propi mal entès.

"Tenim un egoisme irreflexiu.

"Som propensos a l'enveja (no a aquell llegltim orgull que és font d'ac-

tivitat).

"Tenim un esperit anàrquic, rebel i murmurador.
•

"Tenim un rei al cos, som excessivament individualistes, refractaris a -

l'ordre, a la dis.ciplina i a l'esperit de cooperació.
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"Tant o més Individualistes que nosaltres són els francesos, els angle —

sos, els nordamericans i els alemanys, però tenen una formació, .una edu-
cació que els fa passar per damunt d'aquesta feblesa i els hi dóna el —

triomf comercial. Les tares que tenim es reflexen en la vida dels nos —
tres negocis. D'elles en neix l'afició a desenrotllar el negoci una per-

sona sola i a tot estirar s'arriba a constituir la societat col.lectiva

i un xic la comanditaria, i amb tot,-els socis no estan mai en perfecta

harmonia, sinó que tot sovint hi han escissions i- es creen societats no-

vss. Ja ho diu la dita: ens estimem més ser cap d'arengada aue cues de -

lleó. Fins auan fem societats anònimes sols els hi donem l'aspecte exte-

rior, car per dintre tenen tots els resabis, totes les prevencions de

les altres societats. Quants homes de bones condicions podrien haver re-

alitzat grans negocis si haguessin sabut refrenar les seves debilitats!

"El Banc de Barcelona, oue és un dels de crèdit més sòlid del món, que -

té tota la confiança de Catalunya, fins ara no ha obert la seva sucursal

del Passeig de Gràcia, quan n'hauria de tenir per tot el món. Amb la con_

fiança que hom li té hauria d 'haver arreplegat l'estalvi de totes les ço

maroues catalanes. Ara llança al mercat un nombre d'accions que tenia en
cartera; potser aquest sigui el principi del camí que deuria seguir per

bé del nostre comerç.

"Els pares, pel fort sentiment de família, donen sempre els negocis als

fills sense saber si valen o si poden portar-lo. Els amos no vigilen ni
estudien als dependents, .1 aquests, veient que tal com està montât avui

el comerç no poden sortir mai de la seva condició per més oue tinguin a£

tituds i coneixements, no posen a la seva tasca tot l'amor que li deuen.
Cal evolucionar i posar a cadascú en el seu lloc; aauell que tingui con-

dicions de director, és precís aue dirigeixi, i aquell oue sigui depèn—

dent cal que penetri tota la importància de la seva feina.

"El negoci modern exigeix grans capitals i grans enteniments. Capital -
sense coneixements ni tècnica no rendeix. El capitalista deu buscar la -

capacitat suficient i capaç de manejar els seus negocis, i els grans en-

teniments necessiten tenir els>grans capitals a la seva mà per a desen—

rotllar totes les seves energies i treure tot el fruit de la seva intel-

ligència esponerosa.

"Que els capitalistes cerquin i paguin els grans enteniments perquè això

és la salvació de Catalunya. Cal crear grans empreses desfent-nos d'egois_
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mes i prevencions per crear aquest gran instrument de negoci. A Espanya

mateix tenim l'exemple. Els bascs no són pas homes més treballadors ni -

de més condicions naturals que nosaltres, i, en canvi, la banca és seva.

Tenen carrils, mines i grans companyies navieres. £s que tenen més gros

sentit de cooperació, i s'han adaptat millor que nosaltres al negoci mo-

dern. Tenen més audàcia que nosaltres. No vull dir un irreflexiu esboger_

rament, sinó un esperit menys egoista. Carnegie diu que el comerciant no

deu ésser un Jugador. Els nostres negociants, sense ésser jugadors, han
d'ésser audaços, i tenen el deure d'engrandir les seves cases, oue enca-

ra que siguin seves són orgues de la vida dels pobles; no són coses mor-
tes sense trascendencia a la col·lectivitat. L'home de negocis deu estu-

diar, al davant de tota empresa, les probabilitats d'èxit o de fallida,

i si guanyen les d'èxit, s'ha de llançar a la prova amb confiança, em —

pleant tot el seu saher n el del seus directors.

"La táctica riel comerciant rieu ésser no exposar tot el seu capital en un

negoci sol. A Bèlgica he vist sindicats d'estudis d'empreses a l'estran-

ger que afronten els projectes més arriscats del món. Els belgues creuen

que l'home de negocis pot dedicar un 10 .o un 15 per 100 del seu capital

en afers fora de la seva activitat habitual, dels quals molts en fracas-
sen, però si per sort un reïx, aquest sol produeix per ell i per tots -

els oue han fallit. Es un esperit d'aventura; són negocis d'aventura
fruit de l'estudi de les coses. Cal aue nosaltres tanbé ens empeltem un

xic d'aquest esperit que podria portar al nostre país una déu de negocis

en els quals mai hem pensat. .

"En posar de manifest les tares nostres no us cregueu aue sigui pessimis_

ta respecte de nosaltres ni dels nostres destins.. Al contrari, soc un o£

timista. Els nostres defectes són fills de les dificultats que trobem en

el nostre terrer per a treure'n tot el profit, i per tant, són un bon -

xic Justificades. To-ta la riquesa d'avui l'hem hagut d'obtenir lluitant

ferotgement amb la natura, aprofitant el mig pam de terra sobre la roca

dura, treballant incansablement; el pagès català sab el què costa de gua
nyar el diner, 1 per això n'és un xic avariciós. lYles això que un temps -

podria ésser Justificable, ara cal que cessi, perquè així ho exigeix la

vida futura... I per treure'ns aquests defectes no tenim altre remei que

adquirir una educació tècnica integral i ràpida.

"També ha intervingut a crear aquest estat nostre, la manca de governs -

aptes, però aquesta és una aDestió que no vol abordar, perquè al fi i al
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cap cada poble té el govern nue es mereix. .

"Tenim la propensió de donar la culpa de tot a l'Estat, inclus les coses

pròpies. Ens entretenim donant-nos la culpa.els uns als altres, però la

culpa és de tots pernuè tots estem en un mateix nivell.

"Els homes polítics no tenen un criteri de l'organització econòmica. Els

governs són un termòmetre que marca la cultura econòmica dels pobles;

quan aauesta sigui feta, els nostres polítics per força hauran d'estar a

l'altura del seu poble.

"La naturalesa econòmica de tota casa comercial és la següent:

"Compra 1 ven. • '

"Transforma la primera matèria.

"Compta i administra. •

"Fer les nuals coses necessita una excel·lent direcció i una bona orga—

nització.

"Els homes i els pobles són rics en raó de la quantitat de treball aue -

amb menor cost realitzen en una unitat de temps.

"Sauvage diu que fem disbauxes de temps i aquestes són la causa de la p£

bresa dels pobles. Un socialista francès diu que els espanyols exercim -

amb tota serietat el dret de la peresa. Treballem però no aprofitem; i -

l'eficàcia del treball no estriba en la quantitat del treball fet, sinó

en la de treball útil, que no és pas el mateix. Si fos possible fer l'e_s

tadistica del treball útil que fan els pobles i el coeficient del de ca-

da home, podríem trobar exactament el grau de prosperitat dels mateixos.

La ciència mercantil consisteix en saber buscar el màxim de coeficient -

de treball útil.

"Aquest coeficient està integrat per factors de dues classes: els uns de

caràcter col·lectiu determinat per l'estat social de cada país, els al—

tres són els genuïns i propis de les cases mercantils. Aquests últims

són de caràcter material 1 de caràcter personal. Els de caràcter materi-

al -la suficiència del capital, el crèdit, l'utillatge, l'emplaçarnent-

.no m'interessen tant, ara, com els personals que en són l'ànima. El di—

rector és el motor, és el cervell de la casa comercial. El senyor Amen—

gual, deia, en un article que el director necessita avui uns coneixe

ments que no s'improvitzen. Jo dic que a més a més d'aquests coneixe —
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ments, cal saber la vida econòmica dels altres pobles. I els nostres di-

rectors no tenen aquells coneixements, i les nostres cases no tenen ui-—

rectors, van a la rutina. Quan han de concórrer amb.cases de fora ben dl_

rígides són anihilaries.

"Per això la primera feina és preparar directors, fer a Catalunya una

cultura mercantil, únic camí de salvació?

"Aquesta feina avui Ja es comença a fer; no cal dir oue no ens podem re-

fiar de les institucions de l'Estat enquilosades i avui fredes 1 gairebé

mortes. El conferenciant parla dels projectes d'Escola de estudis superi_

ors mercantils de la Mancomunitat, estudia els plans de la mateixa i diu

cue els troba insuficients, que cal una més fonda preparació tècnica en

tots els rams del comerç i encoratja als nostres Joves estudiants que -

aprofitin bé les ensenyances oue se'ls donen en les Escoles Tuercantils -

del Centre i que treballin per a adquirir aquesta preparació que, a més

d'un profit personal no despreciable, pot donar, i això és el més inte-

ressant, hores de glòria a la nostra terra.

"El curset fou seguit amb molt d'interès; hi assistí una gran concurrèn-

cia que corona cada disertació amb aplaudiments llargs i entusiastics.

"m."

("Butlletí Escolar de les Escoles [Mercantils Catalanes", 1 de Juliol de

1918, p. 135-141)
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SECCIÓ PERMANENT D'DF^AfJlTZACIU I TRE3ALL DEL CENTRE AUTONOMISTA DE DE-

PENDENTG DEL OTfERC I DE LA INDUSTRIA.

-opuscle justificatiu de l'actuació del CADCI

a la campanya pel descans dominical-

"En el present rscrit va historiada -per rigorós ordre cronològic- l'ac-

tuació ce la Secció i del seu Gremi de Detall en. el que fa referència a

la campanya pro descans dominical, des de que; alguns gremis patronals -

s'enginyaren a burlar la llei, mitjançant els prou coneguts 'Pactes',

fins a la completa anul·lació dels mateixos.

"Es un?, historiado nus la Gecció s'ha cregut en el deure de publicar, -

per a coneixenent dels seus socis, especialment d'aquells oue, més afi—

cionots a la ineficàcia dels procediments desenrotllats amb estridències

al bell mig de la via pública, algunes vegades han arribat a calificar -

d'apaties els procediments seriosos cue en nom del Centre es seguien, i

qua mai hem abandonat per altres, malgrat les critioues dels impacients,

pernue ser.pre nenn estat convençuts de que sols amb semblants prccc-civiente-

era possible arribar a conseguir el triomf que desitjàvem per a nostres

associats i, en gc-neral, per a tots nls dependents de detall barcelonins.

"Avui que els resultats ens donen la raó del nostre procedir, ens hem im

posat amb goig la present tasca historiadora. Vos, company dependent oue

la llegiu, hi trobareu la transcripció fidel dels fets esdevinguts, i si

ells encenen un xic més la flama del vostre amor pel Centre, donarem per

snbradament compensades les emocions sofertes en venturosos moments de -

brega, nue hem assolit amb tota braó, pensant sols en les penalitats de

la dependència de detall i en el pervenir social de nostra mare Pàtria.

"En la segona meitat de l'any 1512, nuan tot Just si començava a ésser -

una realitat l'aplicació de la novella llei del Descans Dominical, s 'es-

campà la nova de nue l'autoritat governativa havia sancionat uns pactes

contractats entre alguns gremis patronals 1 unes simulades entitats de -

dependents, constituïdes a correcuita i integrades per uns quants pròx—

ims parents dels mateixos patrons.' Efectivament, els 'Pactes' apareixien

en el 3utIleti Oficial de la provincià de Barcelona, amb data 1£ octu—

bre 1912. La indignació a.mb que fou rebuda semblant noticia per tots els

dependents va ésser general, ocasionant -com pocs casos se'n renistren -
*j
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un veritable alçament en massa de la dependència vilipendiada. El moment

era decissiu; el dia 24 següent el Centre es persona en el Govern civil

per protestar dels 'Pactes' i demanar llur immediata nul·litat. Ferò nn

n'hi havia prou i per això, dintre del plac legal per poder reclamar, -

fou nue conjuntament i de complet acord amb 1'Associació de la Dependèn-

cia ffe-rcantil s'eleva un recurs d'alçada al PHinistre d'e Governació, ouin

recurs presentaren totes les entitats representatives dels veritables ríj?

pendents, demsnant amb Justa argumentació, fossin anul·lats els ominoso?

'Pactes'. La tramitació del recurs ha sigut extraordinàriament penosa, -

però el Centre mai 1 'ha oblidat -com s 'anirà veient- perçue desseguida -

va compendre oue de la seva resolució depenia, en-défini tiva, l'eficàcia

o inútil.litat de la nova llei, essent relativament secundari tot el nue

podés fer-se a part del recurs.

"El dia 14 de novembre següent la 'Secció d'organització i Treball' (oles

hores s*ancm=nsvo de 'Relació i Treball') escampà una proclama, convi--

dant als dependents al míting monstre que organitzava i efectivament ti£i

gué lloc el diumenge dia 17 següent en el teatre Sala Imperio, concorre-

guent~hi o sdherint-s'hi totes les entitats de dependents, no sals de -

Barcelona sinó de Catalunya sencera. Varen fer ús de la paraula un repre

sentant de 1"A. de la D.m.', altre de la 'U.P. de D. i E. de C.', i —

cinc en nom del Centre, protestant ab anergia de 1'incalificable atro —

pell de oue se'ns havia fet objecte. Foren aprovades unes conclusions -

oue la mesa dugué al Govern civil, en mig d'improvisada manifestació. La

síntesi de les conclusions era: ratificar en absolut a fer-se seu el re-

curs interposat per les societats de dependents; protestar de que els -

'Pactes' haguessirf obtingut la sanció del Governador senyor Pórtela -que

acabava de cessar-, i adressar-se al [ïiinistre de Governació per a oue

es suspenguessin governativament els 'Pactes', mentre ni es resolgués el

recurs. .

"invitat per l'Associació de la D.M., el Centre prengué part en un mí-

ting' que celebrà a darrers de desembre, arr.b idèntic sentit que. el convo-

cat anteriorment per nosaltres.

"En 12 de gener de 1913, el Centre encomanava als Consellers de l'Ajunta

ment, senyors Molla, Rius i Ripoll es fessin ressò dins el Consistori de

les conclusions aprovades en nostre míting, presentant una proposició en_

caminada a que l'Ajuntament es dirigís al Ministre de Governació 1 al -

President de l'I. de R. S. sol·licitant la invalidesa dels 'Pactes'. Mal
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grat la ferma brillant amb ciue el senyor Kalla defensà dita proposta, en

la sessió del 23 d'anuell mes, fou acordat passar-la a la ccmiss.io cor—•

responent, davant l'oposició que li feren altres regidors.

"En saber per la premsa"nue una comissió de patrons pertanyents a la

'Unión Gremial', havia visitat al President del Consell de ¡Ministres,

per interessar-li sigues fallat contràriament el recurs contra els 'Pac-

tes', el Centre, en data 23 de febrer 1913, envià telegrames al. [ílinistre

de Governació i a l'Institut de Reformes Socials reclamant la prompta i

favorable resolució del mateix, responent-nos el ministre que feia tres

mesos tenia demanades dades concretes a aquest Govern civil i encara no

li havien sigut facilitades. Degut a això, el dia 3 de marg següent, una

comissió del Centre visitava al Governador, ensenyant-li l'anterior res-

posta del Ministre i fent-li prometre que tot seguit remeterla al l'f.inis-

teri la informació esmentada.

"En 20 de setembre del mateix any consequlem per fi el oue l'Institut ce

Refermes Socials informés favorablement el recurs de nul·litat presentat

deu mesns abans per les veritables entitats de dependents barcelonins.

"Un dels fruits de la Frimera Assemblea de Dependents de Catalunya que -

celebrà per iniciativa del nostre Centre, va ésser una comissió de cara£

ter permanent, encarregaria de vetllar pel compliment de la Uni de Des—

cans Dominical. Aouesta comissió era integrada pel Centre i per les res-

tants entitats professionals de Barcelona. El seu debut consistí en

adressar una instància al P.Unistre de Governació, reclamant l'estricte -

compliment de la llei i 1'anuí.lament dels 'Pactes'. Poc després, en G -

d'abril de 1914, amb ;jn míting celebrat.en nostre estatge, es donà ço

menç a una forta campanya pública, eue es desenrotllà en els mesos d'a—

bril, maig, Juny i Juliol, arribant a produir un estat de violència, oue

l'autoritat aprofità per emparar als infractors de. la llei i perseguir -

annb extremat rigor als quins volien que fos executada. El privilegi que

una parella situació significava per als patrons provocà una tal reacció

entre ells, nue no sols seguiren mancant a la llei els que Ja hi estaven

habituats, sinó nue s'atreviren -a burlar-la molts que fins aleshores —

l'havien respectada. Transcorregué el temps sense ocasió propicia per re

produir la campanya; mentrestant ocorregué en el si de la comissió algun

fet oue per delicadesa no hem d'esmentar i que el Centre subsana genero-

sament, fins que obrant amb tota llealtat proposàrem la disolució de la

comissió, ço que fou acordat a darrers d'octubre de. 1914.
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"L'esterilitat de l'esforç realitzat en anuella època per tots els depèn

dents barcelonins associats, produí un retraiment general, al que gaire-

bé hi obligaven les diferents situacions polítiques de nnstre país, to —

tes contràries als nostres desitjós, que per espai de llarg temps es suc

ceiren. L'acció del Centre en aquell interregne consistí en visites i ço

municats als governadors oue tot sovint es renovaven en el comunament de

la província, i al President de la Junta de Reformes Socials. També as —

sistirem a dos mítings als ouals fórem convidats, l'un de 1"A. de D. m.'

hagut en el juny de 1015, i l' altre del 'Centre de Cobradors i ['Hocos' en

1 'agost del mateix any.

" La lliçó rebuda, si havia sigut dura,- no deixà,' per ço, d'ésser prnfi-
f·JL·]

tosa per al Centre. Lss Incidències de la darrera campanya na ens hav_i

en distret de la sort nue pogués cabre al recurs .interposat contra els -

'Pactes', paro totes les-nnstrt?s gestions s 'estrellaven per les mateixes

raons nue havia fracassat la campanya. I no obstant calia fer cuelcom. -

Era evicant que mentre subsistissin els 'Pactes', es faltaria a la llei,

cada dia en major proporció, i així la nostra ciutat arribaria a estar -

totalment fora de la llei, a~ib conssn himent de l'autoritat, com havem po

gut presenciar fins fa poc.

"Havent-se de tòrcer el camí, s'havia de confeccionar un nou pla, al que

ens dedicàrem pacientment, i quan el tinguérem enllestit, el Centre anun

eia els seus propòsits en l'Acció de 1 novembre de 1315. Verificades 'di-

verses reunions preparatives d'associats, per iniciarlos en l'empresa -

cue s'anava a dur a terne, inauguraven la intensíssima campanya pública

oue es caracteritzà com la més seriosa i millor orientada de quantes —

s'han promogut en nostra ciutat amb el mateix intent.

"El dia 11 del febrer 1017 visitàvem i férem entrega -al Governador d'una

exposició de fets en la qual hi ocupava lloc preferent l'assumpte dels -

pactes.

"Seguidar^ent començàrem a desenrotllar la campanya en la eficàcia de la

qual crèiem tant que -enemics de vanidosa i improductius individualis —

mes- tot just iniciada volguérem que la glòria del seu triomf correspon-

Al text original no hi figura aauest 'no', tanmateix, el butlletí

del CADCI, 'Acció» de setembre de 1918, p. 10, assenyala que l'omissió -

és una errata d'imprempta, i aue el text ha d'aparèixer tal i com nosal-

tres el transcrivim.
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gués per un Igual a tota la dependència i, a l'efecte, recabàrem 1 'adhejs

sió de totes les entitats professionals de Barcelona i resta de Catalu—

nya, cue ens l'enviaren sense una sola -excepció, acompanyant-la ò.nb de—

mostracions d'afecte i ci'encoratjarent. Entre elles obtinguérem l'adhes-

sió de 'l'Associació de la ¡Dependència Pnercantil' amb data lj del febrer,

però, per molt dolorós que ens sigui l'haver-ho de consignar,• una falta

de delicadesa que d 'ella reberen el Centre i totes les entitats que li -

feien costat, ens obliga a fer constar cue no comparegué mai a col.labo-

rar en l'obra conjunta, rnalqrat les moltes vegades cue hi fou invitada,

i al demanar-se-li en la forma més amistosa el perquè de la seva estra—

nya actitud, contesta en 14 abril de 1917 comunicant oficialment la seva

retirada de la campanya. Llevat d'aquest incident, inexplicable i lamen-

table baix tots aspectes, la campanya va ésser acollida amb la major sirn

patia per tothom. La conducta observada i la persistència en l'actuació,

va fer-ncs merèixer l'aohessió entusiasta de les entitats obreres femi—

nistes ce nostra ciutat, la de les corporacions patronals de m?s prosti-

gi, la col·laboració de la premsa, el concurs d'eminents hcmes públics,

i si no poguérem arribar a comptar amb l'apolament de les autoritats —

-aue Ja hi érem en camí- hem d'atribuir-ho ü la fatalitat de les circums_

tandes. •

"La nota sobrescrtint d'anuella campanya consistí en l'acció privada, -

que exercia el Centre, secundat p^r les voluntariosas entitats cue amb -

ell anaven unides. Des del març fins al maig d'aquell any -època en que

els esdeveniments polítics ens imposaren la seva suspensió- realitzàrem

unes 7 ,CC;G denúncies, convenientment requisitades, i les presentarem a -

les tinències d'alcaldia, d'on passaven a la Junta local de Reformes So-

cials per a llur informe i una volta més retornaven a les tinències per

a llur execució. No cal ponderar el costós que representa el posar en mo_

viment semblant engranatge, que mai ningú encara havia utilitzat. La co-

municació constant en que tinguérem d'estar amb el governador, alcalde,

tinents d'alcalde, empleats a les tinències, merr.bres de R.5., etc., per

a que l'un apressés a l'altre, va ésser fornidable, rnes amb tot en sortí

rem. A la indiferència dels primers dies envers les nostres denúncies, -

segui un sanitós astorament, en veure com els plecs DUG remetiem a les -

tinències un diumenge darrera l'altre, creixien d'una manera alarmant, -

ço que obligava "forçosament a llur tramitació. Es celebraren nombrosos -

Judicis de faltes en presència de denunciats i denunciants; la Junta de
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R.5. dictaminà sobre bon nombre de les primeres denúncies; els tinents -

d'alcalde començaren a imposar penyores, si bé recordant oue els del.in--

oüents no deixaven per això rí'ésser electors, IPS rebaixaven a la ínfima

Quantität d'una pesseta, rerò, nuan Ja amenaçàvem amb apel·lar a In supt?

ricritat si semblant procedir es seguia amb els reincidents; mentre el -

Centre feia oestions prop els senyors Cambó, Roig i Bergadà, ¡ïiarceli Do-

mingo i Ferrer i Vidal per a que fessin pressió al Govern i 1'oblicúes—

sin a resoldre el recurs centra els pactes -quin recurs no perdíem Je

vista- a oual finalitat el Centre i demés entitats adherides el repro—

duien i enviaven de nou al ministre de la Governació en 11 del juny de —

1*317; ouan el Fonent del Treball Nacional, la Cambra de Comerç, la Cam—

bra Industrial i la Lliga de Defensa Industria]. 1 Comercial havien con—

vingut er, fer und visita conjunta al. .jovcrnaccr per apoiar nostres jus —

tes peticions; cur.n ?r:s trobàvem en el períoce àlgid de la campanya.i el

seu desenllaç semblava i"i~>inr;nt, fou aleshores cue la turbonada política

malmeté el nostre esforç de ouatre meses i niy de lluita continua, sos—

tinguda amb la major constància, sense defalliment. En la memòria de

tots està r-1 llarg temps oue persistí acuella anormalitat política, mal-

grat lo cual estiguérem dues vegades en el Govern civil (2 de Juliol, i -

22 de setembre de 11:17) per anunciar nostre intent de renuar ordenada

ment l'acció privada, com abans, essent-nos denegat el permís.

"Constituït el primer govern de pacificació, ens dirigirem en 12 gener -

d'enguany a lrallavors Pfinistre de Govprnació Sr. 3ahamonde, en súplica

de ous fos definitivament resolt el recurs d'alçada presentat contra-els

pactes, però no deurien considerar l'afer de prou importància ouan no es

dignaren prestar-hi cap atenció.

"Cansats de tanta indiferència per part de les autoritats, en 6 maig

prop-passat visitàrem al Governador civil senyor González Rothwos, per -

manlfestar-li nostre- ferm propòsit de renovar la campanya tant de temps

sospesa contra nostre desig, si dintre breu terme no feia cessar el déni

grant espectacle oue oferia en diumenge la gairebé totalitat del 'comerç

barceloní al detall, ÍYies heu's aquí que pocs dies després -com si es p re

tengués anul·lar nostra acció metòdica 1 eficaç- presenciàrem com uns es_

cnmots de joves dependents, atiats per l'Associació de la Dependència

Mercantil se'ns avançaven i violentment volien fer tancar els establí
«

ments oue no s'atenien als preceptes de la llei.

"El Centre, oue recordava perfectament les conseaüències contraproduents
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rue uns procediments semblants havien causat en altra ocasió, ni volgué

contribuir en aquella acció pública ni volgué tampoc oue es confongués -

amb ella la seva acció de carror projectada a base de denúncies, per lo

nua] fjs concreti a la sevj dèria cíe prosseguir les gestions en les esfe-

res polítinues, a l'objecte d'assolir la revocació dels famosos pactes.

I aouesta vegada el Centre tingué l'encert de dirigir-se a un diputat -

que es prengué l'encàrrec amb el major interès. En efecte, el dia 7 de -

Juny darrer, el senyor don Francisco Largo Cabaliero, atenent a les nos-

tres demandes, dirigí en el Congrés un prec al ¡Yiinistre de la Governació,

•en forma tan precisa oue a acuest no li queda altre recurs sinó respon—

dre categòricament, assegurant nue l'assumpte seria resolt amb Justícia.

El senyor Largo Caballero, que havia siqut instruït pel nostre mitjà del

problema nue tenien pendent els obrers mercantils de Barcelona, se'n com

pénétré rie tan bella faisó cue ja no el deixà de mà, i perseverant en

les seves ces tions, conseguí oue el día 22 de juny darrer el ministre -

Gr. García Prieto resolcués amb justícia -tal com havia dit- el recurs -

d'alçada presentat sis anys enrera, i plens de Joia ens enteràrem de oue

ELS PACTES, ABSOLUTAMENT TOTS, HAVIEN SIGUT AMIL.LATS. La nostra joia fqi_

tant més gran, per quant l'èxit era exclusivament degut a les nostres -

iniciatives, filles.de l'orientació encertada que des del primer dia ens

feu considerar el recurs d'alçada com el punt capdal de l'assumpte.

"El Centre -abrocant-se per uns Instants la representació de tota la de-

pendència barcelonina - complí un deure de gratitud envers nostre excel,

lent defensor 1 li adressé l'enhorabona més sincera pel seu èxit Junt -

amb el testimoni de nostre pregon reconeixement pel brillantíssim servei

que ens havia pres_tat.

"D'aleshores ensà, mercès al zel desplegat per l'actual governador Sr. -

Gonzalez Rothwos i sens necessitat -cal fer-ho constar en honor a la ve-

'ritat- d'exercir prop d'ell la més senzilla•pressió, el compliment del -

descans dominical a Barcelona pot cir-se oue és un fet, amb comptades ex_

cepcions que anem denunciant així oue en tenim coneixement, i per prime-

ra vegada la dependència al detall ha pogut gaudir de 1'humoníssim repòs

dominical que'li ccncedeix la llei.

"Finalment, arran d'aouesta actuació del Centre, nostre distinguit canso.

ei i ex-presidant, el Regidor d'aquest municipi, en Josep Puig i Esteve,

ha reclamat en sessió pública un xic més d'interès per part de l'Alcal—

dia, per a que els seus agents fessin complir la llei de descans, i a -
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l'ensems va iniciar una campanya dins aquella corporació a-fi de que en

diumenge no es perrreti el veryonyús espectacle dels 'encants' que s'aco_s_

turnen celebrar, cnnfir.nt-se fundaUarn°n t que semblants gestions estén pro

peres a veure's coronades per l'èxit.

"I aoul acaba la relació cels fets succeïts, nuïn resultat final es una

victòria més aue el Centre pot afecjir a les moltes altres que porta es—

tampades en sa preuaria història.

"3arcelnna, a'yost de ISlü" . •
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EDIFICANT !

Ha arribat a nostres mans un "model" de contracte de treball, que

no sabem estar-nos de publicar en tota sa integritat per a que ser

veixi de profitosa lliçó a nostres consocis.

Guaiteu-lo:

Contrato de compromiso entre don Luis Inglada y don X. X., como due_

ño y . . respectivamente.

"I5. Las horas de trabajo serán las convenidas de viva voz, siendo

media hora para almorzar, una y media para comer y una para cenar -

cuando por el trabajo se requisiese el trabajar hasta más tarde de

le hora acostumbrada.

"2Q. Las fiestas entre semana se trabajera todo el día.

"35. Los domingos que se precisen, por la mañana.

"4°. El sueldo diario se irá aumentando a medida que el señor Ingla_

da lo crea conveniente.

"5°. Las faltas por enfermedad u otros motivos dan el derecho à don

Luis Inglada de descontarlas al efectuar al fin de la semana el pa-

go.

"6°. La falta de subordinación en el trabajo que se le mande o se le

ponga a elección a don X. X., de hacer aquello que se le ordene o -

darse por despedido, en caso de marcharse no percibirá más que los

jornales devengados.

"7o. En caso de que don X. X., por cualquier causa inmediatamente -

sin que por ello el señor Inglada pueda reclamar plazo alguno, así

como este señor se reserva el mismo derecho de despedir en la misma
>

forma o abonando ocho días en caso de que.opor cualquier causa o mo-

tivo sin fundamento grave considerase inoportuno tener como emplea-

do a don X. X.



595

"Convenidas est̂ .s bases no habrá necesidad de hacer para nada el re_

molón ba.io ningún concepto, pues esto sería base para despedirle de

la cas?..

."Siendo ambos conformes, firmamos.- Barcelona, octubre de 1918".

Ja veieu; moments abans d'ésser promulgada la Llei de Jornada Maxi-

ma, hi ha un patró -G qui no volem qualificar, car preferim que el
lector ho faci mentalment- un tal LLUÏS INGLADA, COhCERClANT D'ARTI-

CLES DE LLOSA I CRISTALL, Aïffl ESTABLLMENTS OBERTS EN LA BAfcBLA DE -

LES FLORS, 8 i RONDA DE SANT ANTONI, 5, que gosa fer firmar als seus

dependents una tan grossa monstruositat.

Prenguem-ne nota,, companys. Mai com ara és més raonat un BOICOT. De_

clareu-li obertament; participeu-ho així a totes les vostres conei-

xences. Però, sobretot, que aquest fet no se us borri ja més de la

memòria, car es probable que algún dia ens deoari la sort, el fer -

una bona pau amb EK LLUÏS INGLADA. Jurem-li H

("Acció1,1 de novembre de 1918, p. 5-6)

RECTIFICACIÓ

En el número corresponent al mes de novembre, denunciarem a nostres

companys l'existència d'un onerós contracte que tenia establert amb
la seva dependència la firma industrial i comercial, Lluis Inglada, .

a la que declaràvem el boicot en virtut d'aquell fet.

De l'esmentat senyor rebérem una lletra datada el 4 de desembre da-

rrer en la que, boi reconeixent l'autenticitat de dit document, ens

deia que mai havia posat en vigor cap de les seves clàusules, ço

que estava disposat a provar; i que tenint en compte la seva inefi-

càcia, no tenia inconvenient en deixar sens efecte els contractes -
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signats.

