proposta del "Sindicat de Treballa¬
i Arrendataris de la Terra", de Tor¬

A
dors

aprobar a la re¬
unió passada, pels delegats dels altres Sin¬
dicats Agraris, i per unanimitat, les se¬
güents Bases o projecte de millores:
L* Abolició dels pagaments per adelanMontgrí,

roella de

tat

els

en

es va

arrendaments, per considerar

el propietari gaudeix d'una renda i l'ar¬
rendatari té exposats abonos, treball
i

que

fruits

la

a

dels
arrendaments a preu âxat en metàllic.
3.' Repartiment més equitatiu de la ter¬
Limitació dels preus excessius

puix mentre uns no poden treballar-la
degudament, per tenir-la amb excés, els
altres estan faltats d'eUa, i a l'objecte de

Nacionalització dels serveis dels ca¬

6."

ho tenen completament abando¬
nat, i per aquest motiu causeu sensibles
perjudicis a la producció i economia del
país.

empreses

En

7.'

rendataris.
A

4.'

l'objecte de suprimir i evitar que

propietari cultivi
pot treballar ell per¬

hagi assalariats, cap

hi

més terra que

la que

sonalment amb la

Abolició

5.*

ceria de

seva

dels

família.

arrendaments d'apar-

quansevulla classe que sigui, i)er
un arrendament abusiu.

considerar-ho

de venda

o

traspàs d'una fin¬

hagi realitzat milloi-es

mateixa, el propietari aboni
dites millores a l'arrendatari.

la

de

l'import

En els

casos

de terrenys erms

rendatari amb els

seus

i que l'ar¬

treballs els hagi

completant la Reforma Agrària, defen¬

que,

sin els
fins

seus

ara

i)er

un

rescent discurs en el

a

Parlament espa¬

vol dir ensenyament ateu. Signifi¬
en tot el que fa referència
matèria religíMa dintre els cercles esco¬

nyol,
ca

bé

Albornoz, en

no

neutralitat

llen¬
çat per l'Estat, li respon el crit de protes¬
ta d'algunes minories escampades arreu de
la Península, les quals apoien l'opressió
que ha vingut mantenint des de fa segles,
lars, i al crit de llibertat individual,

en

aquest sentit,

dignaven fer als pobres arrendataris
més

tenien

i quan¬
camí de la seva vi¬
da influïts per suggestions fetes a cau d'ore¬
lla entre classe i classe, o entre lliçó i lli¬
çó, per religiosos en funcions de mestre,
Quants i quants homes, quantes

tes

dones, han torçat el

convertint la

.seva

existència

en un

infern

de sen¬
tir-se impotent per a desfer la realitat.
Aquests crits de protesta, i aquestes vi¬
des truncades, tenen el mateix origen. El do¬

continuat, que sols calma el desesper

mini del

catolicisme, i quan per un espe¬

legislació encamina els
sens passos per fugir d'un esclavatge, els
"catòlics" protesten instigate per influèn¬
rit de

justícia la

cies

superiors.
L'Església Catòlica es sent perseguida
quan li treuen el dret de perseguir els de¬
més. L'ensenyament laic tendeix a evitar la
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que

d'homes

d'esclaus que no pas

lliures. Existeix encara un contracte ana¬

crònic i injust

pel pagès, i és el conegut

de "Mitges", és a dir, que l'arren¬
datari ha de pagar al propietari la mitat
nom

recolectin a la finca;

dels fruits que es

contracte, que si bé tenia

traspàs s'abonin íntegra¬
l'arrendatari, tota la sobrevaloració

temps en que imperava la

que a

conseqüència de dits treballs hagin

explicació en el
llei del més fort,
actualment no tenen cap raó justa d'existir.
.'Vra que sembla (jue la j)agesia catalana

sofert

aquests terrenys.

va

cas

de venda

ment

a

En

8."

cas

o

de venda de la finca, que

si¬

9.*

Els

arrendaments

tenen

a

majoria d'homes liberals democràtics, cal

d'ésser

a

discutir-se la Llei il'ordenació d'ar¬
finques rústiques acabi d'un
cop amb els privilegis que fins ara ha tin¬
gut gent que, a més de no treballar la ter¬
ra, ha explotat i especulat amb la classe

que en

llarg plaç, o sigui un mínim de deu anys

rendaments de

essent per falta de pagament, no
propietari acomiadar a no ésser
que el necessiti el propietari per a culti¬
var-lo ell expressament.

pagesa.

i que no

pot el

Aquestes peticions fetes per la
demostren

que

guerra

pagesia,
,J. B.

volen lleis democràtiques

entre les diverses confessions,

totes

igualment respectables.

