HORITZONS
brables imatges 1 sensacions que copsem en el contacte amb
la naturalesa i amb aquesta ordenació social, fruit exclussiu

progressió de l'intel·lecte humà, germen
promotor del desvetllament de la consciència individual, ha
La continuada

fixat la nostra mirada

a

de les

generacions.
Negació de la vida, és el conformisme resignat amb
aquestes sensacions i imatges. Tradicionalisme és regressió.
B1 cant de les coses ha d'imposar-nos la llei natural de

l'horitzó inmediat.

Avui, ningú que es senti enmenat pel ritme accelerat de
transformació, no resta satisfet de res d allò que ens envolta.

superació és

La constant

nosaltres

en

una

necessitat.

la transformació.

imperiosa la nostra activitat s'encamina a res¬
pondre dignament al nostre concepte de justícia íntima¬
ment comprès.
D'una

manera

contra

en

de les limitacions que, en

de

d'existir

l'ordre ideològic,

i són

imposades

com a

Vida,

Vida, és el

existència.

cant que entonen

Aoció Ciutadana
es publicava a Olot, vàrem inserir un tre¬
ball Micapçalat "Labor prima virtus", que
Quan el nostre periòdic

donava

un

metent

casa,

aquestes contrades,

per

menors

baix preu en

llurs treballs, explo¬

tant

prematurament

infeliços en plena

edat escolar. Tenim la

satisfacció d'haver

estat escoltats i haver

donat fruit nostra

fuetada i ho fem constar amb
i satisfacció.

agraïment

fer el

parlar

ara

la Constitució.

haurien de tolerar-se.

Exposem-ne una al¬

tra de molt interessant com a .^egon

tre¬

d'atenció.
claredat, amb
fonamfent de causa, per tractar.se de tie
ball poc humanitari i massa servil en una
República de treballadors, que són treba¬
lladors, però no, esclaus d'un treball aco¬
modatici a les particularitats de cada fa¬
d'aquesta mena de tocs

Faig aquesta feina per mlés

és casada, abandoni la

sovint els flllets que cria de pocs

les deu de la nit a tre¬
la fàbrica fins a les 6 del mati

mesos, per anar a

ballar a

la forma més

segqent? Es just i humà que xicots, noies,
homes i dones als quals hom dóna jornals
vergonyosos que

oscil·len de 15 a 30 pessetes

repartide.^

les ordres que

3

0

4

tots els

vingué el temps que

demiés ho feren: Es que aquests

del jjais
sòn més
vius que els altres per passejar-se les Uels
i als representants encarregats de fer-les
complir? Aquests senyors darrers tenen la
senyors

per

fan el que volen i les lleis

ells no tenen cap valor? Es qtM

paraula.
Nosaltres, vetllant sempre per la

ASTElVn CASANOVAS
La

Canya, 21 setemibre

1932.

subjectes

14 hores

l'amo disposa, per guanyar

edificant, no té res de gene¬

aquest sis¬

explotador de procediments de tre¬

ball per

acondicionar els tmms de les fà¬

briques a les conveniències de

cada indus¬

tant, serà hora de cercar so¬

s'adiguln més a

Repúbli¬

una

treballadors, perquè ni els

jornals

<Accl¿ ^iuta«Íana> preses a
tots ets
sitnpatitxants sfue

amplenStt ets butítetins d'inscrt|pcfc.

procediments emprats per a treba¬
són admisibles per la nostra Constitu¬

•^t/uemt númefo f

ció. Qui

sigui confrare, que prengui can¬

són ets únics que

dela i

qui toqui fer complir escrupulosatreball, que hi posi la so¬

ni els
llar

justi¬

el nostre deure de
ciutadans republicans d'esquerra, fidels a
les lleis del poble, fent sentir la nostra veu
contra ço que creiem illegal.
cia, ja havem complert

arbitrària, tenint-los per

rós, de noble ni hrunanitari, tot

de

els hi donarien quan

pessetes de jornal?

No és gens

tema

als seus tre.

balladors, malgrat dliaver-los promès que

noies, homes i dones

aquest sistema 12 o
a

ca

dona, sobretot si
llar i molt

en

lucions que

Es just i humà, que una

atendre l'ho¬

just, és legal que a

se'ls faci treballar vuit hores

compleixin les lleis per tots

Anem al gra.

hores al matí i té de

xicots de 13 anys, a

trial i, per

general.

poques

menjar, cuidar la casa,

el regulen?

bricant. El treball té lleis que
Doncs que es

uiïes

i els menuts? Es

me

d'altres, <liguem-ne ano-

dos o

després des¬

malgastant la salut perquè

i

satisfacció perqu^

mall·^, del treball a les fàbriques, que no

en

moltes d'elles havent de fer

quüòmfetres de camí per anar a gua¬
nyar 3 o 4 miserables pessetes treballant
a peu dret aquelles hores, més benefactores
per al descans del cos, lluny del marit,
de llurs fills i exposada a moltes vileses
tres

Agraïment per ço que afecta

hem vist acatament a

és legal, que una
nits fora de

familia passi les

de

cansa

menuts;

pobres

Vull

més de treball? Es just,

ad¬

a

cedit els vuit dies de vacances

de
treball, quatre horas d'atur fingit 1 quatre

toc d'atenció als fabricants poc

d'edat

ball

pongui fer complir, que per la nostra co¬
hi han industrials que no han con¬

marca

setmanals, sels faci fer quatre hores

mare

escrupulosos que contra llei seguien

als

A. Dot-Arxé.

dintre nostre les innom¬

compliment de les lleis

El

demana Ferran

esdevingui disciplina del viure.
I caldria que tots ens disposéssim a la recerca d'aquesta
harmonia i d'aquesta disciplina a fí d'aixamplar i humanitzar
la nostra comprensió i d'establir, per tant, una consideració
mes justa de valors i aspectes.

almenys per nosaltres, vegetació,
de conceptes i concrecions que ens ofe¬
d'allò que pot ésser possiblement 1 es¬

sència motriu de la nostra

que

ció

és pas, avui,

no

posible, el

Valera, l'admirat Valera de Valencia, que la nostra concep¬

materials.
sinó aquest enfilall
reix el coneixement

els ordres material i espiritual.

en

Únicament així farem

defensa de coses que ens re¬
pugnen, pel que tenen de vexatorí al nostre aspirat compor¬
tament de relació del viure íntim amb la realitat de les coses

ans eren

sols

màxim

Concepció forjada, pels fruits que obtenim, en la nostra
lluita

^

promovent en la realitat la plasmació del
posible, en tot moment del nostre abast ideològic
perfecció, podrem obtenir Tharmonia de correlació que ha
Tan

a

ment les lleis del

lució que

cal.

Abans d'acabar hem

de fer constar, per

coneixement de qui ho pugui i

11 corres¬

et vinent

continua-

vepavtint-se com fins
(Ùespvea, sets vebevan
et peviòdic ets que ba^in ^avuntitaat tu seva inscvipció

van

ava,

anab et buttteti

adfunt.

Acció Ciutadana
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