Per altrn part, els dependents d'aquella casa han sigut en el Centre

a corroborar les manifestacions del seu patró i a participar-nos que

els contractes v:gents -que bastants empleats no tenien pas firmats-

havíen sigut inutil-litzats.

Es amb veritable complascencia que posem en coneixement de nostres -

companys el triomf assolit an aquest afer per In.nostra Secció i, -

conseqüents als nostres actes, aixequem el boicot declarat a la casa

Lluís Inflada.

("Acció" de gener de 1919, p. 6)
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BASES PRESENTADES PEL C ADC l ALS PRESIDENTS- BE LES ENTITATS- ECONOMI-

QUES PEP A KILLORAR LES CONDICIONS LABQF.ALS DELS DEPENDENTS

Barcelona, 27 de gener de 1919.

Senyors Presidents de la Cambra Industrial, de la Cambra de Comerç i

Navegació, del Foment del Treball Nacional, de la Lliga de Defensa

Comercial i Industrial, i de la Unió Gremial.

Distingits senyors:

El nostre "Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de In In-

dústria", entitat de 6.0CO i pic de associats i per tant, genuina -

representació de la dependència comercial barcelonina, vetllant com

sempre per l'interès d'aquesta, en franca actuació societaria, es -

dirigeix a l'Entitat de la seva honorable Presidència, veritable re_

presentant que és de l'element patronal, exposant una vegada més, -

la sort malestruga que pateix el nostre estament, amb motiu del -

trasbals econòmic originat per la guerra.

Tots els estaments obrers han sofer I-BS innegables conseqüències

d'aquest desordre mundial, agravat a casa nostra per la manca d'ac-

ció Certera i oportuna en. les altes esferes governamentals; però, -

.mentre els estaments d'obrers purament manuals han assolit millores

importantíssimes en la remuneració de llur treball, els obrers de -

cordició més intel-lectual, o sien els nostres associats, han que-

dat absolutament postergats en el camí de millorament econòmic que

imposa l'interminable seguit de puges en els preus ja prou elevats

dels articles alirnenticis i d'altres indispensables a la vida, que
posen nostre classe en una situació inaguantable.

Cal regonèixer que ella ha gaudit sempre d'un privilegi d'inferiori_

tat respecte als demés elements treballadors, en gairebé tots els

ordres, essent la qui amb més vivesa ha s-entit les conseqüències de
l'encariment general, per les circumstàncies que li són pròpies, -

per ésser el component de nostra classe mitja, de la que s'ha dit
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sempre, i en veritat, que és la que viu en pla de més privació i ma_

lestar, dones no li guarda relació corresponent la font d'ingressos

que disfruta amb l'ordre de vida que ha de seguir i li pertany.

A part certes anomalies i desconsideracions de que els dependents -

de comerç han sigut sempre objecte, malgrat ésser llur treball d'un

ordre superior al manual i constituir un factor positiu per a la ri_

quesa privada, hem de fixar-nos en les retribucions amb que la cla-

sse patronal els afavoreix, retribucions que en general poden quali_

ficar-se de migrades i mantes vegades d'irrisòries, quina causa -

principal, en la consciència de tothom és que radica en certa passi_

vitat col-lectiva, en la correcta actitud que ha tingut sempre per

norma la nostra classe, qu?m s'ha tractat de conquerir les millores

0 reivindicacions que hn cregut justes.

1 si bé és veritat que alguns augments de sous i gratificacions ex-

traordinaires se li han otorgat, taro'oé és veritat, però, que uns i

altres aplerats no han produït la deguda compensació, ni han pogut

equilibrar la situació econòmica actual, fent enyorar, encara, amb

àn:'m trasbalsat, aquella norrr.alitat grossa o petita de pocs anys en

rera; amés, semblants augments i gratificacions, concedits sense

cao norma fixa, han causat un gros contingent de desigualtats en el

modo massa lamentable d'apreciar la v«lua del treball, d'esprés

d'accentuar aquelles altres desigualtats d'igual ordre que per dis-

sort ja existien amb anterioritat, mercès a l'especial concepció pa_
tològica de certes cases mercantils.

Me? avui aue tot .P1 món trpbplWor actua decididament per ocupar el

lloc oue. de. dret I"1' correspon dins la societat, desplegant les se-

ves bnndp^ep i font exposició de sos programes, la dependència de -

comerç no pot nue^ar al marge d'aquesta actuació: no pot veure ni
consentir amb indiferència el que altres elements treballadors crei_

yin, millorin i es reivindiauin, quedar t-se ella en un desconsiderat

nivell de posterga c "ó. HPPI de fixar la nostra mira en la formn mo-

derna de orgnni tzaci ó obrera i hem de saber veure i convenir tots,

patrons i dependents, que s^ junts no emprenem decididament l'actua_

ció nue per icunl pnp intp^espp, ̂ ns trobarem fatalment embolcallats

en nltr p R actuacions /?ens falagueres, perquè com no reparen bé en -

IA ? 5 rni^'cnció dp le? funcions nostre?, produirien indefectiblement

un trastorn r-no^ós dins P! treball encomanat a la dependència.
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•ps r-pi- totes aaupstep raons aue en nom d'aquesta dependència tenim

l'honor d ' adrepsa-»" a vostè, senyor President, les bases de millora-

a cort T nuncio s'esmenten: .

T. "Serul ari tza1" desequida els salaris actuals calculant-los en la -

següent

Als dependents d'escriptor"1', banca, major i detall, dar-los els sa-

laris nue tenien en juny de 1917, augmentats del

500'-' en els POUS fins a ¿O duros mensuals; 40% en els sous superiors

a 40 duros fins a 60; 309̂  en els sous superiors a 60 duros f i ns' a -

80; 20a? en els sous superiors a 80 duros fins a 100.

Als d.prerdpnts, mocos i cobradors dar-los els salaris que tenien en

juny de 1917, au~mpntats del

0̂* er els sous ^ins a ?0 duros mensuals; 40# en els sous superiors

a PP ^u-^os •P·'ÏÏP a ?^; JCV on el p sous superiors a 25 duros fins a -

30; ?0<£ en e"t p POUS superiors a 30 duros fins a 40.

LPP T'pTTurpT'aci"ons a arrenerts i meritoris nued.en exceptuades.

FI P POUS nue rer have*!" sofert millores des de juliol de 1917 resul-
tin actualment surpriors als produïts per les escales anteriors no

sê an' alterats.

TT. Concedir, demis, un tant per cent sobre el muntant de les vendes

aue fac^n els dependents del detall.

TIT. Fer complir rigorosament tot nuant està legislat en matèria de

descans '"'orni ni cal i jornada màxima, no consentint cap mena de tre-

ball ni tan sols de presència dels dependents en els magatzems i bo_

t/ pues -encara nue fos amb caràcter voluntari- durant els diumenges

i Després de les set del vespre en escriptoris i major i de les -

vuit del veppre en el detall, durant els demés dies no festius.

TV. Const? tuir amb urgència peremptòria una comissió o tribunal mix,

te dp patrons i dppendents nue tindrà la missió de:

pn tots P!" cassos de dubte o de .discrepància sobre qües-

p dpi t.rpban , nue es presentin entre patrons i dependents, prp_

nunciant fallos nue deuran ésser acatats per uns . i altres.

Estudiar i dictaminar sobre els diferents punts socials que afecten

les condicions del. treball, com són els salaris, sindicació, con-
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tractes, bornais, segurs de vellesa, etc., començant immediatament

pp-r la confecció d'una tarifa de salar1' mínim i ner regular la adm

pp1 ó 5 condicions del? aprenents i meritoris.

p són les millores cue considerem indispensables per salvar

e"1 moment, actual. 1̂"! es P ¿5 h el fruit d'un detingut estudi per arri-

>^ar a fivrir* el ve-r·'* table encariment de la v" da a Earcelona durant -

P!P r"oTM"p-rc. aryp, Per aiyò s'han tingut en comnte els números-índex

•rp-Pp-perts al cost ^e les primeres subsistències que mensualment pu-

blica el Tfusf5u Social, a^yí com altres dades similars. S'ha conside^

r« t ou» en tot el temns transcorregut fins a mit.ians de l'any 1917

el P pou«5 dp. In dependència no sofriren augments sensibles de caràc~

to-r cron^^al r^r raó de 1 ' enca^imert excessiu de la vida que alesho-

•̂ ep ,Í9 p' Iniciava, i pi sols aouells augments de caràcter particular
nue és costum fer re^ raó de antiguitat o de bon compliment. S'ha -
eyc^rtuat als aprenents i meritoris re^ entendre que ells no són -

els directament afectats per l'anormalitat i han d'ésser objecte
d'una ^erlamertac"' ó especial. Finalmert .es fa esment del descans do_

minical i d0"7 finiment del treball per les irregularitats que s'hi

cometen.

En tot ens ha ruiat un spntiment diestra cta justícia. Per això no -

dubtem rnereixeran l'aprovació de l'Entitat cue us honoreu en presi-

dir, la rjual eppe-rpm pabra troba1" els mitjans necessaris per a que

conjuntament amb lep demés "^ntitats patronals a lep que ens adressem

tamb«5 avir" , les -facin adoptar per tot el comerç barceloní, en el - .

me's brpu termini , ''ones la més petita dilació perjudicaria els bons

propòsits QUP pns" ̂ ni^on a tots.

Vipnui molts anys.- El President, Paf el Pons, (firmat).- Per acord
del C. T). El Secretar1" General, M. Calvet (firmat).

("4cció" de setembre de 1919, p. 9-10)
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UNA MILLOPA QUE NECESSITEN AMB URGENCIA ELS DEPENDENTS DE '"

COMERÇ •

Es un fet a bastament reconegut el major cost actual de la vida, en

comparació amb el cos-t d'uns mateixos elements .alguns anys endarre-

ra. Això ha portat d'una manera fatal l'augment de salaris, augment

que no ha representat un major nivell de vida en el que n'ha estat

beneficiat, sinó únicament l'augment d'ingressos necessari per a

mantenir enc que amb restriccions, un mateix ordre de despeses que

ha üujat el seu cost per unitat. No res menys, malgrat aquest aspe£

te tan evident de ço aue és i ço que representa l'augment actual de

salaris. l'Estat no ho ha volgut tenir en compte, i els salaris, pu_

jant davant de l'escala fossilitzada de l'impost d'utilitats, s'han

anat vist essent gravats per l'obligació d'una major tributació a-

l'Estat a mida que l'acreixement quantiós de les despeses els feia

relativament més alts, però, en absolut, menys reproductius.

Paral-lelament a aquest fet dels salaris, la vida en posar-se cara

ha motivat també un augment dejornals; resultant que avui un jornal"

de 8 pessetes, el posseeix un fuster,.un manyà, etc., que tenint en

compte que durant el mes ve a treballar de 22 a 26 dies, produeix &

un ingrés mensual de 176 a 208 pessetes, estant, generalment, l'home

d'of:ei que guanya aquests jornals, alliberat de portar el nivell -

de vida social (vestir, estatge, vida de relació, etc.), que ha de

portar el dependent qui cobra .salaris mensuals, sense, demés estar

subjecte l'obrer jornaler a l'impost de utilitats.

Per comparec^ ó_, el dependent de comerç que cobra 200 pessetes mensu

als, té obligació de tributar a l'Estat Í20 pessetes anuals. Demés,
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es troba essent un obrer que ha de vestir molt millor que el jorna_

1er i ha de sostenir un port social molt superior a 1'altre.

El depen >nt que cobrava 24 duros al mes, necessita ara, com a mí-

nimum, 36 duros per cobrir les mateixes necessitats que abans sa -

tisfeia amb ?4 duros mensuals. Si abns, per ésser considerat dins

la'Categoria de sous minims, no tributava a l'Estat,quina raó lògj_

ca pot aduir-se perquè ara tingui necessitat de tributar-hi per cori

cepte d'utiütats? L'Estat, que ha volgut salvar els -dèficits do -

mèstics dels seus empleats, pujant-los els sous, per què no ha tin

gut en compte oue els altres ciutadans sofrien d'unes mateixes caii

ses, i per tant, tenien dret a estar exempts de tributació, tota -

vedada que-l'augment de sou no els representava un augment de dis-

ponibilitats?

El patró que paga per l'exercici delies seves activitats una con -

tribuc"'ó que moltes vegades ño passa de 120 pessetes anuals, té -

dret a fer beneficis il·limitats en el seu negoc", i retirant quan.

titats en concepte de beneficis per a subvenir a les seves necess_i_

tats particulars, encara que retiri centes o mils pessetes mensuals,

no veu gravat aquest ingréé per l'impost d'utilitats.

L'impost, doncs, no grava al jornaler ni al patró. Es el dependent

de comerç la víctima de la imprevisió dels nostres governs iria vÍ£

tirra dels nostres'sistemes tributaris caducats.

I .encara no solament és en l'impost d'utilitats que el sou del- de-

pendent és molt més gravat per l'Estat que els guanys del patró. -

Si tractem de l'impost de cèdules personals ens trobem amb anomalies

tant o més extraordinàries; el dependent que guanya 42 duros mensu
»

als ve obligat a pagar, a Barcelona, cèdula de setena classe, o si_

gui de 13 pessetes, sense impostos, amb impostos, unes 23,40 pesse_
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tes (un 80 per ICO més -mentre que el seu patró pot arribar a exer

ĉ 'r una professió que pagui per contribució industrial aí Tresor -

frns a 300 pessetes anuals- dintre el qual tipus contributiu s'hi

troben professions tan remuneradores com contractisla d'äbres, con-

signataris de vaixells de vela al comerç de cabotatge, editor d'o-

bres de totes menes - no tenint obligació de tributar per cèdules

personals més que 3,25 pessetes, o sigui cèdula de clase novena. -

Això és: el dependent d'un contractista, d'un editor, d'un consig-

natària, que guanyi 210 pessetes mensuals ve obligat a tributar -

per aquesta base QUATRE VEGADES MES que el seu patró, que en con -

centè de beneficis pot "'ngressar per les seves despeses particulars

quantitats i 1-11- mitad es»

De manera aue un dependent de comerç, guanyant 210 pessetes mensu-

als, tributa a l'Estat com un ^'ndustrial que pagui per contribució

industrial 1.000 pessetes anuals, contribució d'una filatura de cà^_

nem o de lli, amb 4,000 fusos, moguda per vapor, aigua, gas, etc.,

o d'una fàbrica de vernissos amb 20 forns etc»

Prenent per base els lloguers -altra deies bases de l'impost de cè_

duies- el dependent es trobo en igual situació ominosa. E} depèn -

dent que paga 9.duros de lloguer de pis paga tant com el fabricant

de filats o el de vernissos, -per a no citar més indústries- que -

paga 1.000 pessetes anuals per l'exercici de la seva indústria.

Governar vol dir no reprimir sinó prevenir. Portar el govern de ca-

sa, d'una corporació, d'un Estat, vol dir precisament prevenir amb

mesures clarividents les situacions d'injusticia. Entendre que go-

vernar es redueix a estar constantment reparant el que no s'ha sa-

but preveure, ̂ sufocant conflictes amb solucions- parcials i passat-

geres, és tenir un lamentable concepte del que és una acció de go-

vern; és estimular a la revolta i al desordre, davant l'espectacle
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de que sols amb aquest procediment és possible obtenir mesures de

justicia.

De la mateixa manera que la iirpassi bilitat governamental davant -

el problema dels dependents de. comerç és segura i manifesta, és -

també segur que si aquests plantejaven una vaga perturbant la nos.

tra vida econòmica, ja de si prou sacsejada, aleshores el Govern

els donaria la raó i atendria les peticions que se li formulessin.

L'anormalitat és norma dels governs nostres. L'anormalitat és la

qui governa i és ella la aul legisla,puix ja sigui per part dels

de dalt o per part dels de baix, la força és la qui dicta les lleis;

i encara no una força organitzada, conscient i responsable, no un

despotisme il-lustrat; P"1"no" la força, tumultuosa del disturbi, -

sense criteri, sense orientació, resolent un problema imminent per

a provocar-ne un altre i mai topant, resolent-se en una obra de gp_

vern sistemàtica, meditada i'completa.

Xavier TU3ELL

6 març 1919.

("La Veu de Catalunya" del 9 de març de 1919)
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LA GULSTION SOCIAL Y LA AUTONOMIA

El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria

cursó la siguiente comunicación a la Asamblea de la Mancomunidad: .

"Excm. senyor: En aquets moments trascendentals en que's debat so-

bre el pervindre de la nostra terra, l'estament de la dependencia

del comerç i de la industria de Barcelona, representat genuïnament

pels sis mil ĉ 'nc cents socis que s'acoblen en la nostra entitat,-

ha volgut fer-vos avinent el seu més lleal sentir referent al pr£

jecte d'autonomia que la Mancomunitat i els parlamentaris catalans

tenen presentat a Madrid.

Constituïm una força estamental, una organització obrera, que en -

el projecte d'autonomia elaborat per la Mancomunitat no s'ha sentit

satisfactòriament apoiada en l'aspecte social, ja que, ço que si-

gui legislar sobre matèria obrera, hem v5st que es reservava al °£

der central, privant-nos aixis d'una de les prerrogatives ue més
afermarien la nostra sobirania popular.

Notant com això ha produit en tota la classe obrera una certa con-

trarietat i fent-nos ressò de la seva general aspiració, és que - .

ens permetem adreçar a V.E. per a formular la nostra petició de que

voldríem que fos ampliat en el caire social el projecte d'autonomia
presentat.

No'ns cal pas dir que aquest, en sos termes generals, ha provocat
els nostres més pregons entusiasmes i que per la seva consecució si

a V.E. li sembla convenient, li oferim el nostre més veement con-
curs.

Esperem, doncs, amb impaciència els patriòtics acords que han d'eixir
de l'Assemblea d'avui en la confiança de que no serán acceptades -

solucions equívoques, com la de la formació de la Comissió extra-

parlamentària, que no creiem arribi a concloure en rés positiu per

a la nostra causa. Visqueu molts anys pel. bé de Cataluña.- 3arcelo_

na 21 de Desembre de 1918.- El vicepresident, J. Sans i Quintana;
el secretari, M. Calvet.
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Excm. senyor president de la Mancomunitat deCatalunya."

("El Diluvio" del ¿2 de desembre de 1918)
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LA AUTONOMIA Y EL PROBLEMA OBRERO

El Centre Autonomista Se Dependents ha organizado para mañana, a

las diez de la noche, un gran acto público para pedir a la Mancornu

nidad de Cataluña que en lugar de transferir al Poder central la -

facultad de legislar sobre el problema obrero, como se desprende -

de las bases que entregó al Gobr'erno, procure reservarse este dere_

cho al Poder autonómico en vía de constitución.

Para apoyar dicha demanda usarán de la palabra los señores Andrés

Nin, A. Fabra Pibas, Manuel Serra y Moret y Francisco Layret.

La convocatoria del mitin que se ha fijado en los sitios públicos

dice así:

"El fet de l'autonomia de Catalunya es indiscutible. El régim aut£

nómic pel qual tant hem bregat nosaltres, els dependents de comerç,
va ottenir sentada definitivament en la nostra terra.

Lies, l'organisme director de la nostra patria, la benemérita Manco,

munitat de Catalunya, en reclamar del Govern espanyol aquesta cons_

titució autonòmica imminent, ho ha fet de fai só que no satisfà pl£

nament les aspiracions del obrer català, puix en una de les bases

ha volgut reconèixer en el Poder central sa esclusiva facultat per

a establir i regular la legislació obrera.

Aquest dret de resoldre a casa la qüestió socials, que els obrers

catalans hem de considerar essencialment nostre, cal procurar per

tots.els mitjans que no'ns sigui arrabassat i, per -tal d'assolir-ho,

anem a empendre, d'acord amb altres sectors cultural- democràtics

de Catalunya, una forta creuada, el primer acte públic de la qual

el constituirà un grandiós mitin d'afirmació nacionalista-obrera,
que tindrà lloc en nostre estatge, Rambla de Santa Mònica, número

25, el vinent dimars, dia 31, a les deu de la nit i en el que hi -

pendran part el següents oradors: Andreu Nin, A. Fabra Ribas, Manel
Serra i Moret i Francesc Layret.

Ciutat 28 Desembre de 1918."

("El Diluvio", 30 de desembre de 1918)
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LA QÜESTIÓ SOCIAL I L1 AUTOÍ.CK3A

El fet il-logic de residenciar fora de In nostra terra la legislació

obrera, com era el primitiu propòsit de la Mancomunitat deCatalunya

(diem primitiu, puix quan apareixeran aquestes ratlles haurem segura_
ment tingut ocasió* de veure'l rectificat), mogué a diverses entitas

democratico-culturáis de Barcelona a actuar intensament per a desfer

alio que conceptuàvem una error. No podia deixar de pendre-hi, natu_

raiment, la seva bona part el Centre, essencialment obrer i naciona_

lista alhora i, per tant, primer interessat en intervenir-hi i.fer

que no es produís un divorci -en aquests instants de unió sagrada,

més lamentable que cai- entre la massa obrera i el suprem organisme

directo1" de Catalunya.

A tal objecte, en la sala gran del nostre Casal, tingué lloc la nit

del 31 de desembre darrer, un Míting d'Afirmació Nacionalista-Obre-

ra, cue constituí un acte brillantíssim, malgrat no haver-se pogut

divulga1- massa la notícia. En Joan Torrents, President de la Secció

Permanent d'Organització i Treball, explica a l'auditori genuinament

obrer que omplenava per complet el local, la finalitat que perseguien
amb la celebració de dit míting, i abondant en la mateixa opinió, -

parlaren de faiçó força eloqüent els coneguts propagandistes del S£

cialisme, senyors A. Fabra Ribas, Andreu Nin, Manuel Serra i Moret
i Francesc Layret.

Per haver-se'n publicat al seu temps ressenyes bastant-extenses en -

la premsa diària, renunciem a fer-ho nosaltres; mes serà bo fem re-

marcar l'espectació creixent que despertaren en tota la concurrència

aquells parlaments, que no sols es limi-taven a advocar per a la in-

corporació del problema social en la imminent constitució autonòmi-

ca catalana, s^no que amb la competència que caracteritza a cada un

dels esmentats oradors, volgueren il-lustrar-nos sobre els greus -

problemes que ha plantejat l'acabament de la guerra i sa estreta re_

lació amb els obrers i, especialment, la seva repercussió en l'esta^
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ment mercantil; manifestacions que foren sorollosament aplaudides -

per els reunits.

Com a conclusió'de l'acte, s'aprovà en mig del més gran entusiasme,

el segUent Missatge-que més tard fou tramès pel plè de la Junta de

la Secció, a l'il-lustre senyor President de la Mancomunitat, qui

en rebré'l de les nostres mans, no ens prometé ja solament estudiar-

lo, sinó defensar-lo personalment i procurar que se li dongui la sa_

t^sfacció deguda. Heus-aquí. el missatge:

"Excel·lentíssim senyor:

Es amb profunda recnnçn que aquest Centre Autonomista de Dependents

del Comerç i de la Industrio, com també ja tingué en una altra oca-

sió l'honor d'exposar-ho a V.E., hagué esment -en fer-se públiques

les Bases de petició d'Autonomia- del propòsit d'aqueix prestigiós

organisme, que amb tanta dignitat presidiu, de deixar a mercè del -

Poder central la facultat d'establir i regular la legislació obrera

de la nostra terra.

En aquests moments que el mot.sobirania brolla dels llavis de tots

els catalans, sintetitzant amb ell la voluntat d'un poble enter a -

regir-se per sí mateix, entenem nosaltres que no significa altra cc_

sa sinó una deixació de poder el voler despendre's d'un instrument

de sobirania popular, com ho és per excel-lencia el problema social,

la solució del qual es pretén posar-la en mans d'un Poder qe ha-de-

mostrat sernore desconeixe'l completament i és possible que en enda-

vant continuï en"la mateixa ignorància o indiferència.

Aquest convenciment nostre -que ja havia estat compartit per altres

elements en una reunió que diferents entitats apolítiques havien ce_

lebrat- ens mogué à exposar-lo públicament i amb lleialtat als
obrers de Barcelona, els quals, aplegats en un gran míting hagut en

el nostre Casal la nit de fi d'any darrer, aprovà d'una manera unà-
nime i solemne el nostre criteri i ens tionorà amb la seva plena con

fiança, perquè ens féssim ressò a prop de V.E. de la seva aspiració

justa i legítima, de conformitat absoluta amb el juí sustentat per

nosaltres, ço q.ue respectuosament i en compliment d'aquella ordre -

venim a efectuar ara.

No dubtant que la petició dels dependents del comerç -devinguda com
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a conseqüència de l'esmentat acte de demanda general de tots els -

obrers barcelonins- mereixerà una franca acollida per part de V.E.

i que, fent-se càrrec de la transcendència" de la ' mateixa, -hi dona-

rà la satisfacció deguda, el saludem respectuosament, bol desitjant-

li llarga vida en bé de Catalunya.

Ciutat, tres de gener de mil nou cents dinou.- El President, Joan To_

rrents i Da/^és.- El S'ecretari , Joan Bernadell.

Excm. Sr. President de la Mancomunitat de Catalunya."

("Acció" de febrer de 1919, p. 6)
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CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS CEL CCIYERÇ I CE LA INDUSTRIA

SECCIÓ PERMANENT D'ORGANITZACIÓ" I TREBALL

A LA DEPENDENCIA MERCANTIL

"La humanitat tota treballa intensament per a transformar la consti-

tució" de la societat. Les revoltes i conflictes de tota mena que amb

major o menor intensitat a tot arreu s'observen no són més que les —

espurnes que salten del gresol on se depuren les noves idealitats que
la guerra ha posat en circulació.
"Tots tenim 1'obligació de treballar-les aquestes idees noves. Es pre

cís que ens dediquem de ferm al seu'estudi si volem que la nostra cías
se ocupi el lloc que li pertoca en la societat futura.
"El Centre Autonomista ae Dependents del Comerç i de la Indústria es

troba avui en situació immillorable per a empendre aquests estudis, -

doncs pot actuar en un ambient de serenitat i en un pla de Justícia -

que en altra situació difícilment 11 foren assequibles.
"Per això la Secció d'Organització i Treball del Centre elabora el —

programa d'aquests estudis que presentarà a la aprovació dels seus so

els tan aviat com les circumstàncies ho permetin, però mentrestant —

creu indispensable aprofitar els moments dirigint-se a tota la depen-

dència en demanda d'aquella col·laboració entusiasta, que és la que -
fa grans les obres.

"Es necessari que cadascú de nosaltres dediquem un espai de temps dia-

ri a pensar en la nostra situació social d'avui 1 en la que voldríem
que fos demà.

"Hem de pensar .en 1'Organització de la dependència, estudiant la millor

forma d'associació, la manera de presentar i assolir les nostres rei-
vindicacions i la propaganda que hem de fer de les nostres idees per
a que siguin profitoses a tots.

"Precisa veure les condicions de Treball, repartiment de la Jornada -

d'acord amb les necessitats del negoci i de l'individu, la vida so

cial, l'educació L la instrucció.
"Les Compensacions que del nostre treball hem d'obtenir és 1'altre —

punt que ens ha de preocupar. £1 salari minim d'acord amb el cost de

la vida, la participació en els beneficis, l'abaratiment dels articles

que ens són necessaris, la previsió, els segurs, etc., en són alguns
del capítuls.

"Heu's-aqui lleugerament esbosat el nostre programa d'estudis per a -
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que des d'ara pogueu dedlcar-hl la vostra atenció.

"La Sécela ha fet Ja treball positiu sobre alguns d'aquests punts i

ara creu convenient, per a tirar endavant la seva feina, la col·la-

boració dels gremis en que fins ara hem considerat dividida la de—
pendencia, encara que poden ampliarse, i són:

"Dependents de [Ylagatzem.

„ d'Escriptori i Banca.
„ de Detall.

„ Viatjants i Corredors de plaça.

„ de Fabrica i Taller.
„ flf.ogos i Cobradors.

„ afectes als serveis marítims.

„ de Confiteries.

"Cadascú de vosaltres pertany a algun d'ells i sou per tant els més

indicats per a comunicar-nos les necessitats i aspiracions de cada

gremi; vulgueu, doncs, empendre-us aquesta tasca com més aviat millor
i digueu-nos, contestant el qüestionari adjunt, quines, al vostre en-

tendre, són unes i altres. La Secció reunirà les vostres opinions i

d'acord amb elles formularà el seu dictamen que oportunament es pre-
sentarà.

"Estem en uns moments, en que tots hem de treballar per a tots. Els
estudis que os proposem donaran en son temps profitoses resultats; pe

rò si volem que així sigui és indispensable que tots hi aportem la

nostra col·laboració.

"Per això sol·licitem la vostra, en la seguretat de que, fent-vos —

càrrec de la transcendència del moment, no ens ha.de mancar.

"Barcelona, Febrer de 192Q.

"Per A. de la Secció,

RAÎY1CN DOY1INGO I RCGË

"El President,

MARIAN VENDRELL SALA
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'CONSIDERACIONS EEL soci JAUME cARDUS SUBRE EL CAECI

Mantes vegades he exposat públicament el meu pensament pel que a la

.nostra vida corporativa es refereix.

No fang aquesta reflexió per creurem rellevat de dir, avui, la meva

paraula novament, sols ho faig per a justificar que l'oració d'ara
sigui la de sempre.

Quan encara la lluita per qüestions socials què'ns atanyen no havia
arribat a la maduresa que avui experimentem entre nosaltres, tingui

ocasió d'esbocar, pel meu íntim govern, un programa minim de coses

prèvies a assolir acompanyat d'un altre esboç pel que a la organit-
zació pogués referir-se. I successivament passava de ço privat a ço

públic la part mes interessant, per a tots nosaltres, del meu sin-

cer parer (no interessant per ésser meu, si perquè ens afectava a -

tots) sobre 1'esperitualitat i materialitat de la nostra niçaga, Ä

permeti's l'expressió, en relació a-la nostra obra social a complir.

Les coses en poc temps han variat molt, i avui per avui, íntegrament

sols pot subsistir, per recaure-hi acord unanim, tot allò, què's -

trobava i es troba al marge de tot doctrinarisme, constituit per la

majoria de les valors morals dintre de la nostra vida de dependents,

i per demunt d'aquesta, de la nostra vida física i psicològica; de -
la nostra vida humana.

Però com assolir,el respecte a ço que constitueix el factor moral i

esperitual de la nostra existència, si en-l'ordre econòmic restem -
vexats després d'una seriosa i recent temptativa vindicadora?

I en cas de que fóssim atesos en el primer aspecte per la burgesia,

mancaria per una part la nostra constant preocupació en fer conscien_

eia i acreixe-la, aixi preperariem homes aptes per a la lluita, i -

per altra part, què'n treuriem si econòmicament no'ns podi em fer -
respectar?

La tasca nostra és tota ella una obra de simultaneé tat a fer, i de_

vant d'això jo .crec que ço essencial és resoldre com simultàniament

preperem i donem la batalla, car les aspiracions a assolir (les

quals crec que estarem d'acord si dic que aquestes poden ésser aug-
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mentades considerablement) exposades per la Junta d'aquesta Secció

en Is reunió general extraordinària darrerament cel-lebrada, están

de fa temps en l'ànim de tots com aspiració, mes positivament nin-

gú en toca les conseqüències.

Això és el resultat de subgectar-se massa a una arrr.onització d'in-
teressos entre nosaltres mateixos i jo que soc partidari de l'armo_

nia, també soc partidari de prescindir de tot allò que sigui un
destorb i Hue l'armonia dissimula, soc partidari de l'imposició

si's fa precisa .... -

Corrents d'armonía ens han portat a aquesta tasca Ifgalista i d'ex-

pedienteix tan funesta!

Ens ha portat a l'inconscient inhibició i a la desfeta esperitual

nostra.