L'Església i la majoria dels seus minis¬
tres han desvirtuat i confós la doctrina de
Crist

en

varis

aquesta confusió,

aspectes de la vida humana.

demés.

els

Llibertat

reglamentada per

Es

anar

les

consciències catòli¬

contra

la Llei sobre Congregacions

i enlairat, però deixava a part
gramàtica i l'aritmètica. Crist, donà les
orientacions precises per a fundar l'Esglé¬

ses?

Persones

toral

en

la

sia,

muntar una acadèmia de cièn¬
predicava amor entre els homes,

no per a

cies. Crist

divergències polítiques. A Ell, l'inte¬
el regne dels cels, no els regne.s de
la terra. Crist, patí i morí per a la rege¬
neració del gènere humà; l'Església, {.(er a
mantenir el seu predomini, fa viure als
seus
contemporanis, una època de terror
amb l'Inquisició. Ell va encarnar-se en home
no

ressava

redimir-nos, no per a esclavitzar-nos.
L'Església, fugint de les directrius recto¬
res assenyalades per Crist, d'universalista
ha pasat a ésser nacionalista; per cada na¬
ció una política nova i adient. En temps
de guerra, cada sacerdot era un soldat més,
però vestit de clergue. Absol, anticipada¬
per a

ironia del destí vénen
obligats a convei-tir-se amb assassins. Per¬
dona amb una mà, amb l'altra excomunica.
No és humilitat, és supèrbia. Fuig de l'espitualitat per enfonzar-se en el mercantilisme.

ment, els que jjer

espa¬

tothom.

ques

tit més pur

l'Estat

però sentimental, vol
delimitar les seves prerrogatives com en els
principis del cristianisme. I>a religió, dintres les esglésies; fora d'elles, ciutadans com
nyol, purament humà,

predicava la religió en el seu sen¬

Crist

atacar aques¬
injustes, el Parlament

unir-se fermament i)er

tes institucions tan

d'Espanya, el Parlament integrat per una

gui preferit sempre l'arrendatarL

i

l'Església.

els senyors feudals es

posat en plena producció, demanem que en

Significat de l'ensenyament laic
L'ensenyament laic, com ha dit molt

la burgesia.

els tractes que

va

Davant

el ministre de Justícia senyor

interessos, tan po<' respectats

L'esperit d'alguns contractes tl'arrendament és exactament el niateix que inspira¬

pel

tinguin representació propietaris i ar¬

que

cas

i l'arrendatari

ca
en

ra,

repartir-la degudament, demanem que es
nOmbrin uns comitès a cada localitat en els

regadiu, per considerar que les

de

nals

inclemència del temps i, per

tant, és injust aquest contracte.
2/

privilegis

Pagesia catalana enfront dels

La

religio¬

inteUigentíssimes
han confessat que no. Sacerdots neutrals,
han confirmat aqueixa opinió.
Mes, l'Església, formada per homes, pa¬
teix el defecte d'aspirar a coinotiitats ter¬
renals, i aixeca i fa aixecar protestej? que
si res més no servir^ de plataforma elec¬
però

seglar s

les properes

eleccions municipals,

els sens
ferir-los si

no veuen que

ments han

de

mateixos argu¬
s'atreveixen

a

exposar-los per anar contra la llibertat de
consciència individual i col·lectiva.

foragiten els religio.sos, pel

Les Corts no

sol fet
ven

d'ésser-ho, del nostre pais, ni els pri¬
seu sagrat ministeri. I>es

d'exercir el

Corts volen delimitar

els

seus

drets amb

legal i amb sentit de justícia.
en l'altre món, pei- la seva gestió mo¬

forma
Si
desta

en

aquest, poden gaudir

ció favorable

o

canviat el règim,

d'uua situa¬

de privilegi, en

la Igualtat és un dels lemes
pública.

que

Espanya

s'ha de tenir en compte

de la Re¬
KOMÜL

