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CONTÍNUAMENT ARTICLES
DE
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Òptica, Gra-

var miralls, etc. etc.

OCASIÓ.

sistència física que li quedava. La llar, freda com
els cors endtirits dels que estaven per sobre d'ells.
L'habitació familiar decent, era cosa anormal en
molts obrers.
Aquest quadre trisíissim, disort de tants éssers,
que ha fet germinar odis. que encar avui reviuen, es
—oh paradoxal—Videal que sembla perseguir la
gran massa proletària. I això que escandalitmria a
qualsevol simpatitzant de la idea comunista, és la
terrible veritat. «Cal, diria, si és tot lo contrari.»
No estem avui per fer una critica del comunisme com
hipòtesi; deixem-ho per més endevant.
Però com del hipotètic no s'en parla, perquè encara no s'ha fet un assaig a la pràctica —ço que es
imposible—del comunisme teòric, al parlar de comúnisme, devem fixar-nos en aquelles societats que
Temps eiirera, el lliberalisme econòmic—el mal diuen haver fet la revolució. 1 com deia abans, si la
del segle passat—esdevenia poderós, altiu, estrenyent dictadura del poderós era insoportable pel qui la soentre ses xarxes les multituds obreres, baix un mateix fria la dictadura soviètica actual, mancada de religió, sense fe ni tan sols sense un bri d'humanitat,
motllo d'orgull i intransigència. Vhome, con.úderat
és el vulnerament més gran que es pugui fer als
com una màquina, era tingut com a factor de tredrets de la societat i del individu. Tot monopoli tiball, solament, bandejant la seva personalitat, i a
voltes fins social. Les conseqüències de la lliure con- rànic, vingui d'on vingui, i sigui quin sigui, de per
si, ja representa egoisme. Si aquest egoisme absolucurrència no limitant els anys pes a entrar al tretista va acompanyat de tots els mancaments a la viball, xiulava la vida a Viyifant que entrat abans del
temps en Pesforç colidià. hi enfonçava la misera re- da de la mateixa societat com ho fa el sovietisme,
No saben el que ei' fan. Creuen albirar una societat més perfecta i no fan més que enderrocar-se
ells mateixos. Porten una bena als ulls—l'ofuscació
de Podi, de la malícia, de la ignorància.— I amics,
contra aquesta ignorància i aquesta malícia, nosaltres tenim que llídtar. On vagi cada ti de nosaltres,
que hi vagi l'apòstol de la vertadera doctrina. Es
una obra de generació que tenim de fer en el taller,
a la fàbrica a l'amic, alli on sigui necessari. Es un
deure aquest, de Vapostolat seglar. Cal vindicar el
Crisi en les masses de casa nostra i fonamentar els
pri7icipis de la moral en la societat, iot espurgant-la
de la mala herba del comunisme.
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