ACCIÓ SI M U Í AI

ció pren arreu de les comarques Catalanes. Especialment el company Porté
en el seu llarg i documentat p* rlament
ens va orientar en les tasques a realitEls Sindicats de la nostra Comarcal i els seus militants res- zar en les qüestions del Camp així
ponsables, han de tenir cura de no deixar filtrar en el nostre ànim com també va deixar ben sentada la
f esperit derrotista dels incapaços, dels freds, dels arrivist es des- posició de la Confederació Nacional
pitats. Són molts que no veuen amb bons ulls la marxa triomfal del Treball en aquests moments transdel proletariat vers la seva lliberació econòmica i política. L·lls cendentals en que vivim.
La nombrosa concurrència que assaben que un règim comunista els condemnarà a un treball conti- sistí al acte, així com les delegacions
nuat, i és això que no volen. Per aquest motiu sembren el descon- de tots els pobles de la contrade que
tent, f alarma i la desconfiança per tot arreu on poden. Aparieu vingueren a sentir la documentada veu
dels homes de la Confederació, varen
del vostre costat aquests derrotistes i si insisteixen castigueu-los.
el màxt n profit delies orientaNo són moments de dubtes companys de la comarca. La nos- treure'n
cions i consignes donades, puix en
tra marxa no deu de sofrir cap destorb. Qui no es vulgui unir al aquets moments que tot el proletariat
proletariat que s'aparti i ens deixi el pas lliure.
espanyol està en peu de guerra per
aixafar el criminal intent feixista. En la
qual lluita els camperols tenim que
En Roda de Barà y Salamó res tanto del campo como de la ciudad» contribuir-hi
incansablement al ob>ecte
que deben ingresar al Sindicato que
El dia 4 de Octubre se celebró en ellos creen mejor y salir de su neutra- que als nostres germans que lluiten als
el pueblo de Roda de Barà un acto de lidad y contribuir con su esfuerzo a la fronts no els manqui res.
orientación sindical y propagar los creación de un nuevo orden social.
També amb motiu d'aquest acte es
Coronan
las
últimas
palabras
de
postulados de la C. N. T., en el que tova inaugurar, podríem dir ,el magnífic
este
compañero,
como
de
los
otros,
maron parte los compañeros J. Avellá,
local que els elements reaccionaris
unos
calurosos
aplausos
de
asentiJ. Rilloy J. Campoy. Hace la presenavien bastit per divertir-se en nostra
tación de los compañeros que debian miento por la numerosa concurrencia localitat. Segurament que els parlahacer uso de la palabra, el camarada que .llenaba la vasta sala en que se ments dels companys oradors obraren
damunt les parets llises com a desinde la localidad P. Mercader quien des- celebraba el acto.
fectant, deixant caure veritats com a
pués de unas breves palabras, cede la
palabra al compañero Avellá. Este
Por la noche, los mismos comptñe- temples per tal que sortisin la carrocon palabra fácil y cálida, explica las ros celebraron otro acto de propagan- nya i les tenebres que acompanyen
diversas vicisitudes por las que ha pa- da con idénticos resultados en el pue- aquests elements encuadrats al feisado el campesino catalán, el cual le blo de Salamó, en que la espaciosa xisme.
han salido muchos redentores; pero sala del Sindicato Agrícola estaba lleTreballadors de Rodona i contrada
que no han servido mas que para ex- na de compañeros de la localidad y de cal que ds enroleu en els Sindicats de
plotarle sin consideración. Acaba invi- los pueblos cercanos, quedando satis- la Confederació Nacional del Treball
tando a que los campesinos de Roda techos por haber oido la voz autoriza- d'Espanya, puix aquesta es l'única
manera que deiençareu els vostres
de Bará, para que se deciden a consti- da de la C. N. T.
tuir un Sindicato ,para que de esta maActos como los que reseñamos ha- drets de productors, hi ha la vegada
nera sean los propios trabajadores los cen mucha falta en estos pueblos, en ajudareu a aixafar el maleï feixisme
que deciden y resuelvan sus propios los que se hace sentir la falta de la que tantes víctimes costa a la classe
treballadora.
problemas.
Organización Confederal.
Pajesos de Rodona, la Confederació
Seguidamente hace uso de la palaus espera amb els braços oberts per a
bra el compañero J. Rillo el cual dirige
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Rodona 12 d'octubre del 1936.
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cuales no se persigue ningún beneficio de la Confederació compt»nys Berjau, C. N. T. i l'últim com a propagandisFornells, L. Ródenes i Viadiu, orga- ta de les Joventuts Llibertàries Cultuparticular y si los de la colectividad.
Después, en una brillante perora- nitzada pel malaguanyat company Se- rals de Barcelona.
Obrí Tacte el company Esparz.
ción afirma que de los Gobiernos, guí, quan aquest volgut amic fou SeMartí de Valls i començà negant
cretari
de
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catalana.
aunque se llamen democráticos y reNo obstant no haver-se anunciat el que es deia generalment que els mi*
publicanos o socialistas^ no tenemos
itants d'aquest organisme eren només
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gent de xoc, i que totes les demés
que fiarnos mucho, puesto que en paíSindicat
s'omplenà
de
camperols
que
organitzacions
proptgaven només que
ses donde estos tienen el Poder ha siel
descrèdit,
volent
tirar per terra
do posible que sentara sus garras el escoltaren amb gran atenció la bella el6 fins de l'organització. Afegí també