Sols crec en una assenyada organització per rams i indústries, en

el nostre fur intern, demunt d'una base netament sindicalista que

per mitj4 de la federació ó confederació ens permeti establir el -

sistema Um'c per. assegurai—nos el triomf en les accions de con-junt

externes.

L'Acció Directa és una bella arma a esgrimir, faig constar, però,
que no soc apolitic.

Tot això dit no està exemp de doctrinarisme, lo qual suposa triom-

far primer en i cüe nosaltres mateixos.

Crec inútil ennumerar les necessitats i aspiracions nostres^ això

que és fonamental podrem plantejar-ho i lograr-ho quan ço essencial,
mentat, estigui en marxa.

Fent la viu-viu tal vegada podren lograr quelcom dels organismes -

creats aposta, per a regular els interessos, de explotats i explo-

tadors, en el comerç de la nostra ciutat.

Barcelona, 31 de Gener de 1921.

(Text mecanografiat)
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CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA INDUSTRIA

SECCIÖ PERMANENT D'ORGANITZACIÓ I TREBALL

A LA DEPENDENCIA MERCANTIL

La humanitat tota treballa intensament per a transformar la

constitució de la societat. Les revoltes i conflictes de tota

mena que amb major o menor intensitat a tot arreu s'observen

no són mes que les espurnes que salten del gresol on se depu-

ren les noven idealitats que la guerra ha posat en circulació.

Tots tenim l'obligació de treballar-les aquestes idees noves.

Es precís que ens dediquem de ferm al seu esttidi si volem que

la nostra classe ocupi el lloc que li pertoca en la societat

futura.

El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indús-

tria es troba avui en situació immillorable per a empendre -

aquests estudis, doncs pot actuar en un ambient de serenitat

i en un pla de justícia que en altra situació difícilment li

foren assequibles.

Per això la Secció d'Organització i Treball del Centre elabo-

ra el programa d'aquests estudis que presentarà a la aprova -

ció dels seus socis tan aviat com les circumstàncies ho perme_

tin, però mentrestait creu indispensable aprofitar els moments

dirigint-se a tota la dependència en demanda d'aquella col'la

boració entusiasta, que és la que fa grans les obres.

Es necessari que cadascú de nosaltes dediquem un espai de temps

diari a pensar en la nostra situació social d'avui i en la que

voldriem que fos demà.

Hem de pensar en l'Organització de la dependència, estudiant

la millor forma d'associació, la manera de presentar i assolir

les nostres reivindicacions i la propaganda que hem de fer de

les nostres idees per a que siguin profitoses a tots.
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Precisa veure les condicions de Treball, repartiment de la jor

nada d'acord amb les necessitats del negoci i de l'individu, -

la vida social, l'educació i la instrucció.

Les Compens acions que del nostre treball hem d'obtenir és l'al

tre punt que ens ha de preocupar. El salari mínim d'acord amb

el cost de la vida, la participació en els beneficis, l'abara-

timent dels articles que ens són necessaris, la previsió, els

segur's, etc., en són alguns dels capítuls.

Heu's-aquí lleugerament esbosat el nostre programa d'estudis -

per a que des d'ara pogueu dedicar-hi la vostra atenció.

La Secció ha fet ja treball positiu sobre alguns d'aquests punts

i ara creu convenient, per a tirar endavant la seva feina, la-

col·laboració dels gremis en que fins ara hem considerat divi-

dida la dependència, encara que poden ampliar-se, i són:

Dependents de Magatzem.

" d'Escriptori i Banca.

" de Detall.

" Viatjants i Corredors de plaça.

" de Fàbrica i Taller.

" Mocos i Cobradors.

" afectes als serveis marítims.

" de Confiteries.

Cadascú de vosaltres pertany a algun d'ells i sou per tant els

més indicats per a comunicar-nos les necessitats i aspiracions

de cada gremi; vulgueu, doncs, empendre-us aquesta tasca com -

més aviat millor i digueu-nos, contestant el qüestionari adjunt,

quines, al vostre entendre, són unes i altres. La Secció reuni_

rà les vostres opinions i d'acord amb elles formularà el seu

dictamen que oportunament es presentarà.

Estem en uns moments en que tots hem de treballar per a tots.

Els estudis que os proposem donaran, en son temps profitoses -

resultats; però si volem que aixi sigui és indispensable que
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.tots hi aportem la nostra col·laboració.

Per això sol·licitem la vostra, en la seguretat de que, fent-

vos càrrec de la transcendència del moment, no ens ha de man-

car.

Barcelona, Febrer de 1920.

Per A. de la Secció, RAMON DOMINGO i ROGÉ

El President, MARIAN VENDRELL SALA
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Penseu en la importància d'aquest QÜESTIONARI

I tots hi respondreu.

Condicions general de treball dintre el Gremi de

Hores de treball i el seu repartiment

Mengen a la casa? Dormen a la casa?......Han de fer guàrdies?

Tenen dies de descans? Quins són?

Tenen vacances a l'estiu? Quants dies?

Acostumen a vetllar?... Quins dies i ̂ uantes hores?....

Les cobren apart? A quin preu?

Quantitat i classificació de la dependència que correspon al Gremi:

Quina mensualitat cobra cada dependent?

Cada quan aumenten els sous? En quina quantitat?.... ;

Si tenen participació en les vendes, en quina proporció?....

Quina quantitat mensual ve a representar?

Si tenen participació en els beneficis, en quina proporció?...

Quant representa mensual o anyalment?

Tenen estrenes per Nadal o Balanç? Són fixes o volun

tàries del patró? Quant importen? ;

S'han trobat en algun conflicte social?....Causes que l'han

promogut? Com han acabat?

A més de respondre clarament y extensa a aquestes preguntes i de

afegir-hi les dades que hi trobeu a faltar voldríem que cada d_e

pendent ens indiqués les normes que al seu criteri han de regir •

per a modificar lo existent.

Nom i adreça del comunicant:
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TEXT DEL CARTELL DEL CADCI QUE CONVOCAVA UN MÍTING PEL DRET CÁTALA

El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria ha

publicado el siguiente cartel:

"Catalans: L'organisme de l'Estat espanyol que té per missió admínis,

trar justícia, el Tribunal Suprem, acaba de declarar incompatible -

amb l'interès social i amb l'ordre públic el règim civil de Catalunya,

Ha trencat el pacte solemnicnlment fet per el mateix Estat en discu-

tir-se'l Codic civil, de que respectaria'l Dret Català.

Ha declarar els nostres costums civils incompatibles amb la legali-

tat vigent.

Per a fer, enfront d'aquest agravi, un acte de virilitat catalana,

per a conseguir que siguem sustrets de la jurisdicció de un Tr.ibur.al
que així ens tracta, us convidem al meeting que ha organitzat el Cen

tre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, prenent-

hi part els següents prestigiosos oradors: Lluïs Massot i Balaguer,

Joseph María Trías de 3és, Albert Bastardas, Francisco Maspons i Auû

glassell, Manuel Carrasco i Joan. Meluquer i Viladot.

Di joue 22 d'Abril de 1920. A les deu del vespre. Pel nostre Dret! Per

Catalunya! Assistiu-hi í - El Consell "directiu".

("El Diluvio" del 20 d'abril d'e 1920)
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EN EL CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS

POR LA DIGNIDAD DE CATALUÑA

El anunciado mitin en favor del Derecho catalán, celebrado anoche -

en el C.A. de D. del C. i de la I., ha constituido un magnífico éxi.

to. Mucho- antes de dar comienzo al acto, el amplio salón de fiestas
de la mencionada entidad estaba ya completamente lleno, y durante -

la celebración del mitin no ha decaído el entusiasmo un sólo momen-

to.

A las once y cuarto hacen su aparición en el escenario las persona-

lidades que deben tomar pa^te en el acto, y estalla una ovación que

se prolonga largo rato ai colocar unos jóvenes la bandera irlandesa

en la barandilla de la galería.

El presidente del Centre, señor TORRENTS, manifiesta en breves pala_

bras la adhesión de la meritisima entidad que preside a la campaña

iniciada en favor de nuestro derecho, y seguidamente cede la palabra

al concejal de este Ayuntamiento, don Luis MASSOT, el cual dice que

la lucha entablada en favor del derecho catalán no es más que un -

episodio de la lucha tradicional entre un poder opresor y un pueblo
oprimido. Enumera el señor Massot las batallas que para hacer preva_

lecer nuestros derechos hemos tenido que sostener constantemente -

los catalanes, yexplica el pacto que se estableció para que las le_

yes de Cataluña no sufrieran menoscabo y que en distintas ocasiones,

con grave peligro para nuestra personalidad jurídica, ha sido vulne_

rado. Señala a grandes rasgos la importancia que para Cataluña en-

traña la aplicación del criterio sustentado por el Tribunal Supremo

en determinadas materias de derecho, cri ter i o-* que casi siempre ha -
estado en pugna con el espíritu de justicia que nos anima, y termi-

na afirmando que en las presentes circunstancias el Centre Autonomis_

ta de .-»Dependents, cuya representación ostenta, seguirá combatiendo,

como hasta ahora, por los ideales nacionalistas.

El señor BASTARDAS se lamenta de que el Tribunal Supremo pretenda -



621
dejarnos sin garantías civiles después que por los Gobiernos de Ma-

drid se nos tiene privados ya de las garantías constitucionales.

Combate la insistencia de los jurisconsultos castellanos en querer

unificar el derecho en España y recuerda, a este propósito, la trari

sacción que se llevó a término cuando se codificó el derecho civil.

Añade que, en caso de que prosperasen las teorías del referido tri-

bunal acerca de la sucesión intestada, no quedaría en Cataluña ins-

titución jurídica alguna que pudiera decorosamente mantenerse en -

pie. Dice finalmente que no sólo se ha inferido un agravio a los-ca_

talanes, sino también al Parlamento; niega al Tribunal Supremo la -

competencia técnica necesaria p^ra dictaminar sobre cuestiones de -

Derecho catalán, que únicamente a los catalanes, que las "vivimos",

nos es dado resolver, y excita a que se revele en nosotros el sentj.

miento de dignidad pnra que no acaben ciertos señores tratándonos a

puntapiés.

El corcejal señor CAPRASCü hace constar la adhesión del Ayuntamien-

to de Barcelona al acto que se está celebrando, y expresa el agrade_

cimiento que Cataluña debe sentir hacia quienes le recuerdan, .con -

su actitud, que se encuentra sujeta a la más vergonzosa délas escl¿

vitudes. Dice que el Derecho catalán en la concreción de las normas

que cristalizan el modo de ser de cada pueblo y que para los catala_

ne s el Derecho es tan cosa nuestra como los ríos y las montañas. -.

Afirma que en la ocasión presente se trata del hecho de la patria,

de la Nacionalidad Catalana y que n: en épocas de ocupación por ejér

ci tos extranjeros nadie se había atrevido a atentar contra nuestras

leyes. Pero -dice el orador-, si nuestros abuelos supieron echar de

Cataluña a los que respetaron nuestro derecho, ¿qué no sabremos ha-

cer nosotros contra los que lo pisotean?

El presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, señor

MASPONS y ANGLASELL, advierte que se va, al parecer, como en tiempo

de Felipe V, por el camino de matar los órganos de los cuales nacen

las leyes catalanas, imponiéndonos un injusto régimen de unidad.

Añade a continuación que la incompatibilidad entre nuestro derecho

y la ley natural, proclamada por el Tribunal Supremo, no constituye

hasta cierto punto una afrenta, pues esa incompatibilidad es la de-

mostración más clara y palpable del fracaso de cuantos esfuerzos se

han realizado durante doscientos años 'para anular la personalidad -

de Cataluña.
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Pregunta el señor Maspons cómo hemos de continuar conviviendo con -

los que se declaran incompatibles con nosotros, y en términos de

gran dureza combate el quietismo y la inercia que caracteriza a los

que en España monopolizan el patriotismo. Agreda que, al igual que
si no hubiesen aplicado un suplicio muy frecuente en Turquía, esta-

mos atados con. gruesas cadenas a ese muerto que es la política espa_

ñola, y acaba sentando la afirmación, que en la meseta deben tener

presente, de que po^ encima de nuestro deseo y de nuestra voluntad

existe la necesidad de vivir, que no es posible reducir ni acallar.

El señor MALUQUER Y VILADOT, decano del Colegio de Abogados, tiene

palabras de elogio para los magistrados que en las Audiencias de -
Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca han sabido velar por el de-

recho foral y defender la personalidad .jurídica de Cataluña. Relata

algunas incidencias de la campaña emprendida en 1899 con motivo de

la codificación del derecho civil y dice que Cataluña vivirá, por-

que los pueblos no mueren ni se extinguen por la sola voluntad de -

los hombres.

El diputado a Cortes den Pedro RAKOLA. manifiesta que la lengua y el

derecho son los únicos moldes que nos restan de los que sirvieron -

para formar la personalidad catalana. Traza el elogio de nuestro d_e_

recho, que es la voluntad del pueblo refrendada por las costumbres

y no encierra dogmatismos de ninguna c ""ase. Se lamenta de que haya-
mos retardado los catalanes la de codificación de nuestras le_

yes civiles, y obrera, que si fuese destruido nuestro derecho, se-

r'n en vano eme luchásemos, porque entonces Cataluña se habría con-

vertido en un cuerpo paralítico, sin movimiento ni tino.

EL PRESÍDANTE CE LA MANCOMUNIDAD, que ha llegado a medio acto y ocu

pa la presidencia del mitin, dice que no ha decaído el espíritu pa-

triótico de Cataluña. Nuestro pueblo -añade- ha sentido en esta oca_
sión, como en tantas otras, el vergajazo. Anda por un sendero de -

flores y a menudo se distrae y se cae; pero tan pronto como le in—
sultan, se levanta de nuevo y sigue, con mayor tenacidad, su camino.

Es tarea vana, inútil, la de quienes pretenden ahogar nuestros sen-

timientos. Han transcurrido los siglos y nosotros somos más catala-

nes que nunca. Y-este es el verdadero problema para nosotros: saber

ser catalanes en todos momentos y amar, siempre a nuestra patria para

hacerla libre, para darla toda la plenitud.



El señor MASPONS leyó las siguientes conclusiones, que fueron aproba_

das por unanimidad:

Primera. Proclamar la necesidad de que inmediatamente se sustraiga

de la jurisdicción del llamado Tribunal Supremo de Justicia el te-

rritorio deCataluña.

Segunda. Declarar públicamente que los catalanes consideramos como

un agravio el continuar sometidos al referido tribunal.

El acto terminó a la una menos cuarto.

Los aplausos y las ovaciones.se prodigaron durante toda la noche.

A la salida, nutridos grupos de entusiastas jóvenes entonaron "Els

Segadors" y "La Marsellesa".

Diéronse vivas a Cataluña y a Irlanda.

En la Rambla se formó una manifestación que la policía disolvió, no

sin practicar antes diez y seis detenciones.

("El Diluvio" del 23 d.'abril de 1920)

ELS DETINGUTS A LA ¿ORTIDA DE L'ACTE

Los detenidos anteanoche a la salida del mí tin del C. A. de D. por vi_

torear en plena Rambla a Cataluña, fueron trasladados a las pocas ho_

ras a la cárcel.

He aquf sus nombres:

Pedro Bertrán Salvador, José Soler Salat, Francisco Bertrán Malla, -

José López Llauder, Ramón Matuti Matuti, Vicente Colom Úbeda, Pedro

Gabarro García, Julio Soler Torrens, José ^erenguer Rius, José Salva_

do Sabater, Sebastián Creus, Venceslao Daniel Petit, José Carrera -

Cardona, Francisco Larrao Fargas, Mario Monfil Molist, Hermenegildo

Castells Baquer, -fedro t'alau Busquets, Ramón P.áfols Camin, Manuel Ju
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lia Matas, Domingo Latorre Soler y Ramón López Llauder.

Se les acusa de haber proferido gritos subversivos (?) y de haber ul_

trajado a la nación.

La correspondiente causa In instruye el Juzgado del distrito del Hos_

pital, secretaria del señor Pastor, el cual se ha hecho cargo de las
diligencias efectuadas por el de guardia.

Interesándose por la libertad de esos muchachos visitaron ayer al go_
bernador y al presidente de la Audiencia diversas personas, entré Ä

ellas el presidente de la Mancomunidad, señor Puig y Cadafalch; el -
diputado señor Moles y el teniente d2alcalde señor Massot.

("El Diluvio" del 24 d1abril de 1920)



CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS

LA SECCIÓ D'ORGANITZACIÓ I TREBALL

Calia, era precís escriure els presents comentaris al objecte de que

no's ¿Longues una errònia interpretació al nostre justificat silenci.

Noti's que al escriure pluralitzo, tota vegada que les meves paraules

tenen l'assentiment d'una bona part de socis del Centre en general i

de la majoria del grop denominat Soviet en particular.

La darrera reunió cel-lebrada tenia per objecte, principalment, donar

autorització a la Junta de Govern per a que procedís al nomenament de

les Comissions necessàries per a portar a la pràctica tot ço què's -

disposa en el R.D. del 25 d'Abril proppassat sobre Consells paritaris

i Comissió mixta. Pel què's veu, el punt a tractar era ben concret, i

encar que prèviament se'ns feu una exposició de l'importància i alcanç

de dit R.D., això no suposava de cap manera el que fos demanar l'assen

timent de l'Assemblea per tot lo realitzat en referència a la gestació

d'aquesta magna (ï) obra, port de salvació, segons es diu, de la depèn

déncia mercantil i industrial de Barcelona.

Heu'saquí la justificació del nostre silenci d'aquells moments, silen-

ci momentani que avui, mercès a la gentilesa de qui ens concedeix un

lloc en aquestes planes, podem trencar per explicar la nostra conducta

que, exposada en l'Assemblea, hauria resultat expectant i tal volta ex

temporánia en les altes esferes del Centre, apart de la poca divulga -

ció que hauria tingut, donat l'escàs nombre d'assistents a la mateixa..

L'evident fracàs que lo réduit dels que correspongueren a la crida su-

posava era augmentat i refermat pel sol fet de no haver-hi ni la més -

mínima interpelació (en prou feines si's feu ostensible l'assentiment

al que 5e'ns demanava) sobre el que se'ns havia exposat,'haviem de -

ser nosaltres els qui la féssim, no siguent aixís, tothom callà, encar
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que després molts es lamentessin de la sort de remat a que voluntaria

ment es conformaven.

La nostra situació és en l'oposició, no d'una faiçó absoluta ni gens

sistemàtica per cert dels patrocinadors d'aquesta panacea social —

què'l Govern de Madrit ens envia, que tard o d'hora ens ha de conver_

tir en executants de gratituts polítiques que, com diu la dita, si-

nó són pagades en diners, ho serán en dinades.

Som a l'oposició, ho hem dit, com hi érem en aquells solemnes moments

en què'l Centri s'inhibia (i) de la lluita social, per trobar-nos de

fet,per les nostres pròpies culpes, sense beligerancia dins 1'organist

zació, en estat embrionari encara, sindical de la independència.

Avui, perquè des dalt se'ns autoritza, venim de nou a la lluita social,

hi venim amb permís dels "papàs", i malgrat tota.; la consciència col-

lectiva de la dependencia román en el lloc d'abans, no ha avançat ni -

unupas, i ara si es fa avençar-la és per a reformar en ella l'esperit

individualista exempt de sentiment de solidaritat que déu lligar-nos a

tots els que traballem i del nostre treball amb prou feines vivim.

La manca del sentiment de classe en nosaltres, parlem de la dependèn-

cia en general, ha permès què'ls nostres directors acceptessin com a

bo per a resoldre les nostres més prèvies necessitats, el procés dil_a

tiu que suposa la pràctica dels procediments de tràmit què'l R.D. de-

termina, essent a més d'una relativitat evident a totes llums per in-

compliment dels acords de la Comissió mixta, l'experiència així ens -

ho ensenya.

Segons unes paraules escrites del company i amic president del Centre,

una de les dificultats vençudes amb la promulgació del R.D. era la -

que feia referència a la possibilitat de represàlies per part dels pa

trons envers els seus dependents que acudissin a la Comissió mixta -

que abans de d^ta promulgació funcionaba (I). Segons unes paraules dî

tes en lfúltima reunió pel company president de la Secció d'0rganitz_a

ció i Treball de dit Centre, el dependent mai es trobaria deslligat -
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d'una faiçô absoluta (sie) per obrar amb tota llibertat en les deli

beracions i decissions dels Comités paritaris i Comissió mixta i -

aquest company més imposat de la realitat, ha fet sincera i espontá.

niament una confessió d'impotència col-lectiya, d'incapacitació cor_

porativa, per manca d'organització, per a la lluita social, coses -

ambdues filles del que hem dit abans, de la manca del sentiment de

classe.

Vol evitar-se que la dependència sigui involucrada dins l'organitza,

ció sindical, i això de fet . ja suposa situar-se enfront d'aquesta

organització sense; però, que al dependent se li donguin altres me-

dis de defensa què'ls que la llei (ja sabem com aqui s'aplica la -

llei) estipula, i és innegable que cuantas vegades pot més una de - .

mostració de força organitzada, quan es té tant sols un milígram de

raó, que no pas tot el que les lleis diguin i els homes acordin.

Està el nostre Centre en condicions de palesar-la una demostració -

de força organitzada si les circonstanciés ho imposen? 'No. Dons —

aleshores per què situar-nos enfront d'altres organitzacion? Noti's

que les forces sindicalistes ja fan més que estar a l'aguait i res-

tar en l'inèrcia, i ara encara som a temps d'evitar una topada i te

nir disgustos, ço que tots venim obligats a fer en nom de la frater

nitat que amb tots el que treballen déu juntar-nos.

Una darrera consideració per acabar. Pel dependent no serà mai una

garantia suficient el que en tots els litigis i demandes en que con

corri o es vegi obligat a concórrer, hi sigui representat per aquells

que dient-se dependents també, han assolit dintre les cases on tre-

ballen la màxima aspiració, relativa o absoluta; és igual, que din-

tre l'estat de dependent pot esperançar-se.

JAUME CAKDUS.

'("EL DILUVIO» del 12 de maig de 1.920)
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LA COMISSIÓ I.-IXTA T ELS SOUS MINI?¿S LEL DEPENDENTS

Atendiendo a una consulta sobre la manera de aplicar'el sueldo rr.i_

niiro a los aprendices, dependientes, aprendí zas y dependientes de
todos los ramos del comercio, en alegar en que la primera solici-
tud de trabajo y admisión hayan tenido lugar en una edad superior

a los catorce años que es la que la ley establece como mínimo;

Tern endo la escala de sueldos mínimos-por base-l'a cantidad de años
de servicios prestados, porque esta profesión, como toda otra in-
teligente, exige unos años de práctica indispensable; y que la
propia escala publicada se refiere al escalafón natural de edad,
que comienza a dichos catorce años, como ya quedó indicado* en las
aclaraciones últimamente publicadas;

Y siendo natural consecuencia que la anotaciones'de primero, se -
gundo, tercero, cuarto, etc., años de servicio se entienden, den-

tro de una escala normal, referidas, respectivamente, a los cator
ce, quince, diez.y seis, diez y siete, etc., años de edad del de-

pendiente o dependienta, y que cuando la escala no pueda aplicarse
normalmente, o sea cuando el que solicita traba.io comience la pro_

fesión de dependiente en una edad intermedia superior a los cator_
ce años, debe consignarse la imperiosa necesidad del aprendizaje
o preparación con la otra necesidad no menos imperiosa, de que el
sueldo esté en justa relación con las especiales necesidades de *•
la vida en cada edad:

La Comisión mixta del trabajo en el comercio de esta capital, ha
acordado por unanimidad establecer con carácter obligatorio tam -
bien desde 1a del corriente lo que sigue:

1° En todos aquellos casos en que un aprendiz, dependiente, apren

diza o dependienta, de cualquiera de las especialidades del comer,
ció, solicite trabajo en una edad superior a los catorce años sin

tener prestados anteriores servicios, el patrono no podrá asignar_
le un sueldo inferior al que le correspondería, dentro de la esca_

la normal, si tuviese dos años menos de los que tiene en el momeri
to de comenzar la profesión.
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2Q Todo aprendiz, dependiente, aprendiza o dependiente que hayan co_

menzado a prestar servicio en una edad superior a los catorce años,

deberá cobrar, después de cumplidos los dos primeros años de traba-

jo en la profesión, el sueldo mínimo aue le correspondería en la es,

cala normal, según los años de edad que cuenta, si hubiese comenza-

do el aprendizaje a los catorce año.s.

Además, en la misma sesión quedó acordado por unanimidad que lo es-

tablecido en la primera nota adicional del edicto del 15 de los c£
rrientes, publicado en el "Boletín Oficial" de esta provincia, rija

y sea obligatorio, no sólo para los grupos segundo y tercero del co_

merci o, sino también para el grupo primero, cuyo artículo dice así:

1° Teniendo en cuenta que todos los dependientes que en la actuali-

dad disfruten de un sueldo superior al mínimo de 300 pesetas acorda,

do por esta Comisión mixta, en razón ce estar especializados en al-

gún ramo del saber o por la responsabilidad de sus cargos y llevan-
do diez años o más en el ejercrcio de su profesión, tienen un míni-

mumde necesidades u aunque lógicamente es dé suponer que una vez es_

tablee:do el salario mínimo, automáticamente sean elevados los de-

más salarios, adelantándonos a este hecho notorio que se consigna y

a fin de evitar toda situación de postergación a los dependientes,

ha acordado, por ser de justicia y equidad, esta Comisión mixta que

todos los dependientes de los grupos segundo (transportes) y terce-
ro (mayoristas) que se hallen en las condiciones expresadas, deben

serles mejorados sus sueldos, siempre y cuando no hayan sufrido un
aumento equivalente a partir del 1Q de Julio pasado en la siguiente

proporción:

Un 20 por 100 los comprendidos entre 300 y 400 pesetas mensuales.

Un 15 por 100 los comprendidos entre 401 a 500 pesetas mensuales.

Un 10 por 100 los comprendidos entre 501 en adelante.

Lo qae se hace público para su cumplimiento.

La Comisión mixta recuerda a todos los elementos interesados que, -

por razón de la misión que le es propia, estudiará con interés cuari

tas consultas se le dirijan respecto a la aplicación práctica de los

salarios mínimos vigentes desde 1Q de Octubre actual, y dictaminará

sobre aquellos casos de.posible concepción o de modificación que se



63 O

sometan a su estudio, debidamente informadas y razonadas.

("El Diluvio" del 23 d'octubre de 1.920)



631

A LA COMISSIÓ MIXTA I CONSELLS PARITARIS

SEguint el curs de la seva campanya' "La clase media en acción", éec

fer algunes observacions per a que la Comissió mixta les aclareixi

públicament. Aixïs potser els patrons veurien que lo acordat per

ella es de llei, es compleixi i que, del contrari, la llei seuria -

damunt d'ells.

Dic això, perquè jo, que conec d'abans de constituir-se la Comissió

mixta i els Consells pari taris, per hnver format part dels elements

interessats en la creació d'els mateixos, hi había la fórmula que

precisament había .de fer es complissin, sense cap mena de por a -

què's fessin repressalies, no poguent el patró despedir a cap dépéri

dent pel fet que aquest li demanés l'augment acordat per la Comissió

i Consells, implicant això el cástic corresponent en cas d'insolveri
eia, anant-lo augmentant mentre no's restituís en son lloc al dépéri
dent despedit,

Jo no sé si les dites Comissió i Consells ho han tingut en compte,

puig valdria la pena es publiqués, i, a les hores, tindríem dret

tots, absolutament tots, a exigir lo acordat per elles. El cas es -

serio i ho requereix, i, per a demostrar-ho, ni ha prou amb el se-
güent cas, passat a la casa on jo estic.

El moco, al exigir al patró l'augment que les Comissió i Consells -

habien acordat, per tota resposta li digué quedaba despedit. Excuso

dir ara quina força hem resta en a mi, si el primer que ho demana -

se'l despedeix. Ara, com no sé si l'acort de que hi fet esment exis,

teix, no tinc la força necessària per a exigir-ho.

També hi ha la qüestió del fixament del sou mínim. Aquest els pa-

trons el volen interpretar a sa manera, no fent cas dels anys, ni -

d'els càrrecs que hi dessempenyen. Estic amb la certesa que, si es

publiqués l'escalonat per a cada cas, quedaria resolt l'assumpte, -

puig també existeix fet jâ l dit escalonat fa més d'un any, havent-
lo aprovat les corporacions oficials.
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Crec jo també què'ls obligats a parlar, i principalment el C.A. delC.I

i de la I., haurien de mourer la campanya en aquest sentit; dei con

trari , í desem-nos dependents!, que per això no necessitem lleis, ni

Centres que diguin amparar-nos.

Hi dit prou per avui.- Un dependent.

("El Diluvio" del 13 de novembre de 1920)
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OBRÀ SOCIAL

If.é s d'una volta s'ha dit des d'aquestes planes, en reunions i actes

públics, l'obra intensament social que el Centre, en tots els seus
aspectes, va practicant des de la seva fundació, però malgrat això,

sembla que hi hagi algú oue ho desconegui, que no ho vulgui apreciar,

o, lo que és pitjor, que la negui. El fet no tindria major importàn-

cia si els qui tal diuen fossin gent que no coneguessin al Centre, -

però en tractarse d'individus que figuren en nostres rengleres, la

cosa ja canvia d'aspecte i es fá necessari que l'ignorància, puix a

que solar-Pi t aquesta pot ésser la causn del seu equívoc, desapareix!

i s'assabentin, rel seu propi interès, de tota la extensitat del mi_

llora^nnt social aue dins del Centre poden sssolir i assoleixen enca_

ra nue no s'en adongu^n.

No és aquest el lloc convenient per anar enumerant, una per una, to-

tes les tasoues socials de qu>scun« de les Secciones? sub-Secciones

que composen el Centre. Ni ha prou en dir que, l'obra del ^entre és
social amb tots els seus aspectes, en totes les seves manifestacions',

en tots els seus actes.

Tampoc és aquí aon es deu dir que l'apassionament per un fi únic y -

determinat, no ens ha de tapar els ulls a la realitat, i conduir-nos,

cecs, irreflexius a actituts que retardin la consecució dels. propò-
sits que té el Centre, que pe^ ésser tants, necessiten la mxima -

cohessió del seus afiliats.

Aquí, en aquest limitat espai per a report de la Secció Permanent de

Socors Mutus, sols es pot fer constatar que ella, junt amb les Sub-

Secc^'ons "Al^'ança^ i "Cas de Defunció" és un organisme quin fi social

no es pot posar en dubte, tota vegada que, la seva existència, i la

seva existència la deu al Centre, ha fet que la mesquinesa del guany

no s'hagi fet sentir amb la cruesa, trista' sempre, però tristament -

dolorosa quan de" restablir la salut es tracta o bé de portar una aju

da en el desn;rac::at cas de defunció en que tots sabem que, demés de

la üena moral., hi sol haver una perturbació econòmica.
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T que això és un fet, res més que les xifres ho demostren."

En 31 de maig d'enguany i sols amb 16 anys escassos d'existència, la

Seccró portaba desembolsares en pagament de'malalties 178.846'50 pe-

ssetes, per cessant!es 11.895 pessetes i per defuncions i enterraments

15.180 pessetes.

Doncs bé", aauesta obra social, sumada amb les demés portades a cap -

per les distintes °eccions, és fruit de la cohesió", de la compenetra.

ció que f̂ 'ns avui hi ha hagut en els homes tots que composen el Cen-

tre i molt especialment deia adaptació que d'aquest sentir s'han fet

els nui successivament hem anomenat per a aue'ns -administressin, i -

de 1* enrobustí ment .que han trobat, sempre que els seus actes han res.

post en aouells. principi s fonamentals.

Hs, pe-r tant, necessari, abans de donar parer i discutir del Centre,

conèixel una m4 ca i favors en lloc de parlar-ne despectivament, es

veurà aue, sense donar-sen compte, s'hi aportaran esforços i inicia-
tives, aue és com se fan les coses grans i perdurables.

