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Temps em·e1·a, el !liberalisme econòmic-el mal
del segle passat-esdevenia pode1·ós, altiu, estrenyent
entre ses xarxes les multituds obreres. ba.ix un mateix
motllo d'orgull i intransigencia. L 'lwme, considerat
com una màquina , era tingitt com a facto1· de treball, solament, bandejant la seva personalitat, i et
voltes.fins social. Les conseqüències de la lliure concun·ència no limitant els a11ys pes a ent1'll1' al t?·eball, xiulava la vida a l'infant que ent1'at abans del
temps en l'esforç cotidià, lti enfonçrtva ia misem 1·e-
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DE . VERTADERA · OCASIÓ.

N o saben el que es fan. Creuen albira1· 1tna ·societat més pe1·/ecta i no fan mes que enderroca1·-se
ells mateixos. Porte1t una bena als ulls-l'ofuscació
de l'odi, de la malicia, de la ignorància.- I amics,
contra aquesta ig.norància i aquesta malicia, nosalt1'es tenim que ltuita1·. On vagi cada u de uosaltres,
· que h,i vagi l'apòstol de la vertadera doctrina. Es
una obra de generació que tenim de fer en el talle1·,
a la fàbrica a l'amic, alii on sigui necessm·i. Es un
deure aquest, de l'apostolat seglar. Cal vindicar el
Crist en les nuisses de casa nostra i fonamentar els
principis de la moral en la soçietat, tot espztrgant-la
de la niala lierba del comunisme .

Gorres,

Roba blanca,

ELS MÉS ÍMPORTANTS
MILLORS

Camiseria,
Sastreria,

Llaneria, Sabates, Go- ·

etc. etc.

5

JORBA

·M agatzems
' SECCIONS

POPULAR

O

- llotgeria, Dibuix, Mobles, Sastreria, Estatuària, OptiGa, · Gra' yar miralls; etc. etc . .

sistència física que li quedava. La llm-, freda com
els cd1·s endu?·its dels' qzie estaven pe1· sobre d'ells.
L.'habitació familia1· decent, .era cosa ano1·mal en
'molts -obrers-.
Aquest quadre t?·istíssim, dis01·t de tants ésse1·s,
qite ha (et ge1·minar odis. que encar avui 1·eviuen, e's
~oli paradoxal-l'ideal que sembla persegufr la
gmn massa p1·oletària. I això que escandalitia1·ia a
qualsevol simpatitzan t de la idea comunista, és la
tèrrible veritat. «C'a!, diria, si és tot lo cont1'a1·i.»
No estem avui pe1· fer una c1·itica del comunisme com
hipòtesi; deixem-lio per més endevant.
Però com del l~ipoiètic no s'èn parla, pe1·què enca1·a no s'lza fet un · aÚaig a la pràctica -ço que es
iinposible- det comunisme teòric, al parlm· de comunisme, devem fixa1·-nos en aquelles societats que
diuen luwe1· fet la revolució. l com deia abans, si la
dictadura del poderós em ~1isop_o1· üible pel qui la sof1·ia la ,dictadura soviètica actual, mancada de 1·etigió, sense fé ni tan sols sense un bri d'humanitat,
es el vitlnerainent 'niés gran qúe es . pugui fe1· als
drets de la societat i del individu. Tot monopoli ti~
rànic, 'l?in{!ui . d'on , vingui, i sigui quin sigui, de pe1· _
si, ja rep1·esenta egoisme .. Si aquest egoisme absolutista va acompanyat de tots els mancaments a la vida de la_ mate~xq, societat com ho fa el sovietisme , :'