odioso fascismo, demostrando su inca- dissertació del company Viadiu.
que a la ciutat de Valls s'havia propaAquest,
fust
gà
l'arrivisme
dels
degat
i per tant s'ha portat a la pràctica
pacidad para dirigir la economia de
saprensius que, per donar satisfacció la col·lectivització tan necessària per
sus países.
fer desaparèixer tots els intermediaris
Acaba su brillante discurso en unas a la beva vanitat, no reparen en entor- que sòn les sangoneres del nostre esemotivas palabras dirigidas a las com- pir la marxa del moviment antifeixista, forç i de la nostra suor, fent que el
pañeras para que piensan en los com- sembrant el malestar pels pobles. Va nostre treball no fos recompensat, coque és molt llastimosa i no hi ha
pañeros milicianos que luchan en el exposar com el capitalisme espanyol sa
altre
camí que el de la col lectivització
frente, y que ellas, desde la retaguar- ha mantingut en un lègim semi-colo- per adquirir el profit necessari.
dia, luchen confeccionando ropas y nial al nostre país i com, en aliai ca
A continuació parlà el company
amb
els
militars
covards
i
traïdors
i
el
Avellà
propagandista de la C. N. T.
otras cosas necet arias para asi deAfirmà
que els capitalistes tolera
mostrarles que aqui se espera con fer- clero bestiaiitzat, intentaven retornar
ren
la
proclamació
de la República,
vor su regreso victorioso del frente a les masses obreres i pageses a Te - amb la intenció d'abatre-la al moment
clavaige moral, espiritual i econòmic que lecionés llurs interessos. I ara
una vez vencido el fascismo.
Y por último hace uso de la palabra de PEaat Mnjana. Es va ocupar també s'han llençat al carrer per a complir la
d'aplastar la classe trebael camarada J. Canpoy, el cual dirige de la lluita al front, que considerà im- consigna
lladora.
un taludo a los presentes y un cálido millorable i elogià la labor constructiSubratllà l'heroisme dels homes de
recuerdo a los que luchan en el frente va dels pobles aragonesos de rera- la C N. T. que donen llur sang per la
y con palabra fácil explica ios princi- guarda, on es basteix una nova eco- cauta de la llibertat i per aixafar el
capitalisme que fa esclaus als homes.
pios que informan a la Confederación nomia comunista.
Finalment parlà Fidel Miró. ExpoFou molt aplaudit i felicitat, deiNacional del Trabajo, cuyos principios
sà les intencions del feixisme interna—dice— se basan en la riqueza econó- xant una grata impressió a l'auditori.
cional i de quina manera els treballaCorresponsal
dors li han de barrar el camí; agafant
mica y el trabajo, por ser las verdadeel
fusell hi marxant al front.
ras fuentes en las quales se alimenta
Comentà aquell tòpic tant generael mundo. Se dirige a los campesinos,
Rodona litza:
«la terra és del que la treballa»,
ya que él es hijo de campesinos andaLa terra només la necessitem que
luces, sometidos por desgracia hoy baEI proppassat diumenge es va cele- per l'usdefruit de la mateixa per poder
jo la espuela del criminal fascismo pa- brar en aquest poble un mítirg d'afir- mitjantçant el treball, produir els alira instarles a que no dejen un solo mació sindical en el que varen fer ús ments necessaris per tots i especialpalmo de tierra sin sembrar por que de la paraula els companys Daniel ment Dels companys que lluiten al
front. I que era necessari que els camhay que producir por los que luchan Martí i Josep A vella per el Comitè In- perols es desprenguessin de l'egoisme
en el frente y otros hermanos de otras tercomarcal de Valls-Montblanc i el de la terra i aportant els seus béns a
regiones que han quedado devastadas conegut militan de la Regional de Pa- la col·lectivitat per ésser el mitjà més
aprofitós en tots els aspectes.
en esta épica lucha que sostiene el jesos Ramon Porté,
Els oradors foren molt aplaudits,
pueblo español.
En els seus parlaments posaren de
Corresoonsal
Recomienda a todos los trabajado- manifest la puixansa que la Confedera-
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Sentit de responsabilitat
Els moments que viu el proletariat són d'una responsabilitat
tan gran, que sobre nosaltres hi
cau el pes immens del futur dels
pobles d'Iberia, com també, la
tranquil·litat del proletariat del
món al comprendre que per primera vegada la bèstia negra del
feixisme, va a ésser caçada i
vençuda.
Si la gravetat dels moments
ens ha unit i tols en conjunt hem
constituït el front antifeixista, la
responsabilitat d'aquesta guerra
exterminadora té d'unir-nos encara més pera tenir el final feliç
que tots li desitgem.
Les organitzacions obreres amb
la seva visió chra dels moments
revolucionaris que vivim, són les
que tenen la missió d'orientar al
proletariat envers el camí d'una
societat comunista.
Però, en la constitució del nou
Consell de la Generalitat, l'organització sindical Unió General de
Treballadors s'ha inhibit de la direcció política i econòmica de
Catalunya i no són aquests els
moments de delegar a altri (els
amics del Partit Socialista) la
missió que tenen d'orientar el
moviment, i per això, tenen de
responsabilitzar-se pel triomf de
la causa proletària.
Es un perill molt greu, que la
responsabilitat d'unes organitzacions obreres siguin otorgades a
persones alienes a aquestes organitzacions, perquè són moments de la màxima atenció a
tots els actes de sabotatge que
s'intentin contra la marxa ascendent de la revolució i per tant,
tots els càrrecs que per proporció numèrica d'associats tinguin
les organitzacions obreres, tenen