En un mot, s'haurà hagut el convenciment de la obra social que"el

Centre practica i en aquesta ni un sol soci voldrà deixar de contri-
buir-hi.

Comentari de la Secció Permanent do Socors Mutus del CAECT

("Acció" de desembre de 1920, p. 3-4)



635

BE LA LUCHA SOCIAL . .

SE INICIA LA OFENSIVA COKTRA LA JORNADA T̂ E OCHO HORAS

Los temores que fundadamente apuntábamos en un artículo ha poco pu_

blicado sobre una indudable y próxima ofensiva del capitalismo con

tra la jornada de ocho horas y los actuales salarios comienzan . a
ser confirmados por la realidad en Barcelona más pronto de lo que

suponíamos. Gran parte del comercio detallista, que obra sin duda

con arreglo a un plan maduramente estudiado, 'ha iniciado la lucha-)

pufeeto en la vanguardia, anunciando su propósito de no cumpl la -

jornada de ocho horas ni el sistema que para la distribución de

ella ha implantado la Comisión mixta del Trabajo .

Estamos, pues, en presencia del conflicto que esperábamos. Par pro*

vocarlo, esa parte del comercio se coloca de espaldas a la ley y a

los compromisos pactados en la Comisión mixta, contra la que ha le_

vantado un intenso clamoreo de protesta, negándose a pagar las cu£

tas pnra el sostenimiento de esta institución paritaria, de la que,
erróneamente por cierto, han querido hacer una panacea social los

dependientes, cuya visión del problema, estrecha e impropia de la

clase y de la época, facilita maravillosamente la acción de los pa_

tronos.

Los dependientes han respondido. Pero lo han hecho demostrando que

en la lucha social todo es caótico y anárquico, incomprensible y ̂

contradictorio en Barcelona por parte de los trabajadores. Han ce-

lebrado un mitin, y en este mitin, lejos de estudiar el problema,

lejos de demostrar que no hay razones económicas ni de ninguna ín-

dole atendibles para vulnerar la jornada se limitaron a defender a

la Comisión mixta y a asegurar que la desaparición de ésta incuba-

ría el sindicalismo rojo en la dependencia.

Es lástima que el acto diera, como no podia menos de ocurrir, una

sensación lamentable. Los dependientes olvidan que la Comisión rnix
ta es una institución paritaria, en la que los patronos tiene mu -

cho más ascendiente que ellos. Olvidan que la Comisión mixta desa-

parecerá en cuanto a los patronos les convenga y olvidan asimismo
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que la eficacia de la Comisión mixta tiene que ser, en conflictos

como áste, harto relativa, por virtud de su propia constitución y

que todas las instituciones de intervención social creadas por el

Estado tienden, no a abrir los cauces para el advenimiento de una

sociedad nueva como por la que deben luchas los trabajadores, sino

a quitar vigor a las fuerzas que pugnan por establecerla.

Frente a esta nota extremadamente conservador, que para nada se -

inspira en las teorías de la lucha de clases, dióse la contradic-

tor"1' a de temer que el sindicalismo ro.io de la dependencia venga a

sustituir a la Comisión mixta del Trabajo. ¿ Es posible que los -

elempntos dirigentes de esta clase social tengan esa creencia?
¡Menguado favor se hacen! Nada de lo que hoy deploran ocurriría -

s. hubieran creado una organización fuerte, s" hubieran dado a -

pus militantes una conciencia de obreros explotados y si hubieran

seguido la trayectoria que siguen en el resto de España todos los

trabajadores que no sor. rojos ni blancos, sin perjuicio de lo cual

han alcanzado conquistas valiosísimas.-

La lucha va a ser más difícil'de lo que a simple vista parece. En

la industria textil es inminente la ofensiva. Los patronos del cp_

mercio al por mayor secundarán la actitud de los detallistas, ya
directa o indirectamente, según convenga, tan pronto comolo crean

preciso. Bueno será, corno medio preventivo, aue los trabajadores

todos se sitúen en actitud de defensa. Hay que reorganizarse rápi_

damente. El capitalismo va a aprovechar este momento critico, de

d^spers^ón y confusión del proletariado para poner en práctica

sus planes.

No se nos objete que pecamos de alarmistas ni que aspiramos a crear
un estado de agitación en los trabajadores catalanes. Aparte de -
que es una valiosa prueba de cuanto decimos la actitud de los de-

tallistas, hay otra cuyo valor es elocuente e insuperable. Nos re_

ferimos al memorándum recientemente publicado por el Fomento del
Trabajo Nacional, la más alta y genuina representación del capit^

lismo. En este documento, cuya lectura recomendamos, se condena -

enérgicamente In jornada de ocho horas de modo absoluto y se atri_

buye a ella el encarecimiento déla vida y hasta la perturbación -

económica del mundo. Fíjense los dependientes en este magno deta-
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Ile y en que el Fomento del Trabajo Nacional es uno institución cp_

laborante de la Comisión mixta. La enseñanza puede ser de valor de_

cisiyo en esta contienda. •

Seguimos afirmando que no hay razón para poner término a la jorna-

da de ocho horas, pretendiendo ampliarla. Es una injusticia notoria

atribuir a esta conquista la carestía de las subsistencias y la per_

turbación económica del mundo. Cuando Romanones, respondiendo a

compromisos internacionales que se relacionaban con el tratado de-

paz de Versalles, promulgó el decreto estableciendo la jornada de

ocho horas, las subsistencias habían adquirido el precio exorbitan_

te que hoy tienen. A esta circunstancia se debió el aumento de jor_

nales, que es otra pesadilla del capitalismo. Las perturbaciones -

económicas del mundo son consecuencia del desbarajuste, del dése -

quilibrio y de los trastornos causados por la guerra. Negar esto -

es negar la verdad. Por eso combatimos y combatiremos sin descanso

contra el intento de malograr aquella mejora.

ANTONIO AVALOS PRESA.

("EL DILUVIO" del 2Î de juny de 1.921)



638

PROPOSICIONS PRESENTADES PEL SOCI JAUME CARDOS A L'ASSEMBLEA

GENERAL DE SOCIS DEL 26 DE JUNY DE 192.1

Donada la lentitut amb què's gestionen molts dels assumptes que

afecten al dependent i que són intervinguts pels Comitès Parita.

ris 6 Comissió Mixta, donada la facil-litat al subterfugi amb -

que massa sovint la representació patronal dintre d'aquells or-

ganismes, recorre per a befar i entretenir les nostres justiss_i

mes peticions ó reclamacions, demano que l'Assemblea acordi el

manament per als nostres representants en dites corporacions, -

de que cerquin els mitjants de contrarrestar els abusos denun -

ciats, i donar, per mitjà del Centre, publicitat inmediata de

tots els que tinguin lloc, d'una faisó ben pública i donant noms.

Al mateix temps i per aquest fi., que demanin l'apoi de les de-

més representacions obreres.

Barcelona, 23 de Juny 1921.

Al Consell Directiu del Centre A. de Dependents etz. en l'Assem-

blea del 26 del corrent.

Present.

No poguent ni devent el Centre i menys en els moments actuals,-

en que la mínima civilitat no és la norma caracterísitica de la

vida social, sostreures a l'obligació de fer sentir d'una faiçó

ben equànim la seva veu pel que als mes elementals principis de

dignitat i civilitat es refereixi, veu que deu fer-se sentir en

tots moments i cada cop amb mes força, proposem el que segueix;

a l'Assemblea aqui reunida:

1er. Què's faci la mes enèrgica protesta pels atemptats dits de



639

caràcter social que a diari es cometen i principalment per. -

aquells perpretats en la.persona dels nostres companys de cau

sa, els obrers. ' ' . •

2on. Que la protesta es fagi ben extensiva i davant dels qui-

sigui precís, donant-li a l'ens'emps f.a major publicitat a la

Premsa local i de provincies, de Madrid en particular, com tam

bé denunciant-ho à totes les representacions parlamentaries.

Barcelona, 23 de Juny de. 1 921

Al Consell Directiu del Centre A. de Dependents etz. en l'.Assem

blea del 26 del corrent.

Present. .

Essent la característica del Centre d'alta civilitat i ciutadà,

nia, i entenent que per aquests dos ideals s'estableix l'igual

tat de dretà i deures en l'ordre civil de tots els ciutadants,

proposem què's declari'l'incompatibilitat d'ésser soci del Cen

tre Actiu ó Protectou, i el formar en els rengles de qualsevol,

cos armat.

En conseqüència deu conminar-se.a-tots els socis que estiguin

afiliats al Sometent, a donar-se'n de baixa i provar-ho siguent

expulsat el què's resisteixi a acatar aquest acord.

Barcelona, 23 de Juny de 192f.~'

Al Consell Directiu del Centre A. de Dependents etz. eh l'Assem

blèa del'26 del corrent, ' . • '

Present.
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Una qüestió d'ordre, una necessitat fortament sentida ens em

peny a possar a la deliberació de l'Assemblea la següent pro

posició;
t

1er. Què's vagi immediatament a la tant demanada reforma dels

Estatuts i Reglements generals del Centre i de les seves Sec

cións, prenent, si es creu convenient per base un progecte -

ja fa molt temps presentat. • • •

2on. Que mentres aquesta reforma no's porti a cap es declari

l'incompatibilitat d'ésser soci actiu del Centre, mab els -

drets inherents, amb l'excercici de càrrecs públics, i mes -

encara quan no's reuneixen les condiciones precises per a -

ésser soci actiu.

3er. Que la depuració del cens de socis del Centre sigui ob-

jecte d'atenció i rapidessa especial, indagant per tots els

mitjants, malgrat ocasionin^espeses, la personalitat de cada

associat, expulsant sense contemplacions als qui no estiguin

en caràcter en els nostres rengles, especialment als que la

seva missió no és altre que l'espionatge. El nom dels expul-

sats i llur causa es farà ben patent a tots els socis.

4art. Que s'aboleixi 1'entrega del duplicat de l'estampa dels

socis que va'en els carnets, i que dita estampa sigui retorna

da a tots quants la sol-licitin.

Barcelona 23 de Juny de 1921

Al Consell Directiu del Centre A. de Dependents etz. en l'Assem

blea del 26 del corrent.

Present.

(Textos mecanografiats)
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RESPOSTA A UNA CPIDA 2E LA UGT

Al document publicat Der 1'Unid General de Treballadors déminent -si^

p-uás exposada per totes les Entitats i molt especialment per les

qui real^ 17,en una acĉ 'ó cultural el seu parer respecte la situació
actual , el nostre Contre hi ha correspost amb el document que se-

gueix:

"El Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de le Indústria,

de Barcelona, no pot deixar sense ressò In crida anguniosa del par

tit socialista i de la Unió General de Treballadors adregada a l'o-

pinió pública del país i, especialment, de Catalunya.

La tradició lliberal del Centre i la significació social de l'esta-

ment que representa, el priven de sumar-se a l'atu^ment general, i

l'obliguen a mantenir, per damunt de tot, la seva serenitat i a su-

mar-se a totes le? accions encaminades a restablir l'imperi d'aques_

ta serenitat en la v'da pública. Ben recents -amb motiu de l'atemp-

tat contra la me's alta representació de la nostra ciutat- són els -

nostre^ clams pel retorn de les lluites socials que agiten la nos—

tra vida col-lect'"v«, a conten1"r-se dina les normes establertes per

l'estat present de civilització a que ha arribat l'humanitat a cos-

ta de cruents sofriments i sacrificis.

Públiques i constants han sigut les protestes d'aquest Centre con-

tra l'intromissió de la violència en les lluites d'estaments i d'i-
deals. Si algún testim.om calgués aduir, l'actuació dels nostres re*

présentants dins la Comissió mixta del Treball en el comerç de Bar-
celona afiançaria, encara, les nostres paraules.

Per a col-laborar a tota acció encaminada a fer prevaldré les solu-

cions jurídiques coherents amb la vida moderna, per damunt de les -

imposicions de la violència, el manifest del partit socialista i de

la Unió General de Treballadors ens troba, doncs, al lloc de sempre

i amb la consciència desperta.
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Vvsnueu molts anys.

Barcelona, 23 cíe juliol de 19?!.- El President, Francesc X. Casals;

FI Secretari, Francesc -Flor.

Comnany President del Comitè executiu del partit socialista.Ä Ma-

drid."

("Acció" d'arost de 1921, p. 3)
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LA FEDERACIÓ DE DEPENDENTS DE CATALUNYA • .

Per a els dies 24 i 25 del corrent està anunciat la cel-lebració

del primer Congrés de la Federació a Reus.

No se'ns ha fet la gracia de posar-nos en antecedents del que's

projecta deliberar; poso de relleu aquest fet per entendre que -

aferma la continuïtat del distanciament de dirigents i dirigits.

Això, aue en cao aspecte presuposa la previa beligerancia en l'o^

bra a realitzar, en canvi estableix el nexe tan necessari en la

nostra dispersa comunitat.

Malgrat no saber de què va a tractar-se, ni pressentir-ho tan —

sols, traçar un esboç de conjunt per a fixar el meu criteri ho-

crec senzillament un deure.

Em proposo tractar l'assumpte des del punt d'obir dels principis.

De bell començ la qüestió es planteja dintre un ordre estricta Ä

ment moral, damunt del qual deu basar-se la vida de l'organisme.

Implícitament es" presenta una qüestió de fonds a resoldre i d'una

perentorietat ben precisa i fonamental» .

Per damunt ce les normes estatutàries fixades i al seu marge, -

s'evidencia la necessitat de la concreció deia norma espiritual

que ha de presidir l'obra i fer-la util amb l'únic i exclusiu in

teres de la classe.

L'obra pot ésser parlamentaria, seguint les corrents actuals de-
• .

la democracia i confiant la seva eficàcia pel camí calmos de -

l'aplicació de la llei creada o de la. promulgació, de.les que man
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quin.

Per aquest mitjà no's farà res més què assentir i refermar el cri-

teri democràtic-burgés, en el caire jurídic, deia lenta evolució -

de les reforme socials i econòmiques del poble.

De fet el concepte i interpretació del Dret no varia; la tasca es

limita a la col-laboració, no a la lluita; la potencia per l'orga-

nització no's crea. Es la lluita legal i enervadora, que no l'in -

forma pas un ideal, cal saber ésser oportú; més polític que sociò-

leg.

L*obra pot basar-se damunt d'una organització ferma, propia, rígi-

da en quan a principis, adaptable en quan a l'execució.

En aquest cas es tracta de devenir una potencia, d'oposar uns prin

cipis a altres principis, d'imposar-nos per la força de l'organit-

zació, l'acció de'l'obra va directament al fi perseguit sense d i la

cions n"1' convencionalismes, és més expeditiva i no perd res en lo

capacitada. Mo defuig l'acció política, però per damunt de tot hi

oposa l'acció social.

El concepte jurídic del Dret sols per la força de l'organització -

capacitada podrem subvertir-lo; aquest és el primer punt a tractar

i a deixar resolt en el pròxim Congrés de la Federació.

Devem abandonar definitivamente, per ineficaços, tots els procedi-

ments bUMcràtics que la democràcia actual esgrimeix 5 defensa per-

què en ells resideix el seu poder pacífic.

De la llei, tot alió què'ns reintegri en els drets; de l'organitza,

ció, la força per a exigir-ho»

JAUME CARDUS

("El Diluvio" del 22 de setembre de 1921)
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LA FEDERACIÓ DE DEPENDENTS DE CATALUNYA -II-

Efec insistir en 1'apreciació, en el meu anterior article exposada,

de que la primera qüestió a resoldre per la Federació entra de ple

en l'ordre estrictament moral i afecta a la potencialitat de les -

nostres forces organitzades.

Simultàniament amb el meu article s'ha publicat una gacetel-la en

les planes de EL DILUVIO amb l'ennunciat somer de les ponències o_b

jecte de discussió a les sessions del Congrés de la Federació. En

altre part del mateix diari una comunicació de la Comissió mixta -

del Treball, progectant un atemptat contra els drets de reclamació

dels dependents vexats, que son molt, per la resistència dels pa-

trons a complir ço legislat referent al ' treball en el comerç de Bar_

celona.
*

Les ponències ennunciades no è's que deixin de tenir interès ni me-

rèixer urgència, però serà inútil discutir, traballar, pendre acors,

et2, si prèviament la força de l'organització no és un fet.

La prova del que dic ens la dona en aquets precisos, oportuns, mo-

ments la comunicació de la Comissió mixta. Creieu que s'intentaria

ni tant sols parlar de coartar els drets que la llei ens otorga,

si no estessin convençuts de la nostra impotència?

L'organització patronal, avui, amb totes les seves llistes negres,

és un fet evidentissim. Diguint-ho si no els dependents què'n so-

freixen les conseqüències.

Fins a tot els organismes creats per a armonitzar els interessos -

de patrons i obrers mercantils té efectes contraproduents per a no_
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saltres si es té en compte la munió de dades persones què's facil-

liten en quan es tracta de fer ús dels nostres drets.

La Federació, revestida de la suprema autori tat que deu exercir de_

munt dels organismes que li son adherits, ve obligada primerament

que tot a realitzar o fer realitzar la tasca que fins ara cap, ab-

solutament cap, entitat de dependents ha realitzada: el crear l'es_

perit de classe, el fer sentir el pes de la sanció pels actes come_

sos en 5 fora del traball atemptoris a l'esperit d'humana relació

que la classe necessita per alcançar una major unitat en la lluita.

Avui que la cobardía és la norma d'actuació i de pensament de molts,

tal vegada sigui també la concellera que privi als companys de la

Federació, plantejar amb tota la seva nuesa l'àrida qüestió de prin_

ei pis aquí exposada. Per una raó de pedanteria mol generalitzada -

en les esferes dirigents -le la rnssi mercantil fins avuî s'ha cre-

gut més en l'eficàcia de l'obra evolutiva que permet la col-labora_

ció amb el mim'm risc, que no en l'acció creadora i constructora -

què'ls preparatius per a la lluita exigexen.

Per no existir la deguda classificació en virtut dels càrrecs que

ocupen, dels dependents, ens trobem que la massa és constantment -

representada pels qui el problema mínim de la vida ja el tenen re-

solt. Es que això ve justificat perquè aquests companys siguin de -

una major capacitació?. Direm que de capacitats de cap n'hi ha a -

dalt i abaix, d'indiferents també; però els eclèctics governen, mer

ces a l'indiferència dels altres degud_ament tolerada.

Les nostres reivindicacions socials i econòmiques son perentories;

més ho són, però, l'educació dels esperits, la creació da la força,
•

capacitar conscientment els cors.

JAUME CARDUS
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("El Diluvio" del 23 de setembre de 1921)
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LA FEDERACIÓ DE DEPENDENTS DE CATALUNYA -1II i darrer-

EscrSc aquest article com a darrer d'aquesta serie. Això no vol dir

que s'hagi acabat el tractar d'aquest nou organisme qual nom ha ser_

vit. d'epígraf als meus articles.

De tot ço dit fins ara be pot deduir-se'n de quina faiço concebei-

xo l'estructura de la Federació l'obra a realitzar per ella i llur

influencia en la lluita social.

En té, però, un interès el concretar i definir la personalitat del

que un jorn, i segons con se basi i s'orienti la seva vida, por -

arribar a ser el més ferm puntal en les nostres lluites.

Per demunt de tot, la personalitat Je.la Federació la concebeixo -

revestida de tots els atributs de poder executiu. Per a canalitzar

les pròpies iniciatives i per a que resultin eficients les que pr£

vinguin, prèvia deliberació, de les corporaciones que l'integrin.

Altrement la personalitat de la Federació ofereix un altre caire; .

el del organisme constantment- definidor i fixador de la norma a ̂

sguir en els procediments de lluita, atenent-se, està clar, al prin

cipi basic-moral prefixat i del que "ja he parlat.

Sentat el principi, la norma de fonds resta fixada, tota actuació

d'acord amb els principis será inapelable. En quan a la forma -sen

se detriment dels procediments- les circonstanciés han d'influir -

en la decissió, sense arribar, però, a la voluntària inhibició per

cobardía.
•

El dualisme en la personalitat de la Federació ens la presenta: com

a braç executor en tots moments; com el centre de gravitació on -
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fermenta constantment el pensament fins a pendre forma, irradiant-

>
se en idées, fixant la norma amb tota l'autoritat moral demunt la

vasta organització, perquè la Federació deu ésser l'organització -

mateixa.

El verb de la Federació deu ésser la paraula viva, irr.posant-se, -

llençada al espai. La Federació deu ésser l'organisme integrat que

intervé en el regisme de les forces, corporatives o no, que l'inte_

grin.

Per això és de doldre que en el seu primer Congrés ja sigui mal

orientat l'esperit que deuria convertir en obra eficaç la tasca de

la Federació nostra.

No s'han concretat els principis, al menys cap de les ponències e-

ennunciades en parla, i ja va a tractar-se dels drets sense crear

la força o quan menys orgarítzar-la.

Alió tant combatut de l'hora menys i de la pesseta més ho plantejen

ara nosaltres amb els drets als beneficies, retirs obrers, mútua -

l~'sme, etz., amb la sola diferencia de que l'associació forçosa dei_

xan que sigui un fet per obra i grac:a de la llei.

Possats en aquest terreny podríem demanar què's legislés obligant

a tothom a tenir consciència.... de classe.

JAUME CARDUS

("El Diluvio" del 24 de setembre de 1921 j
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L'ATUR FORÇÓS

El problema del atur forçós, avui tan complexe, és una conseqüència

"I ò/r ca de V economia capitalista. Es un de tans efectes que fatal—

ment ha de produir el 11 "beral"' sme econòmic per'a obtenir del mer—
cat d°l snl-l^^i una especulació. En altres paíssos l'acció oficial

h" procurot minvar llurs greus efectes per mitjà de lleis. Ací,
l'acció croverranental rer a evitar, en part, seqüències doloroses,

no existeix.

Heu's-aquf remué les oerturbacions económico-socials tenen sempre

florncicnc cruentes i o?deverpn situacions imr>tídioues i violentes.

El Centre, implantant un segur contra l'atur forçós, no solament ha

pur>l.it a un rnnncarr.rnt -no ve d'un- del Estat, sinó c;ue ha palesat Ä

amb ferrr.ança l'iniciació d'una labor de conformitat amb les corrents
«

modernes d** reivindicació social.

Es clar aue, pel sol fet de tenir un segur contra l'atur forçós, no

flT-ranírem el oaorós problema, no; això no ho soluciona d'una manera

absoluta n1' ^elativ^: és únicament un pailatiu.

ït*«ntre'l món econòmic es r e re ixi per la lliure concorrència i es re-

puli per la monstruosa immoral Hat de l'oferiment i la demanda és im

possible cap solució.

En l'individualisme econòmic no hi poden tenir solució cap dels prou

blêmes nue avui commouent l'humanitat; és precís que les organitza^

cions obreres actuin en el sentit d'intervenció i control prop de

les classes Que detenten la nostra riquesa, per a assolir el nostre

desig, des^'g de justícia, de transformació social.

FI remei absolut està en l'internacionalització de les primeres matè_

••"ies i en la po-c^alitzac-ió de la producció", és a dir, el triomf del

col-lecti vi sme. No hem de negar la valor immensa de progrés i perfec_

c ""ó que l'escola lliberal econòmica ha aportat a la societat humana,
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però-, avui , la seva persistència de domini faria devallar-la fins a

Ta total destrucció. Ta prescripció d'aquest sistema és una cosa fa_

tal, és, senzillament, la consagració d.e"l procés biològic de Is vi-

da social.

En aquest punt és on rau la veritable importància del projecte sua-
ra aprovat per la nostra Secció Permanent d'Organització i Treball;

és precisament de una transcendència extraordinària per la nostra -

vida social present i futura, l'alt esperit de germani vola fraterni_

tat, la predisposició a un generós col-lectivisme, fonament bàsic -

de la nova formació social que .ha de substituir les orgies crfmino-
ses d'una direcció capitalista incapacitada i acéfala que ha coro—

nat sa obra en la tragèdia ingent de la gran guerra.

No solament hem de procurar de la materialitat d'unes aventatges, -

no; hi ha ouplcom més superior, més digne, més esperi tuai a atendre,

és l'humanització del nou edifici social, que anem construint, com-

plin una missió hr'eràtica, per les futures generacions i per glòria
nostra.

T el nostre estrat Casal i per mitjà de la Secc^'ó Permanent d'0rga_

nització i mreba.~!l, ja ha donat el primer pas per la preparació i -

capacitat del nostre estament, per què amb esperitualitat i amb in-

tel-ligència, pugui, no solament triomfar, sinó que per llur superi£

ritat, obtingui In direcció de la nova ciència econòmica.

("Acció" de desembre de 1921, p. 10)
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EL D'EURE KCSTPE

La lluita secular entre el capital i el treball havia trasbalsat la

vida ciutadana tota: revoltes; estridències; violències de tota me-

r.° , ati arlos per ]& tramontana dels od""s, de les passions i de les -

concupiscències, havien sob+adament romput el equilibri social y en

el bastament que semblava haver, poc a poc, consolidat una

freTinnor ent^e els home?.

Àdhuc l'anomenada classe mitja oue havia viscut al marge d'aquell -

•̂ o1 ï dpsor; , e F sentí també arrossegada a la brega i anava essent -

•̂ àp i d amè n t organitzada ner a rendre part a la sangnant querella.

T fou en nouells moments d'angoixa -començaba l'any 1920- quant les

associacions '".e dependència mercantil , "uni f"' cant l'acció llur arnb

les enf'tats of"1' c1' ni p, ens adreçàrem al Govern, demanant-li l'esta-

bl':ment de l^s mid^s ener.̂ 'oues oue reclamava la situació del moment.
•

Aouerta acc^'ó mancomunada fou la oue determinà el P.D. de 24 d'abril

de 19?0, creant els Tomates Par*1' tari s i la Comissió mixta del Treball

a ^a^celona, or.fan'sme cridat a recular els sous i les ^elacíons en.

pr>t,-rons i derendents.

Fs b^n cert nue els sous mínims fixats per aquell organisme, no han

millorat Tes condicions materials dels que tenim de viurer del tre-

bal"! , car els augments que aquells mínims representen, no compensen

l'encarament sofert, ner la vida tota; però no ho és pas menys que

aouest.a reglamentació* d'emoluments és el primer pas en ferm vers el

camí de la d1' grr f i caci ó del dependent, oui, esmaperdut, vivia fins

avui, sotmès aL capr*1' txo o a la commi sseraci ó del potentat i més e?ç.

posat al tracte d'esclau oue no pas al d'home lliure i conscient.

La condició nostra segueix essent d'inferioritat manifesta, tenim -

de pu.iar encara molts graons f ins arribar al reconeixement ple de

1 'utilitat nostra ^ a la dignificació complerta del estament; nero

els nostrps dianes comnanys nue formen part d'aquell organisme ofi-
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c•'ol, me^eixpn P! r>econpiyement i In confiança de tots, com la me-

re"1'T aoiie"! 1 one fa tot .1 o HUP humanament li és possible. Cal que -
tots e"1 s a.iurlpm, rasant també els esforços individuals al servei de

la col-lectivi tat, és menester que procurem millorar-nos, augmentant
la cultura nostra i que assolim el major nombrp de coneixements per

a capacita^-nos 5 posar-nos en condicions d'augmentar la nostra Der.
Fonal valiSa.

Acuesta és -â 'xí ho entenem honradament- la tasca més segura i més

d'^na nue po^em fer ppr a assolir ràpidament unes millores, unes -

reív'nch'cae"1"ons nue, si rer humanitat, per dignitat i àdhuc per ju_s

tícia sen ben nostres, ens son encara d'scutides per suficiència. I

es â tant més necessària la cooperació de tots en aquest sentit, -

ouar> nue els ppbn·p^pr? han començat ,ia a brotar pn el camí que se-

fu^i-x-on P"!p ^omitèp "r-r-íta^ip i la Comissió Mixta, que és el camí -

•noo + vp. í p n •fin'7 avui ha pi gut, sortosament, possible segarlos -

aouests ppharzers, tpnim tots el deurer d'arrenca'Is-hi les arrels
% i . *no """en^ot"1 n.

("Acció" de gener de 1922, p. 7-8}
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ELS PROBLEMES SOCIALS

LA SINDICACIÓ FORÇOSA

Sembla que avui es planteja per determinats organismes la sin

dicació forçosa com qüestió inaplacable. El Centre Autonomis-

ta de Dependents del Comerç i de la Indústria, arran d'una en

questa feta per l'Institut de Reformes Social, va dir el seu

criteri. Nosaltres, la dependència mercantil, en el seu temps,

va exposar d'una manera clara i concreta el pensament de la -

nostra classe. Es més, posterior a l'informe adreçat a l'Ins-

titut de Reformes Social, la dependència de Catalunya, per -

mitjà del seu orgue nacional, la Federació de Dependents de -

Catalunya, reunida en Assemblea en la ciutat de Reus, ratifi-

cava en absolut dit informe, convertit en ponencia, i la de -

pendencia de la nostra terra allí representada elevava a un -

desig ferm, a una millora a reivindicar, a una aspiració més

a conquerir, la qüestió de la sindicació forçosa.
%

La dependència de Catalunya no creu la sindicació forçosa una

mena de desideratum social,.no. La sindicació forçosa nosal -

tres l'estimem com un elementd'organitzadió, com un factor re-

gulador, intern, del nostre cas social.

Però abans es precís i pot ésser,aquí 'és el nus de la qüestió,

el reconeixement sagrat, inviolable de les associacions natu-

rals, de les veritables col-lectivitats, de les genuines org_a

nitzacións obreres, perquè, si així no fos, fora inútil tota

llei de sindicació forçosa.

La sindicació obligatòria, per mitjà de la llei, ha d'encar -

nar l'esperit social de l'organització, ha d'ésser el regula-

dor de la seva vida orgànica.

La sindicació forçosa ha d'ésser cristal-litzada del desig, -

per part dels elements directius dels Governs, de la prèvia -
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acceptació de l'inajornable reorganització económica.

L'organització económica d'avui és inservible; avui ja no és

possible trobar solucions sense l'obrer que ha de produir.

No som nosaltres solament els que creiem en l'immediata reor

ganització econòmica, no: és un'home socialment conservador,

és la figura de m'es relleu en el mon econòmic, en Walter -

Rathenau, que em to imperatiu diu a la Humanitat:

-Precisa organitzar una nova economia.

Està el mon enrunat pels directors del lliberalisme econòmic,

convuls, ple d'obstacles sense solucions, sense autoritat, ~

sense prestigi, sense crèdit, presidit empre pel fatídic caus.

Caus. Heu's-aquí la paraula universal que, com a conuri, surt

de tots els llavis. Paraula buida, que vol representar el mo-

ment cruent d'avui, la realitat d'ara.''

Es que la guerya, com un fenomen geològic, ha transformat el

mon i accelerat el procés biològic social i ha destruit l'ed_i

fici d'una economia faccio^sa i unilateral,i rés té estabili-

tat, res és immutable.

Però nosaltres demanem la sindicació forçosa perquè volem so-

cialment articulant-no s, disciplinant-nos, volem ésser una va.

lor eficient a la nostra riquesa, volem construir, volem sal-

var del naufragi el patrimoni material i espiritual, el fruit

de les nostres intel-ligéncies posades al servei de l'egoisme

i de la incapacitat. •

Volem reconstruir la força que dongui la sensació i el coefi-

cient de capacitat necessari per a reconquerir l'autoritat, -

el prestigi, la confiança, que altres no saben mantenir, com

saben negarnos la nostra valor.

I no solament sofreixen mutaciones les lleis econòmiques, sinó

que també l'Estat es transformares modifica.-El interessos -
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s'organitzen i amb.violència exigeixen atribucions, prerrogatives

seculars del Parlament i Governs, i el superb sentit regaliá va

perdent amb ridícola vergonya la rigidesa inconsútil,.i altres

forces i '• altres organismes i un altre esperit va suplantant, -

va subvertint les velles idees estatals, molt avant guerra,

molt segle XVIII.

La sindicació forçosa ha de respondre a l'esperit del moment,

a la consagració del nou 'dret social que pròduexi el principi-

del treball passional -com diu el gran sociòleg En Rivera i Pa_s

tor- de l'amor i l'emoció en el treball, concebut com una pro-

fessió que dignifica a l'home i no com una pena que el degrada

i envileix, excloída l'ombra física d'una propietat arbitraria

interposada entre la consciència del treballador i la totali -

tat ideal de la indústria, obstruint.el-ritme de la seva soli-

daritat humana ascendent, on s'obren per ell les perspectives

de la llibertat.
«

El. Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indús-

tria, la dependència tota de Catalunya, com estament social -

de una forta valúa intel-lectual, renova amb fermança la peti

ció de la sindicació forçosa professional sempre que represen

ti un avenç en legislació social. Sempre que representi 1'abran

dament ascencional del progrés humà, sempre i quant no coacci£

ni l'esperit social, fonament bàsic de les organitzacions pro-

letaries; en quant no representi un obstacle, sinó la canalijt

.zació social.

Mes si la. sindicació que es. projecta i es propugna ha d'ésser

la mà entesa que vulgui matar les essències vitals de la nos-

tra personalitat social, rublerta de nobilíssimes aspiracions.,

d'una justíòia més humana, alhora que fos l'intent cobejat -

d'ofegar l'alt sentiment de llibertat pàtria que ens arbora,
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nosaltres, els dependents de Catalunya, ho rebutgem amb tota

l'energia que les nostres forces ens'ho permetin.

JOSEP RICART I SALA,

president de la S.P. d'Organització i Treball del Centre Au-

tonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria de Bar-

celona.

("El Diluvio" del 10 de febrer de 1922)
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VERSIÖ CASTELLANA DE LA CONFERÈNCIA. DE PAU GRIERA I CRUZ

PRONUNCIADA AL CADCl.SOBRE L'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÖ MIX

TA EL 1 8 D'ABRIL DE 1922;

JUSTIFICACIÓN.

Señores y Compañeros: Cuando el dignísimo presidente de la se£

ción de Organización y Trabajo de este Centro de Dependientes,

mi amigo el Sr. Ricart, me ofreció un turno en este ciclo de -

conferencias de Orientación Profesional y de Sociología que con

tanto acierto y lucimiento ha organizado el meritísimo gremio

de escritorio, sentí el miedo de la insignificancia en relación

con el prestigio de los conferenciantes que han desfilado por -

este lugar y con lo mucho que merece este Centro Pero sin titu-

bear un momento me sentí obligado a aceptar este honor por un -

espítitu de disciplina y por el convencimiento de que por vues-

tra parte sabríais aceptar de buen grado lo que buenamente podía

daros. •

Perdonad, pues, que sea yo quien sin ningún título ni valor de

inteligencia, me atreva a hablaros del vitalísimo problema so-

cial de la dependencia de Comercio, llevado solamente de mi vo-

luntad hacia una obra en la que estoy colaborando gracia a cir-

cunstancias de situación y al afecto y benevolencia de los di -

rectores de la entidad que allí me ha llevado. Pero este atre'vi

miento, estoy cierto de ello, bien sabréis disculparlo, ya que

mi insuficiencia será suplida por vuestra profundidad de visión

dentro de la magnitud de los problemas de los cuales mi pequenez

sólo puede haceros el enunciado y 'porque creo sinceramente que-

todos convendréis en la necesidad de fijar la atención pública

en el perfil de la fisonomía social de. nuestra clase, de exponer

públicamente nuestras necesidades, de divulgar la tarea que se

está realizando y más aún, de señalar la que necesariamente de-
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be realizarse a fin de que, conociendo toda la magnitud de nue_s

tras reivindicaciones, vengan a la lucha los que se sientan -

con más fuerzas para vencer y también para que salgan de la sui-

cida indiferencia aquellos que pudiendo, deban llevar su auxilio

para conseguir ver plasmados en realidad nuestros idealismos, -

pues si mañana nuestra clase no fuera considerada y atendida su

ficientemente y en la medida y proporción que de derecho le co-

rresponde, no pueda decir nadie que es por ignorancia del peli-

gro que no ha venido a ocupar un lugar en la palestra.

Aunque la característica de Ta Asociación de Viajantes del Comer

ció y de la Industria parezca ser primordialmente la acción be-

néfica del socorro material al asociado en determinadas circuns_

tancias y contratiempos de la vida, dentro de la órbita de sus-

prescripciones estatutarias caben todos aquellos aspectos que -

representen directa e indirectamente, moral o materialmente, un

adelanto, una elevación del espíritu y del bienestar de sus com

ponentes *

Es por este motivo que al tratarse de los problemas sociales de

la dependencia mercantil de Barcelona, la Asociación de Viajan-

tes, si no se le hubiese designado, habría reclamado un lugar -

en la lucha. Por esto también, la designación recaída en mi per

sona no podía honrarme más, ya que si otras cosas no, tenía el

deber, y quería aportar a la lucha, toda mi voluntad y todo mi -

entusiasmo, aceptando gustosamente las molestias, la cantidad -

de trabajo personal y el peso abrumador de la responsabilidad -

que el cargo lleva consigo, sin que la más leve sombra de desfa

llecimiento me haga detener en el camino emprendido y dispuesto

siempre a llegar hasta el sacrificio si él podía redundar en pro

vecho ajeno; .ya que la primera condición del hombre es darse —

por entero a la sociedad, y ello trae involucrado la disciplina

que obliga, no a medias y con regateos y negligencias, sino to-

talmente hasta donde sea necesario.
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Perdonad que de mí tenga que hablaros., pero reconoceréis que mi

deber es situarme, de lo'contrario, difícilmente podría plantera

ros lo que me propongo y considero como un deber elemental, o -

sea: lo que se ha hecho y lo que se debe hacer en provecho de -

esta clase social de.la dependencia mercantil de nuestra tierra

por medio de la Comisión Mixta del Trabajo en el Comercio de Bar_

celona. Además tengo el deber de explicar mi gestión en ella, -

pues la entidad nuestra me ha abierto a priori un crédito de con

fianza tan ilimitado que me obliga a rendirle cuentas de mi ges;

tión, lo más -primordial de mi agradecimiento, ya que tiene dere

cho a saber si he sido bastante digno de aquella confianza o sí,

no habiendo sabido, interpretar su sentido, debo retirarme para

dejar el sitio a .otros.

Al mismo tiempo importa consignar que nuestra colaboración en -

la obra de que voy a hablaros, no ha sido condicionada por la -

Asociación, ya.que igual hubiera sido nuestro comportamiento sí

la representación nos la hubiera otorgado este benemérito Centre

Autonomista 'del cual tenemos a tanta honra ser asociados, ya - •

que una vez revestidos del cargo, no es a una o a otra entidad a

quien representamos, sino a toda la dependencia mercantil de Bar_

celona, y los problemas de todas y cada una de sus ramas merecen

por igual nuestro interés y nuestra atención.

Además, la obra no ha sido personal sino.conjunto con los repre

sentantes de otras entidades, en términos que muchos de ellos -

hablarían en el mismo tono que quien ahora lo hace, con la sola

diferencia de hacerlo con superior habilidad.

Todavía debo añadir que no puede sustraerse de la materia de ejs

ta conferencia la personal apreciacion.de quien os habla, ya co

mentando hechos pasados, ya haciendo indicaciones para los pro-

blemas que deben plantearse en el porvenir. Lo cual, si.no> tuvié_

ramos la suerte de haceros compartir nuestros puntos de mira, o
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éstos fueran equivocados a vuestro juicio, no culpéis de ello

a ninguna entidad, sino que reclamo para mí toda la culpa, y

de la pena que de ella se derive, acepto todas las consecuen-

cias.

EL OBRERISMO

Permitidme que antes de entrar de lleno en el objeto que me -

ha traido a vuestra presencia, eleve, como cxiestión previa,mi

lamento y mi protesta por la indiferencia, y hasta diré el me_

nosprecio, con que de costumbre es tratada nuestra clase.

Así el gobierno del Estado español, lo mismo que los hombres

directores de la cosa pública en nuestra tierra que los elemen

tos patronales en general y salvadas siempre las excepciones,

habían prescindido hasta hace poco y muchos todavía prescindi_

rían si se lo consintiéramos, de nuestra clase, como si noso-

tros no contáramos en la sociedad y no significásemos nada en

la economía nacional. Todos los cuidados era para los obreros

de la industria y de las artes, toda la preocupación y hasta

diríamos todas las bajezas, eran motivadas por el temor que -

infundía-la clase obrera como si fuera la única a tenerse en

cuenta. Ella será tan numerosa, tan respetable, tan digna de-

consideración como se quiera; pero no es más digna ni más me-

recedora de respeto que la clase de la dependencia mercantil.

No debo entretenerme en señalaros las diferencias que nos sepa.

ran en el terreno económico y como el medio de vida y el am-

biente en que se desarrolla la actividad de cada una de aque-

llas ramas del trabajo son, en muchos aspectos, favorables al

obrero manual. Todos lo sabéis y además yo no vengo aquí a de

cir nada que ni remotamente pueda parecer que involucra una -
•

hostilidad contra aquella clase social, que, por otra parte,-

merece todos nuestros respetos. Yo vengo solamente a hablar de

los problemas que puedan afectar al mejoramiento del dependien

de con—
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tribuir a su adelanto y perfección de vida, según nuestras fuer

zas, y luchas por su reivindicación.

El dependiente de comercio en toda la gama" de matices y gradaci£

nes, es un elemento indispensable e imprescindible en el mecani_s

mo de la organización económica. Sin él no seria posible el con-

tacto del capital y el trabajo. Él aporta a la especulación un -

cargo tan preciso y conjuntivo como es el de la inteligencia y -

el trabajo de orden superior, sin los cuales el producto que ela

bora el obrero restaría en el taller o la fábrica y el capital -

no tendría la ponderación utilitaria que le hace circular y pro-

ducir y que, por tanto, le da valor. Las funciones de la depen -

dencia mercantil son rodajes sin los cuales el aparato de reloj_e

ría de la mecánica vital de la sociedad toda, no tendría los en-

granajes necesarios para la circulación, por cuanto su ausencia

determinaría el paro de toda la dinámica.

Por esto, porque entendemos que nuestra rama es tan importante -

como las otras en la vida social, reclamamos para ella todas las

consideraciones morales y todas las reivindicaciones que de dere

cho y de justicia le pertenecen. No más cuidados de los que le -

corresponden, pero sí toda la atención a que su función social -

le da derecho._

EL ESTADO SOCIAL DE BARCELONA EN 1919

Para hacerse cargo de la necesidad que determinó a las sociedades

de dependientes constituidas a agruparse para reclamar en prove-

cho de sus componentes una atención que era abandonada por los -

que tenían el deber de tratarlos y considerarlos como mas más ru

dimentarias razones de justicia y espíritu de conservación acon-

sejaban, hay que recordar, aunque sea ligeramente, el estado so-

cial de Berce'lona, parecido al de los otros paises industriales

de todo el mundo. En ella, de una manera tal vez demasiado agudjl

zada o desviada, actuaba una fuerza ciega y despótica en el pro-
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cedimiento. Conste que no queremos discutir los puntos fundamen

tales justificativos del movimiento social, pero sí que creemos

que la que actuaba en nuestro país no era la representación dé-

la genuina clase obrera de nuestra tierra. Y esta fuerza, todos

recordaréis que por negligencia y renuncia de los valores mora-

les existentes, tornóse dueña absoluta de los destinos de la ciu

dad y arbitro del sostenimiento de la vida ciudadana.

La dependencia mercantil de Barcelona no solamente influenciada

por el ejemplo de los resultados obtenidos en otros sectores de

trabajo por los medios de todos conocidos fue tentada de ingre-

sar en el Sindicato Único, sino que fueron amenazados sus hombres

representativos y requerida insistentemente para que se sumergi_e

ra dentro de aquel mar revuelto que hubiera absorbido junto con

ella, todas las ponderaciones, todas las iniciativas y todas las

características del peculiar distintivo fisionómico de cada, una

de las sociedades que la constituyen.
•

Quien os habla concretó su pensamiento sobre el pleito social -

en noviembre de 1 91 9 en un artículo que publicó la desaparecida

revista Pol i míala donde, entre otras cosas, decía: "Nosotros que

no estamos materialmente afectados por la solución del pleito -

que ha angustiado la vida ciudadana no podemos, pero, dejar de

decir nuestra apreciación por cuanto las derivaciones qu el pro

blema puede tener nos afectan de una manera moral en lo más vi-

vo de nuestra idealidad.

"No podemos ni debemos hacer un estudio de cómo había sido posi_

ble llegar al estdo de cosas que provocó el lock-out como tampo

co podemos analizar si las actitudes que determinaron aquella -

decisión eran o no justificadas, pero sí que al levantar el co-

razón a la esperanza por el mero hecho de haber entrado la lucha

en una situación de inteligencia obscurece nuestra alegría el -

pesimismo de si unos y otros saldrán de la prueba libertados del
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peso de las pasadas culpas y sabrán aprovechas la lección de ejs

terilidad redimiéndose con un cambio radical de procedimientos."

Y luego:

"Decían en plena revuelta, nuestros enemigos, que la irrupcción

sindicalista era la muerte del nacionalismo. Nosotros decimos -

que tal como se manifestaba, era l'a destrucción de todo el patri

monio industrial y de trabajo y hasta la muerte de Cataluña, y

en consecuencia, asimismo era la aniquilación'de España. Es, -

pues, cuestión de vida o muerte cambiar de táctica y de proced_i

mientos. Es mirando a Cataluña que nos hemos de salvar y es, —

pues, en Cataluña donde debemos hallar nuestra solución."

ANTECEDENTES Y PRELIMINARES

El encarecimiento de -la vida se había acentuado de una manera -

tan destructora de toda previsión que, todos los cálculos de or_

den y ahorro fracasaban, cuando diferentes entidades de depen -

dientes hicieron unas gestiones cerca las entidades patronales

con el fin de mejorar la situación económica del dependiente mer.

cantil. Aquellas gestiones tuvimos la suerte de que fracasran -

de la manera más depresiva para la clase patronal, ya que ésta

se concretó a recomendar a sx;s componentes que mejorasen las con

diciones materiales de remuneración del- asalariado.

¡Y pasmaros! Sólo un diez por ciento de los patronos de Barceló

na - Fabricantes, Comerciantes al por mayor, Detallista, Indus-

triales de todas clases,-atendieron el ruego. No queremos comen

tar el grado de tacañería que significa que en la época de las-

locas especulaciones, en la fiebre de los grandes negocios y ga

nancias desmesuradas que la Gran Guerra trajo a nuestro país, -

en época durante la cual hubo casas que', en un solo año, amonte)

naron más beneficios, que en veinticinco de trabajo normal, só-

lo un diez por ciento de los patronos de Barcelona mejorasen al_

go, no lo que 'debían, la remuneración de los sueldos.
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Hemos dicho, tuvimos la suerte, y efectivamente creemos que si

aquella recomendación hubiera sido más atendida tai vez no hu-

biera nacido la corporación de la cual vamos a hablar, ya que

todo el mundo hubiera ido, tirando,sufriendo y padeciendo sin -

apoyo alguno, sin una conexión, sin una cohesión que no hubie-

ra, fortalecido para presentar la batalla de las reivindicacio-

nes. A la tacañería personal debemos, pues, el gran bien de -

nuestra organización. Lo que no quisieron conceder de buen grai

do, lo han tenido que dar por fuerza.

La situación económica del que no tenía otros bienes de fortu-

na que su trabajo honrado, se hacía tan angustiosa que debía -

tomarse una determinación antes no entrara la desesperación.-

Y los patronos de nuestra tierra que en considerar el problema

individualmente sintieron el freno de su tacañería, al conside

rarlo colectivamente se hicieron cargo de toda la magnitud del

problema y proveyeron los peligros. Y respondiendo a una tradl

ción de ética-eminentemente catalán, las entidades patronales

rectificaron lo que la espontaneidad individual negara a la ra.

zón y a la justicia. Tuvieron la visión clara de la situación

de inferioridad depresiva en que seguia colocado el dependien-

te de comercio, la cual hasta llegaba a ser odiosa si se comp_a

raba con la de otros sectores de trabajo, mayormente teniendo

en cuenta que su actitud fue digna en todo momento.

Entonces entró el problema en una situación de inteligencia. -

Se empezaron las gestiones, fruto de un estudio concienzudo,, y

se concibió la idea de la creación de un organismo que elevan-

do a un plano de nivel jurídico todas las cuestiones que afec-

tan al Comercio fuesen en él tratadas con igual consideración-

tanto por lamparte de la dependencia como por la parte patronal,

Y ahora os digo: ¿Os imagináis la fuerza de un organismo que -

trata los asuntos de potencia a potencia y llega a concretar -

el pacto? ¿Comprendéis el sentido-democrático de elevar el pac_
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to a la categoría de ley? Porque de esto se trataba y esto se ha

conseguido.

Dentro del marco general de las leyes establecidas, acomodar a.-

pactos las modalidades y conveniencias tratads y discutidas por

hombres que pertenezcan a las partes de cada ramo del trabajo. -

No que cada modalidad de trabajo tenga que borrar sus caracterí_s

ticas diferenciales dentro de la frialdad unitaria y gris de las

leyes.

Decíamos en aquel artículo de que os hablaba: "Es agrupando los

componentes de cada ramo de trabajo de una característica bien -

determinada -tal como los antiguos gremios, orgxillo de nuestra -

tierra- donde los componentes de cada -una se conozcan mutuamente

y donde hablando se entiendan (que cuando nuestra gente hablando

se entiende, no hay ningún problema pavoroso) que las soluciones

racionales surgirán siempre. Cuando los que deban hablar tengan

un exacto conocimiento de los problemas, así en el aspecto técni

co como en el 'material y económico y trabajen armónicamente cada

uno desde su propio sector, para la perfección del arte y el —

bienestar de los hombres que lo integran. Que sólo los hombres -

de cada clase social pueden entender en los problemas de la mis-

ma" . . .

CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA Y COMITÉS PARITARIOS

En aquellas circunstancias las entidades de dependientes y las -

de patronos constituidas en Barcelona acordaron la creación de-

unos Comités Paritarios, tantos como divisiones se hicieran de -

las ramas de comercio, en las cuales 'por hombre de cada sector -

de trabajo y en número igual de unos y otros, se estudiara la p£

sibilidad de las aspiraciones, se discutieran las diferencias, -
«

se dirimieran las discrepancias y se armonizaran todas las cues-

tiones, con lo cual se irían alcanzando los mejoramientos que re_

claman las necesidades de los tiempos, se suavizarían las aspere
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zas y se evitarían los conflictos. A fin de que las funciones

conciliatorias tuvieran mayor viabilidad, los -Comités Parita-

rios no fallarían el pleito en definitiva, pues el hecho de -

ser parte en causa les mermaría serenidad de espíritu y la vi

sualidad necesaria -no obstante la posible profundidad de jui

ció- para resolver en el punto medio de razón y de justicia.

Sus apreciaciones, empero, serían de un gran valor e ilustra-'

ción para la Corporación superior llamada Comisión mixta, com

puesta de representantes patronales y de dependientes de cada

uno de los Comités Paritarios, ramas de trabajo en que se sub

dividió el Comercio. Y allí en una esfera serena y llena de -

ecuanimidad, analizadas las "razones emitidas por una y otra

parte contendientes, pero con una visión más alta del proble-

ma, sin apasionamientos y con toda la nobleza-que imponen al

hombre las causas justas, llegarían a encontrarse las soluci£

nes armónicas.

Y las entidades, unas y otras, llegaron al acuerdo definitivo

y se dirigieron al gobierno de Madrid en demanda, no de ningún

regalo ni privilegio de excepción o especialidad, sino simple

mente de la autorización de consentir plasmar aquella ideali-

dad.

El R.D. de 24 de abril de 1920 marca la linde de una nueva -

orientación en la vida social de las clases mercantiles de Bar

celona. Debe ser seguramente la primera vez que el gobierno -

Central, dejando a parte su prurito de competencia y persona-

lismo, no es un estorbo, sino que facilita la acción de unas

clases sociales que no es que quieran sustraerse al cumplimien

to de las leyes generales por las cuales se rige el país, sino

que encontrando a faltar algo esencial'para su vital desenvo_l

vimiento, solicitan del gobierno de la nación el establecimien

to de órganos y reglas que permitan la solución armónica de -

cuantas diferencias puedan suscitarse entre los patronos y los
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dependientes que integran las actividades mercantiles, antes de

que lleguen a convertirse en conflictos.

Es decir que el gobierno, dándose cuenta de la transcendencia -

práctica de lo que se le pedía, tuvo el sentido práctico de ac-

ceder a ello rompiendo la tradición de querer resolver cuestio-

nes valiéndose de hombres que le representen,"pero que están en

la más completa ignorancia de los pleitos discutidos. Reconoció

que sólo tiene derecho a meterse en las cuestiones internas de

trabajo aquel que al trabajo pertenezca y que no es posible dele_<~

gar a nadie que no haya probado su amor a él y a la tierra don-

de honradamente gana su pan, pues de no ser así, no puede com -

prender sus necesidades y conveniencias. Que las ingerencias de

gente extraña, por bien intencionadas que sean, nunca podrán -

llevar la solución a los problemas internos de nuestra vida so-

cial y, en otros casos, la actuación de la representación guber

namental resultaba siempre una ingerencia extraña y a menudo per

turbadora, mientras que ahora con la constitución orgánica de -

la Comisión Mixta del Trabajo en el Comercio de Barcelona, re-

sulta una extensión del mismo gobierno vinculada en los propios

miembros interesados en los problemas. De modo que, mientras en

los demás procedimientos hasta hoy ensayados la intervención gu

bernativa resultaba casi siempre un obstáculo -aún reconociendo

la buena voluntad- y muchas veces tenía algo de desmoralizador

y disolvente y casi siempre ineficaz, en el caso presente, el -

ceder el gobierno estas funciones autónomas, da al mismo una -

fuerza tal, que el organismo es una verdadera magistratura dele

gada del propio gobierno y él por mediación de los miembros que

la constituyen, concierta y preside el pacto, lo consagra y con

solida el estado de.derecho y de realidad. Por esto la Comisión

Mixta en sus.funciones, una vez delimitada su extensión, es so-

berana absoluta de sus acuerdos, pues en ella ninguna autoridad

superior, que noexiste, puede intervenir ni alterar el sentido,

ni anular la acción moviéndose aquéllos -como es natural- dentro
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los límites generales de las leyes.

¡Ah, cuan bellas perspectivas para otros sectores de la ideolo-

gía de nuestra tierra! • .

Los Comités Paritarios y la Comisión Mixta del Trabajo en el Co

mercio de Barcelona se constituyeron así:

Se dividieron en cuatro grandes grupos las clases mercantiles:

Banca y Bolsa; Transportes; Venta al por mayor y Venta al detall.

Mas hoy que las realidades han demostrado la conveniencia, se -

han hecho nuevas subdivisiones como son los Seguros y el ramo -

de Alimentación.

El Comité Paritario de cada grupo se constituyó por igual núme-

ro de representantes patronales que de dependientes.

La Comisión Mixta fue formada con tres representantes de los d_e

pendientes y tres de los patronos de cada uno de los Comités Pa

ritarios y elegidos por ellos mismos. Como garantía de las par-

tes componentes, preside la Comisión Mixta un magistrado de la.

Audiencia.

El solo enunciado de la constitución de los Comités y de la Co-

misión -y para darse cuenta de ello basta leer el Real Decreto-

significa ya una extraordinaria victoria moral para los depen -

dientes de comercio, o sea, que en todo lo que a cuestiones de

trabajo se refiere, significa el reconocimiento de la personal!

dad jurídica de la dependencia equiparada exactamente a la per-

sonalidad patronal.

De manera que a partir de esta fecha es suprimida la situación

de inferioridad, ya que, en los organismos constituidos, tanto

vale y tanto puede la personalidad de un dependiente como la de

un patrono. Por ello, sean cuales sean las cuestiones que se -

lleven a debate han de ser tratadas en un mismo nivel. Todo con

siste, para ganar los asunto, en tener razón y-saber hacerla -

prevalecer.
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Fijaos si tendrá valor esta igualdad que abre la puerta a la pre

sentación de todas -las cuestiones que la dependencia considere -

conveniente, cuando el mero hecho de la posibilidad de presentar

las ya es un gran reconocimiento. De otra manera, no cabe duda,

que sólo se habrían tratado aquellos problemas que convinieran a

la parte patronal, y el Estado habría seguido ignorando nuestras

necesidades y nuestras conveniencias, y por lo tanto desatendíen

dolas.

El campo de acción de este organismo es vastísimo: funciones con

ciliatorias, acuerdos referentes a sueldos, horario y reglamente!

ción de trabajo; cuidar del cumplimiento de las leyes sociales -

vigentes dentro de su propia esfera y proposición a los poderes

públicos de las reformas y medidas que considere convenientes a

su finalidad. . .

Como se ve, es de tanta amplitud que en ella caben todas las nor_

mas y todas las posibilidades de mejoramiento y de justicia.
«

Una de las características que conviene señalar como a más nota-

ble en favor de la dependencia de comercio, es la ductilidad de

la Comisión Mixta y cómo en ella son posibles todas las discusio

nés y salvadas siempre las consideraciones personales. No quiere

decir esto, que todas las cuestiones que a ella han sido eleva -

das, hayan sido resueltas favorablemente. Pero sí hemos de cons-

tatar la consideración de que son objeto los miembros que la in-

tegran y la atención y buena disposición con que son escuchadas-

si empre las palabras de la dependencia.

Naturalmente que para quien no ha vivido todo el desarrollo pro-

cesal de los asuntos, tal vez sean consideradas débiles -e insig-

nificantes algunas de las victorias obtenidas. Pero a esto debe-

mos señalar q'ue primeramente sólo hemos planteado los problemas

que hemos creído que debían serlo. No hemos llevado allí cuesti£

nes porque sí; sino que, cargados de razón, hemos querido- que las
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soluciones favorables se impusieran al buen sentido por su pro

pia fuerza. Además, la oportunidad es un factor esencial en es_

ta clase de luchas que hemos tratado no escapara nunca de nues_

tro punto de mira. Yo os aseguro que hay muchas cii.es ti ones cu-

ya victoria o derrota dependen sencillamente de la oportunidad

de presentarlas. Por esto, porque ha pesado en nosotros el sen

tido de la responsabilidad, hay problemas que ho han sido plan

teados todavía porque careciendo de. ambiente propicio,era ir a

una derrota segura el hacerlo. Otros problemas hay, de los cua.

les, a plena-conciencia por nuestra parte, no se ha sacado to-

do el provecho que se podía, pues dadas las circunstancias, -

otra cosa no era posible, si bien nos hemos dejado abierta la

puerta para insistir en mejor ocasión, pues nunca al obtener -

una ventaja, hemor firmado la renuncia a mejoramientos futuros.

Todos sabemos como la vida está llena de consideraciones y aún

de reciprocidades. Pues bien, ha sido necesario tener en cuen-

ta en muchas ocasiones la posibilidad que tenía la parte contra,

ria de poder acceder por entero a las demandas nuestras, ya -

que la obtención absoluta no sólo dependía de llevar al ánimo

del patrono sxi conveniencia, sino que además, debía considerar

se la posibilidad de llevarlas a término.

SUELDOS MÍNIMOS

Una de las cuestiones importantes que primero ocuparon nuestra

atención fu'e la fijación de los sueldos mínimos. Cada Comité

Paritario estudió los que consideraba debían ganar, según la -

edad, los dependientes a él correspondientes. Y a medida que

iban poniéndose de acuerdo patronos y dependientes alzaban el

reportaje a la Comisión Mixta.

Fácilmente comprenderéis las luchas, los debates inacabables -

que tal materia suscitó en el pleno de la Comisión, ya que la

reforma que sé intentaba representaba una fuerte conmoción pa-
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ra la economía de cada casa de comercio. Para llegar a un acuer

do fue necesario el nombramiento de una ponencia.

Después de repetidas sesiones laboriosas, cálidas, accidentales,

el pacto fue firmado.

¿Es que la cantidad mínima de trescientas pesetas la considera-
i

mos suficientemente remuneradora para cubrir las necesidades de

un hombre de 23 años? No. ¿Es que todos los dependientes de las

.diferentes ramas del comercio tienen las mismas necesidades ? -

Tampoco, a nuestro juicio.

La cantidad de trescientas pesetas era insuficiente teniendo en

cuenta que el aumento se imponía por dos razones:

1 a La insignificancia de los sueldos antiguos, que exigía una -

reparación.

2a El aumento creciente del coste de la vida, que exigía una com

pensación.

¿Qué habría pasado empero sí, como algunos pretendían, se hubie_

se fijado el sueldo mínimo en quinientas pesetas, por ejemplo?

Cierto que habría sido muy brillante esta victoria, que el hom-

bre más inepto y menos inteligente hubiese cobrado esta cantidad

y de ésta para arriba, en escala ascendente, los otros. Pero -

hay que tener en cuenta que como muchas casas de comercio no e_s

taban preparadas para un aumento tan importante en sus gastos,

no la podían conceder y por lo tanto hubieran tenido que cerrar

sus puertas, principalmente las de personal numeroso, pues un -

salto tan rápido no podía soportarlo la economía patronal. Resul

tado: que él transtorno hubiera sido mucho mayor que la ventaja

y mucho más los dependientes perjudicados que los beneficiados.

La primera condición que requiere una ley para ser soportable,

y por tanto, para ser cumplida, es que sea justa, proporcionada,

factible. ' •
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Considerar ahora la cantidad global de cientos de miles de pes<e

tas, de millones acaso, que con el aumento conseguido percibe -

anualmente de más hoy que antes la dependencia mercantil de Bar

celona, teniendo en cuenta los miles de sueldos que existian de
i

25,30,35 y 40 duros que han sido elevados a 60; el aumento de -

un 20 por ciento en los superiores a 60, el de'un 15 en los de

80 y el de 10 en los superiores a 100. •

¿Frente a este mejoramiento tan considerable y positivo debíamos

mostrarnos intransigentes? ¿Y si por tirar demasiado se hubiera

roto la cuerda? ¿Es que podíamos exponernos a una ruptura?.

No estábamos conformes algunos de los ponentes en que todos los

dependientes de comercio de las diferentes ramas de trabajo de-

bieran ganr el mismo sueldo, pues es fácil demostrar que las ne

cesidades de instrucción, educación y gastos en el producirse -

no son las mismas y una cantidad única no tiene, a nuestro enten

der, el mismo valor positivo en una u otras manos. Pero también

nos resignamos a consentirlo teniendo en cuenta consideraciones

de orden superior que borraban los matices de detalle.

Esta victoria del sueldo mínimo de trescientas pesetas para el-

dependiente mayor de 23 años que significa un tan indiscutible .¡

mejoramiento para la dependencia mercantil de Barcelona, tiene

la virtud asimismo, de ser favorable al elemento patronal. En -

nuestro país, tal vez en mayor escala que en otros, es frecuen-

te el hombre mezquino que funda el éxito de su empresa en raqui_

tismos vergonzosos, en miserias que llama economías, en la expío
i. ™"

tación inicua del personal, como si pesase sobre él como un eco

ancestral de los tiempos de la esclavitud. Estos hombres y estos

negocios sólo prosperan deslizándose por las rendijas de la ava-

ricia y de la bajeza con un espíritu elevado y ciudadano que -

sienten y comprenden todo el valor social de la justicia, la ge

nerosidad y el altruismo.
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He aquí, pues, como una ventaja positiva obtenida por la depen-

dencia, lleva en si el mejoramiento a los patronos para acabar

con esta lepra mercantil, que ahora o debe ponerse a la línea de

los patronos dignos o tiene que desaparecer. Con lo cual se su-

prime una competencia innoble de "la que nunca se habian podido

librar.