d'ésser directes per defensar millor la causa dels obrers.
El contrari d'aquest cas, succeix en el ! govern central que
nega l'entrada en el mateix de
les organitzacions obreres que
volen responsabilitzar-se en la
marxa de la guerra i de la nova
estructuració social, de la mateixa forma que s'està desenvolupant a Catalunya. Les organitzacions responsables de la Confederació Nacional del Treball
han suggerit la idea al company
Largo Caballero i als partits polítics antifeixistes, la creació d'un
Consell Nacional de Defensa a
on fossin representats tots els
partits polítics i organitzacions
sindicals antifeixistes, per així,
de comú acord, portar a cap l'aniquilament del feixisme i la cimentado de la nova Iberia proletària.
Però els companys de la U. G.
T., influenciats per idees centralistes, defugen la contestació, i
inconscientment, sabotegen el
moviment social de la mateixa
manera que succeí en les Corts
Constituents, burlant l'esperit federalista del poble. No són moments, companys ugetistes, de
prescindir de cap sector sindical,
i menys de qui està donant proves de la seva personalitat revolucionària i constructiva. Que
comprenguin els companys no
enrolats en la nostra bandera—
C. N. T.—la responsabilitat que
contreuen al posar obstacles a la
marxa dels pobles lliures. Que les
experiències de la Revolució Russa no tinguin d'ésser viscudes
pel proletariat espanyol.
P.P.

C. tf. T .

Consignes als treballadors
1. En els moments en què estem vivint; moments de guerra a
mort contra el monstre feixisme,
tots els treballadors —d'ambdós
sexes— manuals i intel·lectuals,
ens hem de considerar mobilitzats.
2. Ningú no haurà d'oblidar,
sota cap pretext, la consigna anterior.
3. Mentre estem en guerra,
no es podran presentar noves bases de treball, màxim, si aquestes han d'agreujar la nova economia; tais són els acords de l'organització Confederal i es de necessitat ineludible tenir-ho en
compte.
4. Quan es treballi, sobretot,
en produccions que tinguin una
relació directa o indirecta amb la
lluita antifeixista, no es podrà
exigir que es respectin les bases
de treball, ni en sous ni en jornades.
5. No s'haurà de cobrar cap
suplement, per hores extraordinàries fetes en producció útil a la
guerra antifeixista.

negar se a fer un treball, quan
sigui requerit a això, si es beneficiós per a la nova era que s'està realitzant.
7. S'ha d'intensificar la producció en totes les seves fases,
s'ha de produir però no solament
com abans del 19 de juliol, sinó
més i més. Treballar, produir,
vèncer; solament aquest ha d'ésser el pensament de tota persona
conscient dels seus drets i deures.
8. No haurà de fer-se fins i
tant no s'hagi acabat el front de
batalla, cap festa setmanal, puix
que, aquestes disminueixen considerablement la producció i
agreugen l'economia.
9. Els preus dels queviures i
mercaderies, no podran ésser
augmentats sense prèvia autorització dels organismes competents; el qui ho faci s'atendrà a
les conseqüències.
10. Els Sindicats, Comitès I
delegats de fàbriques, tallers i
obres, amb el concurs dels homes revolucionaris, seran els encarregats de lluitar per l'estricte
6. Cap productor no podrà respecte d'aquestes consignes.