ACUERDO CONTRA REPRESALIAS

La existencia demasiado abundante de estos casos morbosos deter_

minó a la Comisión Mixta a tomar el acuerdo de 14 de abril de -

1921 contra represalias.

Al objeto de garantizar a los dependientes el libre ejercicio -

de su derecho a denunciar las infracciones de acuerdos de la Co

misión Mixta cometidas por patronos y a fin de que se evitara -

el que por el hecho de haber formulado una denuncia pueda ser -

despedido el dependiente o dependientes que la hayan presentado

o los que resultaren afectados o por ella beneficiados; y cons_i

derando entre otras razones indispensable que los dependientes

tengan asegurado de una manera efectiva el Ubre ejercicio de su

derecho, pues de lo contrario seria una cosa ilusoria si como -

resultado de la denuncia y por injustificadas represalias fueran

despedidos, siendo entonces contraproducente ejercitarlo, se -

acordó con carácter general obligatorio para todos los elementos

representados, unas medidas y sanciones consistentes, entre otros

extremos y detalles, en condenar al patrono a abonar al depen( -

diente de una a seis mensualidades como indemnización.

ACUERDO PARA EVITAR CONFABULACIONES

Desgraciadamente para nosotros, también hay dependientes que -

con pequenez 'de espíritu y una visible falta de confianza en su

propio valer son dignos servidores de aquellos patronos de que

ha un momento hablamos. Nos referimos a aquellos que teniendo -

j5l deber de no ignorar cuanto para su mejoramiento se ha lucha-
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do y conseguido, no obstante se confabulan con el patrono y 'se

.resignan a cobrar sueldos inferiores a los que de ley les co -

rresponden.

Estos infelices no tienen ánimo para reclamar los derechos ad-

quiridos y no solamente son perjudicados materialmente ellos -

por falta de valor cívico sino que, además, inconscientes e ilu

sos, perjudican moralmente a toda la dependencia y ello reper-

cute a los comerciantes honrados que pagan lo debido y son fie

les cumplidores de los pactos que en nombre colectivo han subs

crito los representantes de su clase.

Esto prueba el escaso valer de tales dependientes y en lo poco

'que estiman su trabajo, ya que no quieren hacérselo pagar al -

precio del mercado. Es, como si dijéramos, un trabajo desprecia

do, de saldo. Al propio tiempo prueba también, que los patro-

nos que los explotan ignoran que cuando un dependiente es ine£

to resulta caro cuanto percibe, mientras que el dependiente in

teligente por-mucho que gane no resulta caro, ya que su traba-

jo es altamente reproductivo para quien tiene que pagarlo.

Naturalmente que en una urbe de la inmensidad de nuestra Bar ce

lona hay de todo y vienen a ella gentes de todas las proceden-

cias y de toda-condición; pero, apena ver la inconsciencia y -

el rastrerismo de cierta gente.

Nosotros, no obstante, nos sentimos llenos de optimismo al ver

nuestra juventud. Queremos y deseamos el dependiente fuerte y

animoso para sostener la dignidad y no doblegarse a bajezas y

renunciamientos. Nosotros ansiamos para nuestra tierra el depen

diente culto, instruido, educado, competente y perfecto conoce

dor del trabajo que le está encomendado y que lo hace a su gus

to porque se'lo ha escogido, y por Ib tanto, está preparado pa

ra ejecutarlo. No un hombre máquina que hace lo que puede y -

ejecuta ciega y rutinariamente un trabajo amanerado, incolore,
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sin relieve personal, como una condena. Sino aquella noble fun

ción del hombre que, movido por un ideal y una legítima ambición,

dignifica cuanto hace con el brillo de la inteligencia, con el

sello personal del estudio consciente y observador, con el afán J

de significarse, porque aspira siempre a una ascensión que le-

acerque a la estrella de su idealidad y a la máxima dignidad -

de su carrera. Es preciso que sienta amor al trabajo y lo perfe£

cione con el propio ingenio, y la observación propia hasta el

punto de que necesariamente tenga que ser notada su lab-^r, re-

conocido su valor y recompensada y estimulada su voluntad: por

que la acción del trabajo debe ser creadora con un hálito amo-

roso reproductivo que avalore la labor y exija la recompensa.

Y obrando asi se impondrá la bondad del trabajo y entonces el

sueldo que perciba el dependiente, no será el que fije como mi

nimo la Comisión Mixta, sino que elevándose a tenor de la per-

fección y del celo desplegado, serún un sueldo sin límite máxi_

mo.
*

Pero mientras llega el día de ver traducido en hecho esta idea,

lidad, ha sido preciso dictar normas para evitar la inmoralidad

que significa, tanto para el patrono como para el dependiente,

confabularse para burlar las leyes de carácter social o los acuer

dos de la Comisión mixta.

Considerando que tales leyes y acuerdos son prescripciones de

carácter público que no pueden modificarse por voluntad de las

partes ni pueden ser objeto de renuncia ni de. convenio qeu ex-

cuse el cumplimiento^ ya que no fueron dictadas en beneficio -

particular de nadie, sino en interés de la colectividad, y con

siderando todas aquellas razones que el acuerdo especifica, se

dictaron las^reglas necesarias a fin de evitar tales casos con

una escala de sanciones según los casos, y asimismo, condenando

al dependiente a la pérdida de todo derecho a reclamar las di-

ferencias entre los sueldos devengados y los que legalmente le



677

correspondían.

Si a pesar de estas disposiciones subsisten todavía patronos

desaprensivos y amorales que abusen de la situación para ten

tar a dependientes débiles, ineptos y amorales también, a -

aceptar lo que por dignidad debieran rechazar, no será por -

falta de previsión de la corporación encargada de velar por

los fueros del débil y los prestigios del fuerte.

REGLAMENTACIÓN DEL HORARIO

La reglamentación del horario era una necesidad que se impo-

nía como pocas en las costumbres ciudadanas de la sociedad co

mercial barcelonesa y a pesar de todas las' reglas y convenios

costará mucho antes que su observancia sea cosa absolutamen-

te normal.

Las infracciones son continuadas. Por las barriadas, por las

calles excéntricas pueden hacerse a cada paso denuncias, y -»

pueden, asimismo, imponerse multas con una frecuencia lamenta.

ble.

Algunos patronos se hacen <?! ignorante respeco de la existen-

cia, no ya de las disposiciones que concernientes al cierre y

apertura hayan'sido dictadas, sino hasta de la misma Comisión

Mixta y los Comités Paritarios. Naturalmente que- es una igno-

rancia reproductiva todo lo que sería al revés si se creyeran

beneficiados con la observancia de tales disposiciones. Otros,

no alegan ignorancia; son lo bastante desaprensivos para come

ter las infracciones sin tener el pudor de disimularla.

Estos comerciantes, unos y otros, creen que teniendo abierto-

el establecimiento media horita más qué los otros comerciantes
i

del gremio, realizarán unas ventas que en la lucha franca de

la igualdad de horas no podrían realizar. Ellos no tienen o -

no quieren tener en cuenta las leyes i disposiciones dictadas

rarártoy general, benefician la colectividad.
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Para ellos no existe el elemento de la dependencia, como si. fue

ra.un material dúctil hasta el extremo de poderse hacer con él

todo lo que acomode a su interés particular. Este iteres parti-

cular es para ellos el único dios -del colectivo prescinden- y

tal vez ni siquiera de él tienen noción. Y es tanta la adoración

que tienen a este interés particular que tendrían abierto el es

tablecimiento horas y horas aunque los posibles compradores no

transitaran ya por las calles de la ciudad. Son los genuino de_s

cendientes de aquellos antiguos rutinarios tenderos que cerraban

las puertas a las diez o diez y media de la noche, entoncen man

daban arreglar el desorden de piezas de la tienda y cerca de la

media noche, como quien hace un favor, dejaban que la dependen-

cia se fuera a dormir con la obligación de levantarse al amane-

cer para volver a lo mismo como si el elemento hombre fuese ma-

teria infatigable. Son aquellos que, como si no bastara con los

días laboralbes, aprovechaban los domingos y se resistieron tan

to para observar el descanso sominical. Son aquellos que sostie_

nen que la dependencia no puede tenero horas libren en nombre

de una moral y una econocmía fantásticas. Son aquellos que creen

que la instrucción es supèrflua y que el chico que tiene la ca-

beza a pájaros con los libros no hará nunca nada bueno. Son aque_

líos, en fin, que cuando otra cosa no, pretenden tener abiertas

las tiendas para ornato de las calles de la ciudad pues dicen -

que los forasteros que nos visitan formarían un pobre concepto

de nosotros al ver cerrados temprano los establecimiento ya —

obscuras las calles. Ellos no obstante esto que dicen sin com -

prenderlo, o sin sentirlo, no tienen el menor respeto, la más pe

quena idea del espíritxi de ciudadanía. Sólo se preocupan del -

mezquino punto de mira estrictamente particular.

Pues-bien, a'estos señores es preciso hacerles comprender que

la conveniencia general exige respetar unos acuerdos firmados -

por representantes patronales, delegados de unas entidades que
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sintetizan toda la clase mercantil de Barcelona. Que el dependien

te de comercio es un hombre que tiene derecho al descanso y debe

tener el tiempo libre necesario para su instrucción y perfecciona

miento moral y para las diversiones y atenciones particulares. -

Que del embellecimiento de la urbe es al Municipio a quien corre_s

ponde preocuparse. Y que el deber dé ciudadanía obliga a posponer

el interés particular al interés colectivo. Además de estas cons_i

deraciones y extendiendo la visión a campos más amplios, bueno se:

rá tratar de convencer a estos señores de que en el fondo, el sis

tema particularista perjudica a ellos mismos, ya que aplicado a -

todos los aspectos les haría la vida imposible. Que no tiene que

haber rendijas de excepción y que los tiempos actuales^ imponen la

necesidad de amoldarse a las conveniencias generales o desapare-

cer de la circulación. Es en otros medios de defensa que debe ci-

mentarse el éxito de una empresa.

También deberían, saber, aunque lo que vamos a decir tenga una pari_

dad relativa, por que no es la misma índole de trabajo, siendo, -

no obstante, aplicable en. cuanto al tiempo empleado en él se re -

fiere, que según la encuesta sobre la producción publicada por el

Bureau International du Travail de Ginebra en 1920 3a disminución

, de horas de trabajo, aunque parezca paradójico, ha intensificado

la producción en muchos casos e industrias. Lo cual equivale a d_e

cir que teniendo todo el mundo abierto solamente las ocho horas -

que marca la ley, venderíase exactamente lo mismo que condiez y -

con más economía de luz.

Renunciamos a citar datos de todos los países y de todas las épo-

cas, de experiencias hechas en diferentes clases de trabajo, todas

ellas demostrativas de que la disminución de horas hasta las 48 -

semanales adoptadas generalmente, no han disminuido la producción-»

en muchas industrias. En cambio han tenido la gran ventaja de tra

tar el personal con el respeto debido a la criatura humana y no c£

mo:a bestia de carga.
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EDUCACIÓN CÍVICA

Ante la experiencia obtenida en los .resultados de la observancia

de las disposiciones de la Comisión Mixta se impone el reconoci-

miento, sin que ello sea ofensa personal para nadie, de que una.

parte del elemento patronal como asimismo una parte de la depen-

dencia no tiene aún la educación cívica que corresponde y que- mar

ca el curso ascendente de perfección de la vida moderna. Claro -

uqe en esta debidilida e insuficiencia pueden' ocurrir muchas cir

cunstancias atenuantes sobre todo por parte de la dependencia -

que es naturalmente la más débil en el sentido de las posibilida.

des, mientras que el patrono, por ser tal, viene ya obligado a -

sostener una dignidad equiparada a la de sus similares; de este-

mal, todos, dependientes y patronos, debemos preocuparnos de una

manera seria. Las necesidades de la vida van siendo cada días más

complicadas y tal- como van poniéndose las cosas será más difícil

luchar para vencer y hacer cara a todas las contingencias y re-

sultancias. Pues bien, se impone barrer el camino de todos los -

obstáculos y detalles de imperfección que puedan entorpecer toda.'

vía más de lo que ya lo es en sí, la marcha normal de la socie-

dad.

Es preciso que. todas aquellas cosas que puedan ser resueltas de

una manera colectiva lo sean en absoluto y que todos y cada uno

de nosotros velemos para la defensa de los derechos sociales, y

que sea un hecho positivo el goce de las ventajas conseguidas, y

es necesario principalmente revestir de toda la autoridad y toda

la fuerza moral a institutciones como la Comisión Mixta, pues -

ella sintetiza y regula la vida comercial de la ciudad y su dig-

nidad es la dignidad de todos, a fin de que la labor consista so

lamente en la preocupación de los nuevos problemas que diariamen

te, a medida de las necesidades, se vayan presentando y no que -

debamos tener una constante preocupación para el cumplimiento de

las disposiciones dictadas y las que se vayan dictanüo. Es decir
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que tengamos que ocuparanos de la esencia de los mejoramientos;

no. de los detalles enojosos a que obliga la resistencia de mala

fe.

De otras cuestiones menos importantes se han ocupado en el tiem

po que llevan de actuación, tanto la Comisión Mixta como los Co_

mités Paritarios. Pero es preciso cosignar que el trabajo peno-

so que más ha absorbido la atención de sus componenetes ha si-

do el de imponer sanciones y multas por i incumplimiento de las -

disposiciones dictadas.

Es por eso que consideramos necesaria la divulgación de la obra

social realizada a fin de que el ejemplo robustezca y estimule

para ir completando la educación cívico-social más necesaria y

más indispensable cada día. Y ninguna otra finalidad ni preten-

sión tienen estas palabras.

Se impone el hecho de que mediante la experiencia obtenida en -

el camino seguido se forme y defina la orientación del camino a

seguir. Es indiscutible que una parte de la labor realizada por

el organismo que nos ocupa ha sido llevada a cabo con cierta ti

midez, como por vía de ensayo, y en otros casos en forma experi_

mental incompleta y transitoria, pero asimismo no deja de tener

una capitalísima importancia, pues a más de haber sido un sedan

te para suavizar las exigencias y necesidades momentáneas, ha -

dado la norma a las orientaciones para la obra futura, la cual

irá adquiriendo madurez a medida que la tonifique el sol de .la

experiencia.

PREVISIÓN

Una de las previsiones de la Comisión Mixta ha sido el preocu -

parse de la Vejez, la imposibilidad física y la muerte del de -

pendiente de comercio.
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Como os decía al hablar del obrerismo, el Gobierno que ha tenido

una previsión para el obrero manual de la industria y los oficios

estableciendo el retiro obligatorio, no ha pensado en el depen -

diente de comercio, pues al limitar el sueldo anual para tener -

derecho a ello le ha cerrado la puerta. Cierto que debe recono -

cerse en principio la buena intención de la ley de retiros obre-

ros, pero no sabemos hasta qué punto se puede agradecer la prevji

sión oficial para el obrero, ya que por voluntad que se tenga hay

que convenir en que resulta ridicula y más parece una burla un au

xilio de unos miserables céntimos en una edad a la cual tan pocos

obraros pueden llegar, que no una verdadera previsión económica

y un auxilio para cuando el hombre, extenuado completamente, más

necesita y tiene derecho al reposo y sostenimiento como a recom-

pensa a toda una vida de trabajo.

La Comisión Mixta considerando que el problema de la previsión -

es muy complejo y atendiendo además a que no sólo hay que proveer

el retiro para la vejez en edad no exagerada, sino más prudente,

y también los casos de imposibilidad por otras causas, como de -.

muerte prematura, que crea la-necesidad de un amparo a la viuda

y a los huérfanos, tiene abierto un concurso internacional para

premiar con una cantidad espléndida el mejor proyecto que abarque

todas las previsiones a base de la mutualidad; no en forma ridi-

cula y mezquina, sino en forma adecuada y correspondiente a la -

naturaleza de vida de aquellos a quienes va destinado, porque al

llegar la hora desgraciada de no poderse valer, tenga el hombre

un sostén digno y no una miseria vergonzosa.

El éxito ha coronado la iniciativa y han venido a concurso pro -

yectos importantísimos que plantean la solución que todos anhela

mos. Una vez seleccionado el más conveniente y estudiadas sus po
•

sibilidades se elevará al Gobierno para .que la traduzca en ley,

con la cual, si se consigue su aprobación, quedará resuelta una

previsión que" subsanará una injusticia, a lo que no puede negar
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su esfuerzo la clase patronal, por cuanto, si se preocupa de

amortizar el elemento utillaje y lo previene en cada balance,

más justo y más humano es que se preocupe de la amortización

del hombre que colabora en sus negocios con la vida y la inte .

ligencia y es un factor importantísimo de riqueza.

PARTICIPACIÓN EN LOS BENEFICIOS

Aunque no sé si tengo derecho a seguir abusando de vuestra aten

ción, permitidme que os hable de otro proyecto que preocupa a

la dependencia mercantil que forma parte de la Comisión Mixta.

Nos referimos a la participación en los beneficios, cuestión -

importantísima que iniciada en una Ponencia que fue leída y -

aprobada en la última asamblea de la Federación de Dependientes

de Cataluña reunida en la ciudad de Reus, y que por un dignís_i

mo compañero nuestro fue presentada-a la consideración y estu-

dio de la Comisión Mixta del Trabajo en una de las últimas se-

siones.
*

Debe reconocerse previamente que es ésta una materia complicadí_

sima, tan contraria a la situación económica actual que mucho

ha de costar hacernos reconocer este derecho como a principió-

de la organización económica de la futura sociedad. En segundo

lugar ha de ser muy difícil encontrar el punto medio equitati-

vamente proporcionado, por cuanto no todas las industrias y ne

gocios .en nuestro país están constituidas de la misma forma, ya

que no es posible separar de una manera absoluta la parte capi_

tal de la parte de trabajo. Es necesario reconocer que no siem

pre el primero está representado solamente por el dinero sino

que quien lo aporta en muchos casos acompaña la dirección y la

inteligencia técnica.

La Industria y el Comercio tienen, en nuestro país, la caractje

rística diferente de otros países de ser más fraccionados, en

términos que generalmente el que aporta aquí el capital lleva '
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también una aportación de inteligencia y dirección, circunstan

cia que puede hacer variar la solución del problema con reía -

ción a como está planteado en otros países.

Precisa constatar además, que en la proudcción de la riqueza -

entran más de los dos factores Capital y Trabajo que muchos -

quieren ver solamente. Es preciso reconocer que son tres los -

elementos que integran la producción y la especulación en que

se fundamenta la vida social: Capital , Técnica o inteligencia

y Trabajo. Y hay que reconocer que la función de la dependencia

mercantil en todos sus matices más debe clasificarse como téc-

nica e intelectual que como mecánica del trabajo. Por eso cree_

mos sinceramente que antes de lanzarnos a definiciones categó-

ricas hace falta una' profundidad de estudio ponderado y adapta.'.:

do a las -realidades - de nuestro país, ya que una vez reconoci-

do el principio de derecho, es preciso encontrar el punto equi_

tativo que realmente se amolde a la naturaleza de las empresas

a las cuales estamos colaborando. Por este motivo consideramos
*

meritorio el trabajo publicado en Acció del mes de marzo, que

de una manera razonada plantea el problema y sin que pueda dar

se como definitivo el plan expuesto, puede ser cuando menos, un

punto de partida de discusión o en otro caso un aspecto muy in

teresante del problema.

Interinamente la Comisión Mixta acordó nombrar una ponencia -

que cuide de reunir todo el acopio de datos y estudios que so-

bre la materia se hayan hecho en todo el mundo en los campos -

de la ideología por los pensadores y conomistas de todas las -

épocas. Cuando este material se haya acoplado en la mayor canti

dad posible será llegada la hora de, previamente asesorados y

documentados, presentar seriamente el problema de esta altísi-

ma reivindicación.

No se nos oculta el 'azaramiento que el solo anuncio del mismo
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causará a los espíritus conservadores y estamos seguros que mu

chos llegarán a discutir hasta si la Comisión Mixta tiene dere_

cho a ocuparse de esta materia. Pero que se tranquilicen, que

lo que tenga que ser, será, y además lo que hoy parece una gran

audacia tenemos la seguridad de que será considerado como cosa

naturalísima dentro breve tiempo. Así como así, no tiene qeu .-

resolverse a ciegas;pero bueno es que se diga y se plantee la-, •

cuestión de derecho; encontrar la adaptación y forma justa de

practicarla será cuestión de estudio, voluntad y tiempo.

Consideramos que a medida que se propague y divulgue la acción

de la Comisión Mixta, irá siendo más factible el planteamiento

y resolución de toda clase de problemas que los aspectos cada-

día nuevos y variantes de la vida, vayan haciendo necesario. -

Asimismo estamos persuadidos de que la acción de la Comisión -

Mixta no puede desarrollarse ni en el ambiente helado del odio

ni en el caldeado de las pasiones violentas; sino que es en el

ambiente templado y sereno de la cordialidad donde deben diluir

se y encontrar encaje de solución armónica todas las cuestiones.

La persuasión, la discusión serena, la educación han de ser los

únicos caminos que nos lleven a la justicia.

Ni los dependientes conseguiríamos nada con actitudes airadas

ni los patronos ganarían nada con actitudes autócratas y depó-

ticas. .

Por eso si se.analizan los resultados obtenidos hasta hyö no -

cabe duda de que los dependientes hemos conseguido ventajas de

orden material además de las de orden moral que han mejorado

la situación de la clase nuestra. Pero es también cierto y posjl

tivo que los patronos al conceder ias ventajas materiales han

ganado un patrimonio moral inapreciable hasta el punto de que

no sabemos cual de las dos partes ha salido más beneficiada. -

Por esto creemos que la única posición de los componenetes de

este organismo es la cordialidad y la inteligencia recíproca y
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que se equivocan aquellos que suponen que con otras actitudes

sersacaría mejor partido.

IMPUESTO DE UTILIDADES

Otra cuestión no desatendida es la supresión del impuesto -de

utilidades, cuando menos por lo que se refiere a los sueldos

mínimos. Puede decirse que el Gobierno abusa de la dependencia

y al exigir este tributo la explota injustamente. Obreros ma-

nuales hay que cobrando más que la dependencia con los sueldos

mínimos, por el solo hecho de ser considerados obreros y por

tal de cobrar por semanas, no vienen obligados a pagar este

tributo. Ni el hecho de haber pasado por el Ministerio de Ha-

cienda un Ministro que tenía obligación de conocer nuestras -

necesidades, y por tanto, la justicia de la exención pedida,

nos ha servidp. .
c

Será necesario estudiar seriamente la manera de conseguir lo

que, pedido correctamente, no nos ha sido posible obtener. Tal

vez convenga valerse de otros medios, ya que en este punto al

pedir la exención ha hecho la- Comisión Mixta todo cuanto podía.

SINDICACIÓN PROFESIONAL

Cuando los Gobiernos y las clases directoras no se preocupa -

ban poco no mucho de regular las condiciones de 'trabajo, es

innegable que el patrono abusaba de su superioridad para ex -

plotar ai asalariado de tal forma, que era muy pródigo en dar

horas de trabajo tanto como retenido en remunerarlas. No queda

tampoco duda de que si por un azar fuera un día la superioridad

de la dependencia las horas serían cortas todo lo que los sue_l

dos serían largos. En el curso del tiempo esto sería como un

movimiento de péndulo el punto medio de la cual sería e jus-

to, el equitativo. Tal como han marchado las cosas hasta aho-

ra, el péndulo se movía siempre por el lado favorable al patro
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no burlando la ley de la gravedad, ya que no hemos visto ni.

abrigamos la posibilidad de ver que como a compensación a-

las épocas de explotación sufridas por los dependientes vi_

niese otra más o menos corta siquiera, en la cual el depen-

diente subiese a la categoría de. explotador y el patrono b_a

jase a la de explotado; con lo cual la ley de. la gravedad

se hermanaría con la justicia reguladora de la economía naci£

nal. Pues bien, a pesar de este desnivel, hoy por hoy aspi-

ramos solamente a ser tratados justamente tai como, ideológi

ca y materialmente nos corresponde.

A tal efecto es preciso que ampliando el concepto de la Co-

misión Mixta que hasta hoy, no obstante el reconocimiento -

de haber llevado a cabo un trabajo inmenso, no ha podido -

atacar todas las tonalidades y matices, venga el día feliz-

en que la verdadera posición de unos y otros, patronos y de

pendientes, sea.la justa y que de una manera normal y auto-

mática sean tratadas y resueltas todas, absolutamente todas

las cuestiones en el punto que de derecho les corresponde,-

con una apreciación ponderada, equitativa y recíproca. Para

conseguir este ideal de justicia sólo vemos un camino: el -

de la Sindicación Profesional.

"Agrupando los componentes de cada rama de trabajo de una -

manera bien determinada donde los componentes de cada una -

se conozcan mutuamente y hablando 'se entiendan".

Que intervengan en cada rama de trabajo sólo los que tengan

un exacto conocimiento aéí en el aspecto técnico como en el

material y económico; que sólo los individuos de cada clasjl

ficación puedan dictar reglas y pactos reguladores, previs£

res, y canalizadores de las formas y condiciones de trabajo.

De la misma manera que en el orden particular, si el indivi

dúo quiere sobresalir de la masa vulgar debe ingeniarse de
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manera que dibuje su fisonomía moral dando relieve a su obra

y presentándola con la impresión que marque en ella la fuer-

za de su talento, el esfuerzo de voluntad y los conocimientos

particulares, y tanto cuanto-más fuerte sea esta impresión y

más utilitaria la transformación, más se impondrá su valor y

más provechosas consecuencias podrá sacar; asimismo, en la -

sociedad deben matizarse y especializarse todos los componen

tes del trabajo a fin de adquirir relieve propio inconfundi-

ble y sacar todo el provecho de su situación avalorada y uti

litaria; así diciendo: esto soy y es este el fruto de mitra-

bajo que os ofrezco, podrá decirse, esto quiero porque lo ne

cesito para mi vida, para llegar a la cima de mis aspiracio-

nes.

También así como los miembros de una familia se parecen todos

no obstantes ser todos diferentes en facultades y aptitudes,

asimismo los miembros de la gran familia mercantil deben per

filar las características morales a fin de que conociéndose

las condiciones propias de cada uno puedan precisarse las ne

cesidades y aspiraciones y buscar la manera conveniente de

atenderlas. Pero asimismo, como los miembros de la familia,

al defender sus propias conveniencias,asegurar la convenien-

cia de los hermanos.

Quiere esto decir que nosotros consideramos que la sociedad

trabajadora en el comercio -y asimismo puede aplicarse el cri_

terio a la sociead trabajadora en la industria y en las ar -

tes y oficios- debe constituirse reglamentariamente en orga-

nismos representativos integrados imprescindiblemente por to-

dos los que a aquella actividad se'dediquen y que resolvién-

dose las diferencias y acomodando las aspiraciones a los pa_c

tos y reglas- con los patronos correspondientes, sean respon-

sables de los actos de sus miembros y velen constantemente -

por el propio progreso coordinado y simultaneado con el de -

sus similares. .
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Para conseguir esto será necesaria, seguramente, la transforma,

ción característica de alguna de las sociedades constituidas y

la creación de las que sean necesarias a cada modalidad de t r ai

bajo. El caso es que no sea posible que nadie que a una activi

dad de trabajo se dedique no esté afiliado a la sociedad o al

grupo que le corresponda, pues si al fin y al cabo ha de gozar

de las ventajas, justo es que se sume a la masa para que sea -

integrada por todos los componen-tes.

Asimismo los patronos deben ser clasificados y catalogados ne-

cesariamente y en totalidad a las entidades representativas de

su ramo de trabajo.

Entonces, creados los organismos paritativos correspondientes

a todas y cada una de las actividades de trabajo, no será po-

sible a nadie deslizarse entre los hilos de la red de reglas

y disposiciones. Y entonces tampoco no será una Comisión Mix-

ta la que tendrá que actuar, sino una por cada clasificación

de trabajo caracterizada. Además y para hermanar las disposi-
•

ciones que dimanen de cada una de ellas en lo que se refiere

a carácter general y de relación con las otras para la regula.

cxón de la totalidad de la vida de trabajo, se impondrá la -

constitución de un Parlamento del Trabajo único, soberano, re_

guiador, legislador, ordenador de todas las actividades y eco

nomías de la patria sin que los embates irrisorios e irrespon

sables de la política partidista puedan entorpecer su obra de

paz, de justicia, de prosperidad colectiva. Cuando esta orga-

nización societaria sea un hecho, la armonía nacerá necesaria,

mente, pues las ventajas irán a compás de las conveniencias y

necesidades. Y en este caso la misión gubernamental quedará -

reducida a obligar a que-cada uno se clasifique donde le co -

rresponda y hacer cumplir los acuerdos de las partes contratan

tes.
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Ya sé que hay experiencias de que la sindicación forzosa, en

algún país, no ha dado los resultados deseables, pues todo -

lo que es impuesto es odioso porque atenta a la libertad. Fe_

ro la libertad no existe cuando de la individual resulta un

trastorno colectivo. .

Pero también según referencias de otros países, puede buscad

se la manera de que nadie, por la cuenta que le tenga, deje

de pertenecer al sindicato o 'agrupación que le corresponda.

Eso puede hacerlo el Estado reconociendo las personalidades

colectivas definidas y llevando en sí este reconocimiento unas

ventajas que no tenga aquel que se resista a las leyes del -

compañerismo. Eso pueden hacerlo los patronos no tomando nin

gún de'endiente que no esté sindicado. Y pueden hacerlo tam-

bién los dependientes, a ser posible, no. ofreciendo su traba.

jo a aquellos patronos que no estén inscritos en los grupos

correspondientes.

El día que unos y otros cumplan estrictamente esta deuda de

elementalidad profesional y todas las cuestiones estén regl_a

mentadas y tratadas colectivamente, habrá desaparecido el ma

yor tanto por ciento de las posibilidades de los conflictos

de trabajo; o en otros términos; la función del trabajo esta

rá dignificada.

Y esto será a no tardar, pues las.experiencias de nuestro or

ganismo demuestran su necesidad y conveniencia.

Descontados los procedimientos de destrucción y de restricción

ha de.venir forzosamente el-imperio de la organización del -

trabajo en forma que éste no dependa de la voluntad o capricho

de una de las dos partes, sino que todo el trabajo erado y -

todo el que 'deba crearse esté condicionado por la convenien-

cia mutua de .las partes que lo integran. Y de una manera de-

finitiva, conviene ir derechos al fin de que no pueda inter-

venir en lo_s organismos reguladores del trabajo nadie que del



691

trabajo correspondiente no forme parte y sí solamente aquéllos

que de él son parte integrante. ' . .

ORIENTACIÓN NACIONALISTA

No sabemos si el próxima o lejana la hora del total reconocí -

miento de las reivindicaciones de la dependencia de comercio

de Barcelona. Pero, entre tanto, nos corresponde a todos traba.

jar activamente para robustecer el camino seguido y limpiar y

allanar el camino que nos queda.por hacer.

El preciso que desaparezca el hombre solitario, indiferente y

distraído que sólo se preocupa de divertirse; como también el

tranquilo que de nada se preocupa y que aprovecha todo lo que

le dan hecho sin poner los medios de merecerlo (aun si no chi_s

morrea y critica a aquellos que se desvelan por el bien del -

prójimo). Es preciso que para asegurar el bienestar particular

nos preocupemos -todos del bienestar colectivo. Es preciso que

nos interesemos de..la vida social tanto como de la particular.

Va más allá todavia el deber de ciudadanía a nuestro entender.

Es precise intervenir -en la vida pública en la medida y esfera

que a cada uno corresponda, en un interés sintetizado en el yo

to en último término, no dejando el campo libre a los profesio

nales de la política. Sino que precisa orientarse, alentar y

crear agrupaciones democráticas orientadas u orientándolas en
\-

sentido eminentemente catalán y francamente nacionalista en el

que se encuentren más garantías de ver plasmados nuestros ide_a

lísmos y, por tanto, que pueda 'llevarnos más pronto a la total

realización de nuestros planes.

Así como hoy no es posible que un partido eminentemente nacio-

nalista deje de lado el problema-de las reivindicaciones socia
• ^~*

les, asimismo, las clases mercantiles de la dependencia no po-

demos dejar nuestro problema vital en manos de quien no obre -
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de una manera francamente nacionalista por cuanto nuestras rei_

vindicaciones sociales futuras están absolutamente fundidas e

identificadas con la reivindicación nacional. Además la prepon

derancia del trabajo tiende a ser el eje de la futura sociedad,

así como hasta ahora lo ha sido el capital y eso nos sitúa en-

el caso de tener que intervenir en la dirección de la misma. ̂

Tal vez pueda parecer a alguien que esta apreciación naciona -

lista esté desligada del sentido general de la conferencia. No

lo creáis. Es una cuestión vitalísima que nos afecta al alma y

a nuestro derecho a la vida. ¡Ay de nosotros si debe medirnos

el pan quien no sepa de nuestro trabajo y como nosotros no hable

y no sienta nuestros idealismos!.

Que cada país, que cada nacionalidad natural arregle su proble

ma social a su manera y de acuerdo con sus propias necesidades,

conveniencias y experiencias, ya que, variando los usos, eos—

tumbres y necesidades no ya de cada nacionalidad, sino de cada

comarca, no pueden ser idénticas las reglas que sirvan para to

dos los pueblos. Lo que sí sirve para todos es el sistema y la

organización.

Ojalá que la semilla que va esparciéndose por todas partes sea

fructífera y fecunda en todos los sectores de la actividad. Oj_a

la que sea la inteligencia saturada de fraternidad la que guíe

la acción de los hombres en todos los ámbitos de la economía.

Sólo deseamos que esté cercano el día en que dignificado el tra

bajo con todos los honores, recompensas y garantías no sea con

siderado como una condena sino que sea un medio de vida noble

y digno, donde todos nos encontremos bien para el goce personal

y la grandeza de la patria.

•

(GRIEGA Y CRUZ,P.- La acción de la Comisión Mixta del Trabajo en

el Comercio de Barcelona. Reivindicaciones. Perspectivas. Orien-

trin'nnp?. i-onF^pnr-; ̂ daria en catalán t>or.- Barcelona, s.d.)
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PETÍ LA RUSSIA OUK ES KOR

CATALANS:

Les estadístiques ens revelen aue en els països bel-li gérants bloque_

.iats er 1° gran guerra, el nombre de morts civils n conseqüència de

les privacions ocasionades re'l sptge, iguala o supera la xifra ja

pi" o u nfrosa d°ls .morts traumàtics en els carnós c! e batalla. Mentre -

certs ^e milens d'homes mor-'p>n en les trinxeres, cents de 'milers de

vel"1?!, ^or.pv«* "> criatures morien en l'interior del país, víctimes de

«noi n") +i PS n vi É» no podípn resist"1" r els seus o^gan1' smpp. m"1' nats per la
m-ïc-è^ia j p n p ¡nof-p-i r'pnts corals.

"Doncs bé; tr^s anys desrr^s dp feta IP nau i obertes IPS fronteres;
contra un rais anuesta ruerra continua. Al llevant d'Europa, milions

d'homes, dones i infants són menaçats de morir de fam pel bloqueig
dpls Estats Europeus dorrr'nats per les oligarquies burgeses. Es una

lluita implacable d'interessos creats, contra les noves ideologies
*

nue els atent.en. No as hora ' d'exalçar o repudiar les encarnacions,

sanes o monstruosps, d'anuestes ideologies; ¿s hora de oue cessin -

els efectes inicus del cercle de ferro posat al seu voltant pel ca-

pi tnl·'sre internacional.

"Pússia es mor de fam, i això la Humanitat no pot consentir-ho. El -

règim soviet'1" c se^à o no expressió de la voluntat de la majoria del

poMe r-us; però no és ppr la fam com s 'el deu "impulsar a manifestar-

SP en contra. Annest procediment, el procediment del bloqueig, no -

fa s'·nó contribuir a oue es dissimulin, sota un nimbe d 'héroïsme, -

les POSP^IPS e^r-ors dpi rerri'm nou. Menys dubtós era el cas del cza_

••"isme, detenedor impúdic de la. sobirania popular, i Europa no es-

grimí rrini contra d'ell l'arma innoble del "pacte de la fam".

La misèria no es pot intentar aminorar amb suscripcions que, per

elevades oue siguin, seran sempre ridícules en relació a l'extensió

immensa del mal. Els mateixos que hauran provocat la desgràcia, ho
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tindran inconvenient en alli star-s'bi per a més gran afront del po-

ble de Rússia i en la secreta convicció de la ineficàcia del remei.

La nrsèf"'a -russa sols la solidaritat internacional pot evitar-la, -

•**pnt nue les relacions econòmiques, comercials i de tota mena, de

tots els pobles, sien represes amb aquell pafs.

Sols les manifestacions, cada dia creixents, de la solidaritat in —

tpTncioral , secundades per la tècnica dels transports, havien acon_

seguit desterra1", semblava OUP definitivament, el flagell de la fam
d'entre els pobles civilitzats. Ha s~:gut precisa la desfeta, sense

PT^Ó, de valors moral ofegades pel materialisme abassegador desvet_
liât PPT* la gran guerra, perquè una part de la Humanitat, la que es
considerava m°cr civilitzada, gosés usar l'arma do la fam contra un

grar noble pel sol delicte d'haver-se produït nutòctonament en la -

deté1"!"'' r.ac"> 6 -d »Is seus sistemes d'organització social i política.

Es hora ,ia de què la opinió pública es mostri decididament favora —

ble a la represa de relacions comercials amb Rússia.

CATALANS! pússia es mor de fam perquè els pobles d'Europa li tanquen

les portes. Aquestes portes que les oligarquies capitalistes han -

tancat, el proletariat d<= tots els països es disposa a obrir-les. -

Els pobles que prime1" cedeiy'n « aquest impuls generós, seran digni_

•^"catF âv'"nt de la Humanitat sencera. Catalans! Volgueu que Ca ta-

't urya si rui d'aouests pobles!

17 de febrer- de 192?.

El- Consell Di^ectMi del "Centre Autonomista de Dependents del Comerç

i de la Indústria"

("Acc^'ó" de març de 19??, p. ?)
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LA PERSONALITAT DEL DEPENDENT

Ha arribat el moment ds definir d'una manera clara la personalitat

nostrada; és hora Ja de fer-ho. No podem passar més temps en confu-

sions lamentables. Ha d'acabar-se el migrat concepte generalitzat

entre els dependents que llur entitat no és de classe. :

El Centre Autonomista de Dependents del Comerç 1 de la Indústria,

ho és. No és solament un centre de cultura, no és solament el fogar

de la recatalanitzacid del nostre poble, no; és també una col.lecti_

vitat de classe, purament, extrlctament de classe.

I diem purament, ex.trictament de classe, perquè la nostra labor pe-

dagògica i cultural, ultra la vivificada del sentiment de llibertat

pàtria que el nostre casal acura d'una faisc dilecta i amorosívola,

no san altra cosa que els fonaments bàsics de la nostra personal!—

tat social, eminentment de classe.

Es hora Ja d'acabar amb aquest fals concepte que molts tenen de la

nostra entitat. El fet d'ésser soci del Centre, hem de considerar-

nos associats en una col·lectivitat de classe sobrerament capacita-

da per a emp-rar i defensar a llurs associats.

Es més, el grau d'autoritat i fortitud del Centre, esta en raó" dl—

recta amb el grau d'autoritat i fortitud que llurs associats vul-

guin donar-li.

Altrament farà vergonyós, rldícol, que les entitats de Dependents,

més concretament, que el Centre, entitat que ultrapassa del nombre

de deu mil adherents hagués d'ésser la fràgil Joguina de les volun-

tats agenes a nosaltres per decisió voluntària nostra sobre d'aques

tes, per una que ha d'ésser el nostre. Això no pot ésser per múlti-

ples raons i per imperatiu categòric; per dignitat col·lectiva.

Companys, us haveu d'imposar el convenciment que l'ésser soci del

Centre formeu a les rengleres de 1'exèrcit proletari amb caracterÍ£

tiques i modalitats nostres 1, així, i solament així, obtindrem el

reconeixement de la nostra personalitat, ben definida 1 amb prou

prestigi i força, per a conquerir l'autoritat i la valor social que

ens pertany i, que mantes vegades, ens han sigut discutides.

("Acció1" de maig de 1922, p. 13)



INFORME DE LA SECCIÓ

L'Avant projecte do classificació I agrupació
d'indústries formulat per la Delegació del
Ministeri deí Treball

La Junta de Govern de la .Secció Permanent
d'Organització i Treball del CENTRE AUTONO-
MISTA DE DEPENDENTS DHL COMERÇ I DE
LA INDÚSTRIA junt amb k-s Juntes directives dels
(•remis professionals que integren la Secció, lian
examinat l'avaiit-projccte de classificació i agrupa-
ció d'indústries formulat per aqueixa Delegació del
Ministeri del Treball i publicat en el lUitllctí Ofi-
cial corresponent al dia i del mes de març últim.

El problema de la sindicació
Abans d'entrar a la critica de la part de l'avant-

projecte que es refereix al nostre ram, creiem cou-
• veiiient com a deferència a aqueixa Delegació, ex-
posar, una vegada més, cl nostre criteri sobre el
magne problema de la sindicació ; criteri que liem
deixat ben sentat ja diverses vegades en el si de
les nostres Assemblees, i des de les columnes de
la premsa professional i ciutadana.

El sindicat obrer oficial -
La Sindicació ha d'ésser a base de les entitats

lliurement constituïdes, és a dir, donar tota l'au-
toritat suficient a les agrupacions naturals que a
la llur formació ha presidit una realitat d'Associa-
ció ; (¡tic no han sigut filles d'una artifïciositat, ni
d'un interí.-; particular, ni -d 'un propòsit artera-
ment premeditat per a suplantaria veritable volun-
Itintat proletària. Per damunt de les diverses pre-
dileccions que el teòric i cl legislador puguin sen-
tir, roman, com a cosa fatal, la realitat; ta realitat
del moment és sempre superior a tota teoria i lia
d'ésser la preocupació immediata ; però ha d'ésser
també el punt d'apoi d'una formació més perfecta ;
la modulació d'un nou esperit .que pugui encarnar
l'esdevenidor ideal, avençat per els teòrics amb
llur clarividència i que ha de constituir per a nosal-
tres l'ideal a rcalit/.ai com a Lorit/.ó, com a fita a
conquerir.

L'obrer fia de tenir llibertat absoluta per a asso-
ciar-se a l'entitat-quc cregui convenient sempre que
aquesta sigui .de la seva professió. El conjunt de
Ics diferentes entitats d'una mateixa professió in
tegrarien l'organisme obrer oficial els acords del
qual, presos per majoria de vots, serien de com-
pliment obligatori per tota la població obrera de l i
corresponent professió. L'elecció- dels delegats do
les diferentes entitats a l'organisme obrer superior,
s'hauria de fer seguint sistemes proporcionals i de
manera que cap modalitat organitzada del pensa-
ment obrer hi ciucdés exclosa. La sindicació pro-
fessional múltiple defensada per nosaltres, té so-
bre la sindicació simple o única, l'aventatge d'evi-
tar que els diferents criteris que el proletariat pu-
gui tenir s'hagin d'organitzar al marge del mo-
viment obrer.

Com que l'inerés als sindicats no oficials fóra
lliure, podria molt bé donar-se el cas que en nnn
determinada professió hi hagués una part dels
obrers, fins i tot 1a maior part, one no estiguessin
adherits a cap d'ells. També podria succeir aue al-
guna de les Associacions obreres no volgués for-
mar part del sindicat 'oficial. En acmests casos els
molts o pocs obrers que estiguessin sindicats o
les associacions nue seguissin cl mètode interven-
cionista, serien els que per mitjà de l'organisme
obrer oficial, fixarien la norma que els altres tre-
balladors, per força haurien de seguir. Es més :
Ics quantitats poques o moltes que el Sindicat ofi-
cial hagués de menester, haurien d'ésser sufragades
per tota la població obrera de la respectiva pro-
fessió tant si estigués o no adherida a sindicats
particulars. Per a que les 'quotes sindicals es re-
putessin Ilegitimes n'hi hauria prou que fossin vo-
tades per la majoria dels delegats, talment com
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els impostos que apliquen els estats constitueix.*
nais, es reputen legítims pel sol fet d'haver estat
aprovats pels parlaments. Els poders públics hau-
rien aleshores d'utilit/.ar llur força coactiva per a
obligar als obrers a cotitzar així com ara la fan
servir per a fer pagar els impostos als contribuients.

Els Sindicats obrers oficials podrien també man-
comunar-se nus amb altres, per a poder així de-
fensar millor llurs solidaris interessos.

A la vella teoria de la llibertat individual hi
oposem la realitat col·lectiva. L'individu és un mem-
bre de la . col·lectivitat ; ell actua sobre ella però
ella actua també sobre ell. S ' inf lueixen recíproca-
ment. .Del treball individual se n'apronta la col·lec-
tivitat; però aprofitar-se'n la col·lectivitat vol dir
que se n'aprofiten els individus que no han fel
aquell treball. D'aquí els deures d'aquests envers
aquella; deures d'aportar-li cl treball ' llur ; deu-
res de defensar-la.

La realitat social és admesa per Ics classes ca-
pitalistes quan diuen que tot ciutadà té el deuic
de defensar la pàtria. Nosaltres diem que lot tre-
ballador té el deure de defensar la classe i procla-
mem també el servei obligatori. ¿Ivs just que hi hagi
un gran sector que es sacrifiqui pels interessos de
la classe, i una minoria de covards que sols faci
acte de presència en el moment d'arreplegar les
millores i no en cl de realitzar els sacrificis? Volem
ésser els apòstols de les nostres idees però no vo-
lem ésser llurs víctimes. Per això quan un sector
de la classe obrera ha entrat en lluita, i quan aques-
ta s'ha decidit per la voluntat dels més, \'csqnirol
es fa acreedor a les mateixes penes que cl desertor.

Els organismes mixtes
Els sindicats oficials obrers junt amb els sindi-

cats oficials patronats, integrarien l'organisme mix-
te encarregat .de dirimir les qüestions professio-
nals, redactar els contractes col·lectius de tre-
ball, etc.

Per a garantir els compliments dels acords de
l'organisme mixte, cl sindicat obrer oficial, cons-
tituït sobre les bascs democràtiques aue hem deixat
exposades nomenaria per a cada cí-llnla social <!_•
producció (oficina, fabrica, magat/x-m, tenda, des-
patx, etc.) un delegat d'entre els treballadors de-
ia mateixa. Aquest individu, que no seria aleshores
cl delegat de cap sectarisme, sinó cl Representant
del Treball democràticament organitzat, informaria
al Sindicat oficial de totes les infraccions que ob-
servés als acords de l'organisme .mixte per a q.ic
si la violació d'aqticsts no fos denunciat* pels
obrers perjudicats, el Sindicat oficial sortís, d'ofi-
ci, no en defensa dels interessos particulars d'aauells
eunucs, que no han sapigut fer valgner llurs drets,
sinó en defensa dels interessos col·lectin? de totn
la classe, del dret social qne hauria estat violat.

La classificació de les especialitats comercials
Fetes aquestes petites consideracions d'ordre ec-

neral entrem ara a l'estudi de la classificac'ó de le*
especialitats que integren el nostre ram comercial.

La classificació en vigor a la Comissió mixta
Hem de doldre'ns sincerament que s'hagi menvs-

preuat la classificació actualment en visror d:ntr,>
de la Comissió Mixta del Treball en el Comerç de
Barcelona. Al fi i al cap, parlant amb claretat. l'obr.-i
principal que pretén realitxar aqueixa Delciració,
és estendre a totes les activitats productores de b
nostra ciutat nu règim més o menvs semblant ni
nue suposa l'organisme oficial al·ludit ; com a de-
ferència a aoneixa Institució creiem one devia fer-
se tot lo nossible per a conservar la classificació
per ella adoptada.- — :-,--•-*-v.-?*. »*,«»••»>«•« .¿-»j «-•»,.-

No és one considerem acinesia classificació com
a cosa pcrfecrn i fora de tota crítica : pel contrari
li trobem molts mints contestables, el nn'-s rros dr>
tots, és potser el que els grups de maior i detall
no "on més que una harren informe d'auucllcs es-
pecialitats, que no han tingut^ cucara força su- .



ficient per a fer prevaldré In personalitat llur. Així
,i tot considerem la classificació en vigor a la Co-
missió Mixta, molt superior a la que es proposa
aqueixa delegació.

La classificació proposada en l'avant-projecte
El grup lli d'aquesta (Transports) és senzilla-

ment lamentable. Se n'han tret les • empreses de
' navegació per'a portar-les, inadequadamcnt al ram

de serveis públics on, per altra part, es parla no-
més del personal de mar i es deixa en cl més inex-
cusable dels oblits al personal directiu i adminis-
tratiu de terra. Se n'han bandejat també les agèn-
cies de duanes per a no portar-les en lloc. Foragi-
tats aquests elements del fjrup de Transports no
és estrany que aquest liagi quedat reduït a em-
preses que lloguen cotxes, carros, automòbils, bi-
cicletes, etc., etc. Ni és estrany tampoc que no
s'hagi pogut idear una sola associació de depen-
dents d'aquestes empreses.

Creiem una equivocació barrejar les companyies
navilcres entre Ics empreses dites en l'avant
projecte de serveis públics. Hem de dir, en primer
terme, que no trobem 'gaire encertada aquesta de-
nominació perquè no veiem que sigui la nota carac-
terística d'aquestes empreses el que llurs produc-
tes o serveis siguin de consum general. Els pro-
ductes i serveis de les altres empreses són també
de consum públic, ja que sinó interessessin a nr.
sector més o menys gran de la població «o es pro-
duirien ; liarcelona ha passat setmanes senceres
sense el servei de tranvícs, però difícilment hauria
pogtit passar una sola setmana sense pa.

Ço que al nostre entendre caracterit/a a aques-
tes empreses és el caràcter de monopoli natural en
que estan basades. Els servc-is municipals són pro-
testats per una sola Corporació ; l 'Ajuntament. Els
serveis de les Empreses de tranvíes, ferrocarrils,
telèfons, aigua, gas i electricitat estan també ba-
sats en un monopoli natural ; monopoli que radica
en la importància consuieiabilíssima que té en
aquests negocis el capital esmerçat en la construc-
ció de les obres "de primer establiment, cl valor de
les quals, si es volguessin desplaçar, quedaria qua-
si totalment destruït. Cap economista per més lli-
beral que sigui impugna aquests principis.

Però no totes le? modalitats del transport estan
basades en aquest monopoli ; la naturalesa de la
via és la que determina aquest caràcter. En els fe-
rrocarrils on la via és totalment artificial, i en la
seva construcció l'ctnpresa hi ha immobilitzat la
major pa?t del sen capital, la competència supo-
saria la construcció de vies garalleles entre ducs
ciutats i cl repartiment del tràfec entre vàries com-
panyies, ço que es traduiria eii una disminució dels
ingressos de les mateixes i un augment del cost
dels serveis.

No passa així en el mar on la via és lliure, qua-
si gratuïta. Les empreses es desplacen amb suma
facilitat d'una línia a una altra i la competència,
té lloc no sols entre companyies nacionals, sinó que
passant per sobre de barreres proteccionistes porta
la lluita entre empreses de diferents països. Di-
guem de pas que la Secció Permanent d'Organitza-
ció i Treball del CENTRE AUTONOMISTA DE
DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA INDÚS-
TRIA, que no ha d'amagar la seva simpatia en-
vers les solucions collectivistes, creu que la di-
recció dels transports marítims com la de totes les
altres branques i modalitats de la producció, s'hau-
ria de treure de l'actual estat d'anarquia en qnc
es tioba per a cóníïar-la a mans de la nació sindi-
calment organitzada. En la navegació, entre altres
avcntatges, s'aconseguiria el màxim aprofitament
dels vaixells i la reducció de les despeses generals,
lo qual es traduiria en nua disminució del cost del
servei.

De totes maneres, avui, aquest monopoli jurídic
al qnal aspirem, en la navegació, no existeix i per
tant no hi ha cap motiu raonable per a que les
empreses que s'hi dediquen siguin tretes del ram
de comerç.

.... Respecte a les agències de duanes, ¿és que avui
dia, ^"'Barcelona no empleen una massa de depèn
dents i de capital molt considerable ?

Evidentment si. Val, dones, la pena de tenir-les
en compte, classificant-lcs junt amb les empreses
de transports.

Respecte al grup de vendes al major, molt atina-
dament observa el nostre Gremi de Viatjants i Co-
rredors la improcedència d'agrupar en una asso-
ciació als viatjants i representant i en una altra
als corredors i comissionistes, essent així que la
funció mitjancera que entre comerciants aquests
dependents realitzen, és la mateixa en uns i al-
tres.

Referint-nos al grup de detall hem d'observar
que mentre en l'actual classificació de la Comissió
Mixta, els detallistes de productes alimcnticis for-
men un grup apart, no és així cu l'avant pro-
jecte que comentem. En aquest gros defecte hi ha-
via també incoiregut la Comissió Mixta al prin-
cipi de la seva constitució. La pràctica va ¡Ilustrar
les raons que es donaven a favor dels desglòs. No
ens volem extendrc eu'l'exposició d'aquestes raons
perquè totes elles, degudament recopilades les tro-
barà aqueixa Delegació a la Comissió Mixta on
oportunament es recollireu.

El nostre Gremi de Rarrctaires ens crida l'aten-
ció sobre la situació en que queden els dependents-,
operaris i guarnidors d'aquests establiments. No
són obrers de' tallers ni de fàbrica ; són uns auxi-
liars de la venda tal com ho són els moços de ma-
gatzem, botigues, despatxos, etc. fis per. això que
l'opinió del Gremi i l'opinió de la Junta de la Sec-
ció es de que se'ls assimili als dependents de ven-
da al detall, i puguin per tant ingressar a l'Asso-
ciació obrera d'aquests.

Per últim, considerem també que les farmàcies
haurien d'ésser classificades dintre cl ram'del co-
merç, formant un grup apart.

La revissió del cens
Ens permetem també cridar l'atenció d'aqueixa

Delegació sobre la situació en que queden els obrers
que durant el període de confecció del cens, per
estar e ft vaga forçosa, no han pogut ésser inclosos
en el mateix. Creiem que pol fet de que un obrer
es trobi accidentalment sense feina no deixa d'ésser
obrer ; pel contrari és més obrer que mai en el sen-
tit que csf.à més necessitat que quan treballa. Per
a subsanar aquestos omissions creiem hauria de
subgcctar-se el cens a rectificacions anuals.

La valor de la intervenció dels poders públics
en la sindicació

Aquestes són les principals consideracions que
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... poders públics en
ra, pot tenir una \alor excepcional, si amb ella es
pretén endegar jurídicament, la -inevitable trans-
formació social ; si respon per part dels elements
que detenten la direcció capitalista, a un esperit
humaníssim, predisposat a admetre l'evolució in-
deturablc de la Societat humana i a despendre's,
a mida que l'obrer vagi capacitant-se, del concep-
te regalía que sempre han tingut i que tantes con-
seqüències cruentes ha produit. .

Pero si aquesta intervenció oficial té per fo-
namental objecte la perpetuació de l'actual estat de
coses en qiie a l'obrer se cl considera sols com un
instrument de la producció, al que se H ha de do-
nar el menor jornal possible, i com un mercat de
consum en cl què s'han de collocar les coses al
major preu possible, tinguin ben entès els qui patro-
cinin aqueixa intervenció que no aconseguiran res ;
absolutament res. .' - . . - • •

C a p a l Socialisme " . . ' • - ' • - " '
Les societats de civilització europea caminen

vers el collectivisme i en llur marxa saltaran tots
els entrebancs que se els hi oposin. La direcció
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de la producció ha de passar de mans dels capitalistes privats a

mans de les nacions sindicalment organitzades. S'ha d'acabar amb la
conjuntura, amb la xamba, que permet a l'empresari acaparar amb poc

temps riqueses monstruoses i que també de vegades l'ensorra en els

abims de la misèria. Transigim per a evitar moltes injustícies, en

que la expropiació dels instruments de producció es faci.mitjançant

una indemnització, més o menys retallada per un impost sobre la fo_r

tuna;'però aquesta indemnització ha d'ésser únicament baix la forma

de bons de consum destinats a desaparèixer per l'us.

El treballador ha de rèbrer el producte íntegre del seu treball de-

purat de la part necessària per a atendre a'les despeses generals
de la col·lectivitat, i a la reposició del capital col·lectiu.

No creiem que l'estímul al treball fundat en l'egoisme, al qual re-

cen eixem que es deuen en bona part els avenços materials d'aquests

darrers segles desapareix! sota el socialisme. En ell l'individu re

brà la seva part no segons les seves necessitats sinó segons el seu
treball, el valor del producte del qual perdrà consumir ell c podrà

donar-lo a consumir a un altre. Però encara que la ratxa d'invents

I descubriments es debilités quelcom no per això el socialisms ens

hauria d'espantar. Tot el progrés industrial dels darrers segles, a

part de servir per a sostenir una població major, no ha servit per

a acabar amb les guerres; al contrari, ha refinat més les llurs cru

deltats; ni ha servit tampoc per a evitar que en els països on hi

campen els més brillants mil.llonaris hi floreixi també la més es-

pantosa depravació i misèria.

Com que tenim una concepció dinàmica de la vida, pot ésser cíclica,

no creiem que no pugui haver-hi res més, més enllà del socialisme,
però si afirmem que avui dia el regnat de l'empresari individual t£

ca al seu fi. Ja s'ha cobrat amb escreix el paper que ha fet durant

aquests darrers segles de pioner de la producció. Els homes han cori
querlt Ja el dret de drisfutar amb tranquilitat dels avenços asso—

llts, sense que s 'hagin de martiritzar més els uns als altres per

córrer darrera un il·lusori progrés.

Barcelona, 15 d'abril de 1922

(•»Acció" de maig de 1922, p. 14-16)
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LA SECCIÓ PERMANENT D'ORGANITZACIÓ I TREBALL DEL CADCI DAVANT

LES REFORMES TRIBUTARIES

El President del Ferment del Treball Nacional invità al Centre Auto-

nomista de Dependents del Comerç 1 de la Indústria a l'Assemblea

magna que per tractar dels projectes tributaris del Ministre d'hi—

senda, va celebrar-se el dia 24 de maig últim al local de la prime-

ra de les esmentades entitats»

Examinats els projectes 1 les conclusions aprovades per 1'Assem-

blea, la Secció Permanent d 'Organització i Treball del Centre es

creu en R! deure d'explicar tant als elements que prengueren part

a la mateixa com a les branques totes de la dependència mercantil

de Barcelona, que representa, el Judici que li han merescut uns i

altres.

La responsabilitat de les classes patronals

Vàries són les causes de l'actual 1 formidable dèficit que plana

damunt la Hisenda espanyola; la mala administració, l'excés

de funcionaris que per (segueix)



haver molts d'ells arribat a ocupar llurs càrrecs pels
camins del Ja vor i no pels de la competència, donen
un rendiment de treball cscns.si.ssi in i les mil i una
disbauxes que són peculiars de l'administració es-
panyola. Però és indubtable que la causa .primor-
dial i de més pes ¿s la guerra del Marroc. L'aven-
tura marroquina no sols s'emporta de les caixes de
les finances públiques nu's de sis milions de pessetes
diàries sinó que lleva a l'economia espanyola sumes
igualment fabuloses ; aquestes sumes són les que
vénen representades per la minva de la producció
determinada per la mobilització militar de bona part
de la població econòmicament activa del país.

p ~ A l'iniciar-se la guerra la totalitat dels elements
• que acaben de votar les conclusions de l'Assemblea

df;l Foment, vegcrcn tan clar com nosaltres que del
Marroc sols en vindria un dol irreparable per a in-
nombrables llars i un dèficit enorme eri els pressu-
postos de l'Estat, qual dèficit era lo més segur que
' havia de traduir-se en un augment de tributs. No

obstant, aquests elements res feren per a evitar la
catàstrofe ; al contrari, per a aparentar un estat de
conforaiitat amb la política de la guerra, engruixi-
ren e iniciaren tota mena de subscripcions i organit-
zaren actes i festes de tota classe. Aquests matei-
xos elements que a cada moment, parlen de la ne-
cessitat d'augmentar la producció, res feren per a
oposar-se a la disminució del seu rendiment que la
mobilització militar ocasionaba ; no obstant si no
fos per la resistència enèrgica del proletariat de tota
Espanya, ja fa temps quv. en nom del sagrats in-
teressos de la producció que sempre tenen a la boca,
haurien derogat la jornada de t> hores.

• J?, sabem que, en el fons, tots aquests senyors,
tant aleshores com ara, aborreixen aquesta guerra ;
l'han preferida a una revolta popular que tal vegada
tenint només caràcter polític s'hauria limitat a una
reforma més o menys radical de la constitució. En

•canvi de les derroíe's de l'exèrcit rus n'ha vingut la
•transformació tota de l'economia moscovita. I se-
gurament després de les protestes consuetudinaries,
acabaran per pagar els imiostis que ara combaten

• perquè-, apart de que molts d'ells podran ésser re-'
percutits sobre els consumidors, aquells que real-
ment rebaixin llurs beneficis seran considerats com
un» prima d'assegurança per al sosteniment de les
institucions fonamentals, de l'actual període de l'e-
volució econòmica, les quals' tot i condemnant a
un enorme percentatge de la població a un nivell de

•vida baixíssim, estan molt lluny d'assegurar la tran-
quil·litat i la felicitat dels qui gaudeixen de llurs
privilegis.
• Fins a quin punt estan ara 'aquestes forces ca-
pacitades per a protestar contra l'elevació dels
tributs?

De les responsabilitats en que han incorregut
n'estem nosaltres completament exempts. Setma-
nes després d'iniciar-se la guerra, el Consell Dircc-

' tiu del Centre, malgrat la suspensió de les garan-
'.ties constitucionals i sobreposant-se al període de .

( terror que a Barcelona regnava, endreçava a la Man-
\ comunitat de Catalunya, en document memorable,
i la seva protesta contra la guerra africana.

.La contribució sobre les utilitats
del treball I les cèdules personals

Dels projectes tributaris aprovats ja pel Congrés
.i pendents de solució cu el Senat, dos tenen un di-
rtcte interès per a la nostra classe ; la contribució
sobre les utilitats procedents del treball i l'impost

.de cèdules personals.
- Coneguts són els criteris del Centre i de la Fede-
ració de Dependents de Catalunya sobre el primer
tribut; aspirem a la supressió absoluta del mateix

','.-:-sobre els sous que no passin de 1,000 pessetes al mes.
Les concessions que, amb relació a la legislació vi- '•
gent, ha fet el Ministre de les Finances, són tan "
insignificants que no han satisfet ni als individus
més radicalment pardidaris de procediments refor-
mistes. . . . . . . .

I ara %'al la pena de fer una petita disgressió per a
>•" comentar- l'actitud que enfront,a,.aquest problema

han adoptat els diputats a Corts per Catalunya. Mal-,
grat que estaven particularment assabentats per re-
cent memoràndum de la Federació, de les nostres
aspiracions res han fet per a defensar-les. La major
part d'ells, com és de costum sempre que es tracta
de política tributària, no estaven a llur lloc i els
que hi estaven cregueren que no valia la pena de
molestar-se per a defensar un assumpte que no afec-
tava als accionistes del Banc de\ Barcelona o altres
sectors del capitalisme català. 1 això que alguns
d'aquests darrers senyors han fet servir més de
quatres vegades la tribuna i les masses del Centre.
De totes maneres no és probable que cap d'ells hi"
torni a tenir la més petita autoritat moral. La de-
pendència de Catalunya cada dia va tenint conscièn-
cia més clara de la seva coudició de classe i aquesta
consciència no l'enfeblirà cap sentiment atàvic ni
molt menys els esbargiments d'un patriotisme més
0 menys baladrer que sols ha servit d'escambell per
a l'enlairament d'uns quants advocats.

Amb respecte a l'augment enorme de l'impost de
cèdules personals hem de protestar-ne amb la mà-
xima energia i hem de recomanar als nostres amics
que si el Senat mantó els mateixos tipus que ha
aprovat el Congtés no dubtin un moment, abans
de privar-se de les coses més necessàries de la vida,
en no pagar aquests certificats d'expoliació.

No fa gaire temps ens dirigíem als empleiats i
dependents de Catalunya recordant-los-hi que per a
l'elevació de llur nivell de" vida no n'hi ha prou
amb preocupar-se d'augments en els sous sinó que
calia també tapar les sortides que ocasionen la llur
disminució, les quals sortides poden concretar-sc
en dues ; les mides fiscals dictades pels governs
1 la disminució del poder adquisitiu üe la moneda
com a resultat de l'augment dels articles i serveis
que necessiteu.

Ë.S hora, doncs, que la dependència se defensi po-
sant el seu màxim esforç en la reducció a l'expressió

.mínima d'aquest impost directe..

Els tres punts d'obir des dels quals . .
devem esguardar les reformes

Després d'haver parlat d'aquests.dos impostos que
afecteu directament als empleiats i dependents del
comerç i de la indústria tant de Barcelona com de tot
Catalunya i Espanya, algú potser creurà que la resta
de l'obra tributària no té per nosaltres cap interès.

Tot al contrari ; tres consideracions de capital
importància cus obliguen a iuteressnr-nos-hi i dar-hi
una valor superior encara a la dels dos impostos
explicats.

Primera. Com a consumidors ; és adir, com a
subjectes que estem obligats a esmerçar tota la nos-
tar entrada en l'adquisició de les coses i serveis més
imprescindibles, en contraposició a aquells altres
subjectes de l'economia que desprs de' cobrir folga-
dament llurs necessitats i... llurs .capricis els sobra
encara de llurs beneficis; una considerable quantitat
per a capitalitzar.

Des d'aquest punt de vista hem de témer que bona
part dels nous impostos que estan pendents de l'a-
provació del Senat, repercutiran sobre els consumi-
dors, que no són buròcrates ni personatges imagi-
naris sinó que som les classes treballadores de la
societat.

Segona. Com a dependents que vivim d'un sou.
Des d'aquest punt d'obir no podem contemplar im-
passibles com el Govern d'Espanya es proposa treu-
re, en concepte només de nous tributs, més de 300
milions de pessetes, dels quals 200 els haurà de
pagar Catalunya. Amb aquesta, lleva tan extraor-
dinària hi ha el perill, quasi la seg\iretat que ha de
produir-se una aguda crisi en l'economia catalana, '
en la qual nosaltres vivim. El tancament de fàbri-
ques, despatxos, magatzems,-bancs, etc., ha de por- .
tar a moltes llars, obreres i de dependents l'atur
forçós que hem de fer tots els possibles per a
evitar.

Tercer. Com a naturals titulars que som, en unió
de les altres forces productores del país, de la totu-

.litat,.de., l'utillatge de,.la jprpducçió vde Catalunya.
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lineara que des del punt d'obir de Ics lleis espanyo-
les tot aquest utillatge est ' avui vinculat' en unes
quantes mans, nosaltres el ronsiderem patrimoni
de tot el poble de Catalunya, que es qui amb el
sou esforç l'ha creat, i a les mans del qual anirà
a parar. » •

l'cr això estem interesáis en .la conservació i
acreixement d'aquest utillatge i 110 volein que una
mala política fiscal el destrueixi, perquè cl dia que
Catalunya signi lliure, és a dir, el dia que les
¡"orces productores del país cus fem càrrec de la
direcció de totes les modalitats de la seva economia,
no volem trobar-nos amb un munt de runes. Volem
apoderar-nos, mitjançant una indemnització en bons
de consum retallada per un impost provéssiu, de
bones fàbriques, de boii:5 ferrocarrils i de bons vai-
xells ; no volem heredar camins de ferradura ni
aparells que hagin d'anar a raure a un museu i s'ha-
gm de desmontar com a desl'errcs.

Per això hem condemnat sempre el sabotatge, que
considerem com una manifestació d'impotència i
il'er.darriïnent de l'obferisme. Quan la classe obrera
d'un país predica el sabotatge i la destrucció es veu
molt lluny encara el moment de la seva emanci-
pació.

Aquests tres punts de vista que hem anat desen-
rotllant i qne creiem compartirà amb nosaltres tota
la població obrera de Catalunya de idees renovadores
si, però que no t ingui la vista enterbolida per visions
catastròfiques de la societat, s'encaixen amb la con-
clusió que com a resum de les tasques de l'Assem-
blea de Reus, va aprovar la dependència de Cata-
lunya ; la necessitat que, tant la Federació com els
Centres federats, exerceixin sempre un rignrós con-
trol sobre tota l'economia de Catalunya, ¡a direcció
de la qual, ben desastrosa per cert, rau avui a les
mans dels capitalistes. I aquest control l'hem d'e-
xercir en totes les fases del procés productiu de la
riquesa i no únicament en el moment de la seva
distribució. • .

El caràcter de la política trihu'nria espanyola
La política tributària espanyola té una fesomia prò-

pia ben definida ; carregar quasi tot el seu pes sobre
la indústria i el comerç i gravar amb prou feines
l'agricultura, ramaderia, propietat rural, etc. Totes

-aquestes formes de l'activitat econòmica ja tenen
cura després de fer repercutir la major tributació que
els hi és possible tots els consumidors. Però la polí-
tica tributària espanyola té encara un altre caràcter
més odiós ; i és que cu la seva aplicació impera la
més desenfrenada arbitrarietat, que porta com a con-
seqüència que mentre determinades comarques són
tractades pel fisc amb un rigor inconcebible en canvi
zones extensíssirnes de la península estan exemptes
de tributació.

- . Per esbrinar les causes d'aquestes orientacions cal
.endinsar-nos un xic cu estudiar quines són les clas-
ses socials que de molts anys detenen la governació
del país ; aquestes són dues, l'exèrcit i el capitalis-
me ; però respecte a aquest últim, degut principal-
ment al procés històric de la formació de l'Estat
espanyol, el nucli qu.¡ mana és el més endarrerit
i el més rutinari ; és el que té les graus propietats

.territorials on.' s'hi cull el blat i s'hi cria el bestiar
i és el que té també els grans vedats per a la caça i
els immensos prats on s'in formen els braus per a les
curses; i aquest nucli que malgrat tcnic tots els
ressorts del poder a la seva disposició, no ha sabut

.treure de l'agricultura i de la ramaderia més que un
rendiment cscassíssim, odia ferotjanient, tal vegada
per raons de caràcter ètnic, al sector del capitalisme
més avençat que explota, principalment, ¡a indús-

• tria. Si nqf fossin aquestes raons de caràcter ètnic
no ens explicaríem aquesta aguda animadversió que
difícilment trobaríem en un altre país. Arreu els.

•agricultors s'han donat compte que la millor protec-
ció que se'ls hi ¡iot dispensar és la creació de gratis
zones industrials, que són excel·lents mercats de con-
sum pels productes de la terra. -- - -' ' - '•• - ;

Una altra prova de que sóti raons ètniques, més
que econòmiques, les que agiten l'odi de la cmeseta»

contra la indústria de la perifèria, és qua no avorreix
•la indústria per si, de la qual recotieix el seu valor,
però la voldria localit/ada al centre de la península,
com hi té les acadèmies militars, l'administració pú-
blica, etc. I'er a aconseguir aquest desplaçament que
si tingués nocions dels principis de l'economia no
intentaria, acut a procediments diferents i sovint ben
pbc nobles ; en ordre a la tributació, províncies seu- .
ceres no paguen de bon tros lo que a dreta llei hau-
rien de pagar ; així durant l'últim any econòmic en
que les societats collectives bau vingut obligades a
pagar impost d'utilitats, hi ha hagut províncies sen-
ceres d'Espanya en que el cacic ha impedit al delegat
d'Hisenda que allí s'hi liquidés l'impost d'un sol
balanç de societat col·lectiva.

Un altre dels grans mals que pateix l'oligarquia
dominant, fomentat per orgulls històrics i conside-
racions de veïnatge interestatal, és la set de viure,

.com a col·lectivitat, en unes condicions de luxe fas-
tuós, que promou que sovint es llenci a aventures
molt superiors a'les seves forces.

Per a fer front a totes aquestes disbauxes no s'ha
preocupat de desenrotllar la riquesa del país, pro-
curant fer aparèixer noves fonts de tributació. Fran-
ça amb igual extensió territorial que Espanya con-
té doble població i posseeix una xarxa ferroviària
tres vegades més grossa que l'espanyola. Itàlia de
terrer tan muntanyós com el d'Kspauya i amb una
extensió territorial meitat de la d'aquesta, posseeix
doble població i igual xarxa ferroviària. D'Angla-

' terra, Suïssa, Portugal, Bèlgica, Alemanya podríem '
dir altre tant no sols en .aquests ordres de la rique-
sa sinó en altres de tant importants. I.a oligarquia
espanvola fa pagar les seves aventures principal-
ment als consumidors, és a dir, a les masses treba-
lladores, segons hem demostrat, i la resta sobre les
classes industrials i mercantils ; res sobre les grans
extensions territorials, sobre els immensos latifun-
dis més o menys inctilts. Sovint el .país es quei-
xa, i la oligarquia per a distreure la vista de les
misèries del poble i per a trobar un estimulant a
les seves disbauxes, fixa l'esguard en les riqueses

• naturals qne creu que Espanya tanca, i oblida que,
com ha dit un dels més notables liders del capitalis-
me català, les riqueses 'naturals res no valen fins
que la mà de l'home no ha aconseguit extreu-re-les
i portar-les als punts de consum. Rússia tant abans
de la guerra com ara, en que bona part de la seva
població mor de fam, era ,i és un país d'immensos
recursos naturals, però que ni aleshores ni ara han
assolit tot el llur valor perquè l'esforç humà no els
h a posat a rendiment. . , . . , - .

La necessitat d'una actuació de defensa
Projectada aquesta llum sobre l'ambient on neix

la política tributària espanyola, no té res d'estrany ,
que la quasi totalitat dels projectes pendents de dis-
cussió del Senat (que per a no estendre'ns massa no
examinarem en detall) siguin, com diu molt bé una
de les conclusions de l'Assemblea del Foment, una
pesada càrrega per a lai indústria i el comerç. Ni
té tampoc res d'estrany, com diu una altra de les
conclusions d'aquesta Assemblea, que la província
de Barcelona aporti recursos a l'Estat 'per l'exorbi-
tant quantitat de 300 milions de pessetes i en can-
vi hi hagi sectors tributaris que contribueixen amb
quantitats que no corresponen a llur riquesa impo-
nible. • . .• « . '. . • ; : - - . ' . ' . " ' »

Aquests projectes fiscals que tants defectes ado-
leixen van a produir les tres funestes conseqüèn-
cies que més amunt assenyalàvem, i que són :

a) Un encariment en el cost de la vida, conse-
qüència també assenyalda en utui altra de les con-
clusions de l'Assemblea del Foment.

b) Una aguda crisi de treball. . -, ¿

c) Una reculada en l'economia de Catalunya que
no sols no podrà renovar i augmentar el seu uti-
llatge industrial sinó que l'haurà de disminuir. '_

Ks davant d'aquestes negres perspectives que cri-
- dein a totes les- masses d'obrers i de dependents de
Barcelona i de Catalunya per a que cuitin a capgi-

rar uns projectes que tan funestos ens han d'ésser
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així des del punt de vista actual com des del punt de vista de l'es-

devenidor. Guiats per un sentit de realitat i lliures de tot senti—

mentalisme arcaic, en aauesta obra de defensa hi hem d'admetre totes

les col·laboracions vinguin d'on vinguin i siguin quines siguin.

El capitalisme industrial

No hem de menysprear de cap manera l'apolament que ens ofereix el ca

pitalisme industrial. Aquest capitalisme, molt superior al que mana,

té una visió molt més exacta i ampla dels problemes econòmics. Té d_e

més, en general, la virtut de l'activitat. Diverses vegades i ben re

centment encara ha fet meritoris esforços per a encimbellar-se al

poder, però sempre n'ha estat foragitat per la oligarquia imperant.

Clar que si arribés a governar, segurament posaria al país, tant en

ordre de ferrocarrils com amb respecte a desenrotllo industrial,al

mateix nivell d'altres Estats europeus, amb lo qual noves fonts de

riquesa i tributació apareixerien. Però no hem d'oblidar que la civjL

lització europea no és un paradís. Tot el seu saber i la seva rique-

sa no han servit per a evitar el cataclisme més gran que registra la

història. I és que el capitalisme, tant el primitiu com l'avançat,

tant 1'agrícol com l'industrial, tant l'indígena com el foraster,

parteix sempre del principi d 'aconseguir no la .màxima producció com

es llei d'economia, sinó el màxim guany amb el mínim esforç. A les

masses obreres, que constitueixen el porcentatge més gran de la po—

blació de tots els països, les considera com un instrument de tre-

ball a les que les hi ha de donar el menor Jornal possible, i com un

mercat de consum en el que ha de col·locar els productes al major

preu possible. Per això l'obra tributària del capitalisme vindrà sem

pre informada d'un esperit incompatible amb la veritable Justícia

social.

Vers el nostre ideal

Deure nostre és, saltant tota mena d'obstacles, no parar fins al

triomf complet d'aquesta Justícia social a què aspirem; fins a que

la direcció de tentes les modalitats de l'economia del pals passi a

mans de la nació socialment organitzada. Aleshores en ordre als pro-

blemes tributaris, la solució vindrà per si sola; a cadascú se li d£

narà la seva part no en raó a les seves necessitats sinó en raó al
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valor del seu treball, puix que una fórmula de distribució impregna-

da d'un caràcter de beneficlència repercutiria desastrosament sobre

la producció; i la part que a cadascú es donarà vindrà retallada per

un impost progressiu, l'import del qual servirà per a cubrir les de_s

peses generals, atendre als incapacitats per a guanyar-se la vida,

reposar i ampliar el capital nacional, i constituir els fons de re—

serva que es creguin oportuns.

Barcelona, 2 de juny de 1922

("Acció" de juliol de 1922, p. 19-22)
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MANTFECT PEL CAPCI EN OCASIÓ DE L'ACTE D'AFiPMAClö NACIONALISTA

CATALANS:

Els problemes nacionalistes plantejats en els diversos Estats d'Eu-

•^opa, pst.ant essent, en gran part, resolts; en In seva totalitat, -

•"••econe/Tuts i posats en v̂ 'es de solució. Uni carrent el plet nacional

^e Catalunya T» p s t. a no solament Per a resoldre, sinó àdhuc negada EN-

CARA ~) ̂  peva eri stènci a , per na^t de determinats sectors que exer —

o "stan °r ría d'exercir les funcions de Govern del rais.

tot? °'L nobles ou^ llu^'ta^en cel rocon.ei'x^^pnt de la llur per-

itat política es Presten a gaudir el goig de la Llibertat ben

a, -" un p^pny Je •̂ •ecorst̂ ucc'' ó ^ou aqueixe-s Pàtries en el de_

sir <"pr·or»tnr> pT B "̂ ru"1" ts de les llurs característiques nacionals a

l'obra comú" °̂ la c-* v"l: tznc" ó, Catalunya es sent encara ofegada

•'•'"n un^> anau1" lopa^r. organització °statal, oue, feble i vulnerable

rer totes "les '̂inrosi ĉ ' ons , totes les corrupcions i totes les violèn_

c^es, TÍricnrrert rantá la seva coherència pe10 a l'obra negativa de Ä

res'1' st/r-se impermeable a tota renovació i a la comprensió de les -

l^c-·'tes reivindicacions dels pobles, com ^atalunya, a ella sotmesos,

en la consciència dels auals arrela, com lògica seqüència d'aquest

espectacle, ^ caj.a ve<~ada arrb ma.ior fermesa, el convenciment aue -

sols a un °stat d'imposició poden fiar el reconeixement efectiu dels

No existpi-x-j PH la "direcció de l'Estat espanyol, aquella elemental

de govern , consistent -per la comprensió de les realitats

-í la prev' s"1" ó de les futures- en dominar el curs dels esde_

! o en p-îtua^-se, davant dels aue fatalment deuen produir-

se, en una pos-'c;rf ^'ntel-l^rent nue permeti conservar aquesta ana-

ripncia de dominació -í, amb e^a, el prestigi del poder públic i -

de l'estat tot sencer. Aixr s 'explica com a Espanya, aquest poder -

piíbVc, *.P fracàs en fracàs i d.e desfeta en desfeta, ha arribat al

més lamentable dpscrèdit.
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Pev ço, ounn Catalunya, noi. íti cament desorientada, descoratjada per

r*issercions intpr-iors, atuï'da pels reflexes oue er. la nostra terra

-espir"1' tualment ï . econòmicament lligada amb -els pobles d'Eurooa- ha

tingut la 1 "'oui dac·'ó dol. s transcendentals problemes econòmics i so-

ĉ 'als de In post-rue^ra , ha moderat l'energia en els seus clams de

Llibertat 5 de Justícia, s'ha donat per renunciada la nostra deman-

in •* rer pyt^'n^i^a la nostra acció, atrevint-se inclòs a iniciar -

contra nnopi f>"ps , rot ser per via d. 'assaig, atacs parcials encaminats

a rerendre'ns les minces posicions guanyades o a desposseir-nos -

^ 'ni tr>o<3 Ouç> orr són consubstancials.

t , sob^erosant-se a les errors de la seva poli tica, aixe-

cant In ppvn esp̂ ' r"1' *ual"J tat re^ damunt, les anrúnies del seu viure -

-•̂ ru-í t. dels desacerts, de la incomprensió i ^el -""psaror amb oue ha

pstat, rov^-^ra^a ,- ^at.qiunya s'arbora novament en "> a flama del patrio_

t"1" sme i ovira, a la seva llun, el camí a seruir.

Comprenent oue en i a v> da dels robles com pn la dels homes, el temos

no rassa d^b.qd^^ i nue h1' ha mom.°nts ir-renarables, Catalunya es dis_

posa a ruanya1" el temps llastimosament perdut i a situar-se defini-

tivament davant de l'enemic: l'Fstat opressor.

"Ooncs b¿: per a orpanitza^ i mobilitzar l'Eycèrcit de. la Pàtria, alr

F\5 ha dp ^ona^ P! mot d'ordre, fio "1 noden donar els nostres massa

nombrosos c^urs ro")Ttics, Derouè llu1^ veu tindria un so fragmentari
4 rància"! nue se^ia in/ri-at aT s demés.

POT ni -yò nosa'l t-rpp, nue constituïm l'organització social més forta

5 més rura ^u«3 ha cr^at e'l Catalanisme, sentim la responsabilitat -

d'aouest acte i anpm a cumrlir-lo. A^'xí la nostra veu humil , no ofe_

•r-írn dubtes a cap nacionalista sobre la noblesa i el desinterès de

La mobilització totaT de les nostres forces ha de orecedir a la ba-

tal^a. Nosaltres ens permetem assenyalar, àdhuc, una data exacta -

per P aquesta mobilització: la d^'ada. del DEU DE SETEMBRE PROPER. No

saltres convidem, doncs, a tots els nacionalistes catalans a refer-

maf en el susdit dia 10 de setembre d'enguany la seva fe en Catalu-

nya, n prestar en ell JUPAMEKT A LA PÀTRIA.

Nosaltres proposarem, fins i tot, la fórmula d'aquest jurament: una
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•Prirmula breu, sonziila, sense elucubraci ons 5 sense mixtificacions:

OUP tots rupuin capir-la i tots puguin aprovar-la .

m, doncs, a tot? els patriotes catalans, organitzats en asso-

ci actons -le tota mena de finalitats, que per al dia 10 de setembre

d'enguany apr·ov'n ^ ratifiquin una DECLARACIÓ que de tots serà cone_

¿ruda oportunament.

Ens adrecen espacialment a tots els nacionalistes, sigui la que es

vul rui la p P. va denominació partidista, nue exerceixin càrrecs d'e-

lecc·'ó popular en els pobles, viles i ciutats de Catalunya, per a -

nue en la sessió municipal del dia 'más' aprop al deu de setembre, fa_

ciri aprova-^ allí on siguin majoria, com acord consistorial, l'esraen.

ta^a Dec"1 arrtció', o la sotscri nii n com expressió de la voluntat dels

partits -TUP v*epr>pp.er.t·ï n en la Corporació" municipal. Si, per dissort,

al min A nur.taT"1°nt fos encara clos tancat al sentiment ;1e pàtria, els

nacionalistes "p la localitat poden aprova-r la DECLARACIÓ, adaptant-

ln corven: pntmpit , en l'acte CUP els sembli oportú celebrar.

T tots p^ocu^a-^nn ^ona^-hi la solemnitat adequada, per a que la vo-

luntat ^e ^"tnlunya es manifesti esplèndida i incontrovertible per

a anuoils qup hauran d ' escolta^-la.

Els «co^ds susdits pernn ••"emesos amb la ma ,io r urgència a les Ofici-

nes d'aquest Centre, i per al mateix dia deu de setembre nosaltres

convocarem al poble de Parcelona i totes les representacions catalo_

nes oue vulruin a.iuntar-s'hi , a una GRAN MANIFESTACIÓ per a fer co-

nèixer a la Mancomunitat de Catalunya la voluntat del nostre poble

de qup aquest organisme, oue és l'inici del Govern català, sigui im

d̂ ' atnment, definitivament, el que representi i exerceixi la sobi-

i a catalana.

A tots els patriotes catalans entreguen la nostra iniciativa, sense

cobe^ances pprsonais ni dalers partidistes, que són incompatibles -

amb la hiáo^'a i la composició de la nostra Entitat. Realitzats els

actes ^pi deu ^p sete^brp, qup nosal trps confiem tindran la grande-

sa '"'e la -^innlitat que ens proposem, donarem ner finida la nostra -

tasca. T̂ ovi'l i t7,at l'exèrcit de la Pàtria, 'nosaltres, senzills sol-

dats, ens confondrem humils en els rengles, espprant oïr i obei'r la

veu ardpnta de manament, què'l porti a la lluita i a la Victoria...
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Pel Centre Autonomista ?.e "Dependents del Comerç i de la Indústria,

EL CONSEIL DIRECTIU

("Acció" n 'n<-ost íe 19??, F- D
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OBRA DE CATALANIZACI0N

.La sección permanente de Propaganda del Centre Autonomista de

Dependents del Comerç y de la Industria ha entrado en un perÍ£

do de febril actividad para llevar a cabo importantes y trascen

dentales actos de intensa catalanización.

Además de las tareas normales de la sección, que no son pocas,

está organizando la jornada del día 11 deSeptiembre, en que Ca.

taluña ha de rendir el homenaje anual a Rafael Casanova y már-

tires de 1.714. Con este objeto ha circulado cartas invitando

a todos los Ayuntamientos de nuestra tierra y a las entidades

catalanas de las Americas, recordándoles la fecha para que ' se

adhieran y manden ofrendas al pie del monumento del heroico -

"conceller en cap".

Tiene entre manos dicha sección de propaganda la realización -

del monumento a Pep Ventura, apóstol de la sardana nacional de

Cataluña e instaurador de la sardana larta, autor de "Per tu-

ploro", "Toc d'Oració y otras sardanas bellísimas, que perdura

rán a través de todas las generaciones. Ha sido impreso un ma-

nifiesto invitando al pueblo a contribuir a la lista de suscrip»

ción la cual queda abierta en el Centre y entidades nacionalis_

tas y sardanistas de Barcelona y principales poblaciones de Ca

taluña. '

También pone un cuidado especial en la organización de una fun

ción patriótica para la noche del 10 de Septiembre. Para esto

cuenta ya con el teatro Tivoli. Es muy posible que esta función

patriótica difiera un tanto del programa que se acostumbra a -

hacer en festividades análogas y que el público ya conoce sobra

damente. La Junta de aquella sección gestiona la representación

de una obra de un gran dramaturgo catalán. Además cuenta ya con

la colaboración de un orfeón y de un esbart de dansaires.
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Y finalmente pone toda su actividad en prepara el grandioso acto

de afirmación nacionalista que tendrá lugar el día 10 de Septiem

bre, acto al que pueden y deben asistir todos los nacionalistas

catalanes, sin distinción de matices políticos para prestar jurai

mento a la patria e ir en manifestación a entregar al presidente

de la Mancomunidad de Cataluña la expresión de-la voluntad de -

nuestro pueblo a favor de la libertad de Cataluña.

Es muy fácil que en la organización de estos-' actos de tanta im -

portancia, y la complejidad de los cuales se comprende a simple

vista, se sufran olvidos y omisiones; por esto la Junta de quella

sección del Centre ruega no se atribuya a falta de voluntad. Ha-

ciéndose todos cargo de esto y partiendo de la base de que actos

de esta naturaleza han de ser hechos con la colaboración de to-

dos, será conveniente que todos los- Ayuntamientos, entidades y -

particulares que no hayan recibido hojas, manifiestos y otros -

elementos de juicio para poderse formar una idea exacta, se dirá

jan a la sección, permanente de Propaganda autonomista del Centre,

Rambla de Santa Mònica, 25, donde les serán facilitados personaJL

mente o por correo todos los detalles necesarios para enterarse

minuciosamente de la importancia y trascendencia de los trabajos

ya dichos.

("El Diluvio" del 27 d'agost de 1.922)
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ACTUACIÓ ANTICATALAiaSTA

PERQUÈ tots els catalans comprenguin bé el règim a què estan sot^

mesos, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la In

dus tri a es creu obligat a fer públics els següent's edificantíssims

detalls de 1'organització dels actes d'afirmació nacionalista.

El cartell als "CATALANS", que tan llegit ha sigut, fou autorit-

zat per l'autoritat governativa, a indicació de la qual s'intro-

duïren algunes modificaciones en el text primitiu. Malgrat això,

a darrera hora, això és, ahir a la tarda, la policia arrencava -

amb la punta dels seus sabres, amb rascletes y altres eines, el

cartell que l'autoritat governativa acabava, segurament a recoma_

nació d'algú, d p declarar inacceptable malgrat constar en ell el

corresponent segell del Govern cr'vil.

Alguns fixador foren detinguts en formes si bé incorrectes prou

conegudes com a generalitzades, -i, f ins i tot, alguna honorable -

damisel-la que s'atrev.f a corentar la fúria patriòtica dels estri_

padors, fou conduïda a una delegació, on remangué diverses hores

en una ben desagradóse companyia.

Ahir, el Centre, complint, com sempre ha fet, les prescripcions;--

legals, presentà al Govern civil altres instàncies demanant auto_

rització per a sortir el diumenge vinent el Consell Directiu de

l'entitat acompanyat de les representacions que volguessin unir-

seli, del Casal del Centre per-.a anar al Palau de la Generalitat

a fer remesa al Consell Permanent, d'aquesta dels acords dels ac-

tes d'afirmació nacionalista i convidant al poble de Barcelona a

acudir a la Plaça de Sant Jaume a esperar-hi els comissionats i



711

exterior!ccar, pacíficament i legal, el seu entusiasme i la seva

adhesió a la DECLARACIÓ proposada pel-Centre.

Tot ha sigut denegat per l'autoritat governativa: tot resta, doncs,

suspès. '

Està clar que això is la suspensió del rellotge, però no del temps.

Que els actes se celebraran amb més o menys exteriorització. Que

els memorables acords de la Diada no seran paraules, sinó expressió

de sentiments, i que prenguin les circumstancials autoritats gover-

natives les mesures que vulguin, aquests sentiments, per ésser els

de tot un. poble conscient i digne, poden ben passar-se sense l'ad-

hesió dels funcionaris de l'Estat.

Sembla estrany que a Barcelona, on l'autoritat governativa, àdhuc-

en temps de suspensió de garanties constitucionals, ha autoritzat

tota mena de violències de llenguatge en certes fulles periòdiques,

resti reservat tot el rigor preventiu per als actea d'afirmació p_a

triòtica, actes perfectament legals, actes de la correcció dels a

quals ningú no. podia tenir cao dubte. Voler cohibir la lliure ex -

pansió dels sentiments patriòtics és, no solament obra antidemocrià

tica, sinó obra antisocial. Car precisament l'experiència universal

demostra que tan sols amb esclats vigorosos del sentiment patriòtic

són superades arreu les discòrdies socials.

("La Veu de Catalunya" del 20 d'octubre de 1922)
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"Pecordeu acuella frase ibsen">nna oue diu que és lliure aquell que
està més sol, i car paTs pot. vnntar-sen'n ni desitjar la soletat..."

• Així s'expressava l'il-lustre Resident de la Mancomunitat en el -

discurs, que, en resposta al del President del Centre, pronuncià en

lq data memorable del ?2 d'octubre. Paraules són aqueixes que, si -

pel seu profund sentit s'ofereixen ja a l'estudi i a la reflexió, -
or el cas polític ríe Catalunya suppereixen més d'un comentari. I en

reise"'ó a la nostra posició dintre del nacionalisme, en relació a -

•la nnstr« condició orr^a, el nostre comentari és ura confirmació -

«SOT« principis ^pmocràtics nue informer IP nostra actuació. Fóra -

pueril ? f^oncs, nup noS'°ltr°s ens situéssim sota la definició ibse
:—

niarà ^etrpta ppr l'il-lust^e "Resident de la Mancomunitat; és niés,

1amentpm n'je hom pugui haver-se format tan migrat concepte de les

rogti"pp aspiracions nue són les d'un segment del proletariat català.

Però, tampoc volem que, en d.pclara^-nos contraris a aqueix ifjolament,
pup-ui interpreta^-se en un sentit de dependència; nosaltres reconei_

yen que cap país pot vantar-se de desitjar la soletat però creiem -
que l'uní*c contacte nuo co'ñvé Ta Catalunya amb el poble que detenta

la seva llibertat, és la mútua dependència a oue obliga la relació

universal dels homes. No aspirem pas nosaltres al reconeixement de

la personalitat de Catalunya per a bastir una nació reclosa, amb

les finestres tancades a tots els vents. No, molt al contrari; no-
salt.rpp reivindi ouem. per a Catalunya el dret a regir-se per sí ma—

te""xa, per n millor «complir els seus destins en la humanitat.

wl nacionalisme català des dels renales proletaris deu encaminar-se

a obten1*f ela instruments polítics que pupuin "impulsar el desenvolu_
panipnt dp> "!a spva personalitat, ue pupuin elevar el seu nivell de -

cn~|tur*a i dp civisme, nxie puru^n donar a la seva organització social

unes normes d'equitat i de justícia, en. poques paraules: que puguin

d^pnificar-nos davant dels altres pobles i que amb ells poguem aple

gar-nos pe^manívolament. per a sumar el nostre esforç petit però di£

ne n l'obra universal. Es així com esguardem nosaltres el naciona—
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l^sme; no sotmès a la marxa vacilant d'un altre poble, sinó amb ac-

ció pròpia, ferma i decidida, orientada vers horitzons mos grans, -

per la ruta infinita i lluminosa dels pobles llaures . . .

("Acc^'ó" de novemb-re de 19^2, p. D
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