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essencial de la sindicació

Sindicació es un concepte positiu. Val tant com dir agrupació, conjunció. Per ella s'ajun
forces naturalmeint lligades, que l'artifici d'una legislació disolvent i la violencia d'un
1,;()cler arbitrani havia disgregat, en perpetrar la anul-lació del regim corporatiu. Sindicar,
ten

concepte natural es construir. Acció sindicativa, ben entesa, no desviant-se
eixint-se de mare, és acció constructiva del organisme-societat.
Pere vetaquí que d'aquest cancepte positiu s'en dona avui una traducció negativa; del
que es
construeix, s'ensorra.
naturalment• conj unció s'en fa disgregació. Per aixó no es
Sindicació és conjunció. Sindicació profesional és acoblament d'homes que treballen

'4,11es, segons

el

Iquiseun amb el treball corresponent) dins una professió determinada. Acoblament d'inte
tesos comuns, per tal d'articular-se i harmonitzar-se, dolçament, tant dolçament com fer-se
social.
amb altres interessos lligats. Tal com demana la llei princeps de solidaxitat
a
una
indicació és, dones, articulació de membres dins una comunitat de vida i en vista
eolnunitat de vida.
Dones, avui, no. Sindicació és amputad& es segregació. Un sindicat no és un membre
sindi
'e' eos
social: és un dos quasi una casta dintre la familia humana. Per aixó el mot de la
eació és
gran
part
de la
defensa, no pas avinença; combat, no Pas concordia. Per aixó fins una
d'unes
l'entrelligament
cercar
sindicació que podria semblar més aceptable, no s'esforça en
classes amb altres; no pensa gairebé més que en la lluita de classes. Lluita, si es vol, dintre
les normes
de la justicia, peró aiximateix lluita.
I la relació natural de les classes, no es la de lluita; és la de comunicació vital. Es
coMença per falsejar el concepte de classe. Naturalmárt la classe social més aviat respondria
a_la secció vertical, que no pas a la sec,ció horitzontal de la estratificació de la riquesa. Avui
concepte de classe no respon a la homogeneitat d'activitats: s'ha transferit a la igualtat
1.,e nivell de riquesa. Per aixó avui les classes son cites i baixes. Per aixó avui les classes de
b,ctix, senten el pes de les classes de dalt. I per aixó les classes lluiten. No segueixen camins
Parahlelisme, o más ben dit de convergencia. Sonforces contráries que topen.
co
Pot-ser caldría reformar, fonamentalment, algunes idees matrius de la sindicad& tal
avui, fora del camp agrari, és massa comunment entesa i practicada.
vital
11_ I fer norma essencial de tota
propaganda i de tota acció sindicativa l'articulació
e
humana.
societat
elasses, en el seu just concepte, dintre el ces organic de la
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111, QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
La reforma del Códic Penal i la prórroga de la
Concessió a l'Arrendatária del monopoli de tabacs,
son l'objecte deis dos projectes de
llei pendents
ara d'aprovació en el Congrés. En quant al primer,
no sembla pas que s'hagin suavitzat les asprors
entre la majada i les minories lliberals; i respecte
al segón, un diputat l'iberal competent en aquestes
matéries va deixar el projecte destrocat; a pesar
d'aixó, sembla que el mateix arribará a ésser !leí
!que per quelcom han de servir les majories dócils
i compactes!
En canvi, els projectes de contracte de treball,
de sindicació forcosa o iliure, de vagues, etc., no
surten per enlloc.
La caiestió de tributació de ks societats per
l'impost d'utilitat tampoc está resalta, si bé sembla
que el Ministre d'Hisenda s'aplana a rebaixar les
tarifes, salvant el principi.
S'anuncia per a molt aviat la presentació del
trascendental projecte de transports, lligat indis
pensablement amb la protecció aranzelaria per
quiscuna industria nacional. Peró ?quan el discuti
rán i quan l'aprobarán les Corts, si ja cornencen a
correr rumors de tancament per a molt aviat?
L'inauguració de l'Exposició de productes holan
desas a Madrid, constituéix un fet simpátic del que
en podrien treure els governs importants canse

qüencies económiques.
Barcelona seguéix en l'estat de normal anormali
tat al que ens anem ja, desgraciadament, acomo
dant els barcelonins Pocs son els dies en que, la
sang no taca e's carrers de la ciutat, a pesar de la
bona voluntat de tots en evitar-ho. El pervindre
eccnómic de la mateixa es també payarás si el Po
der no esmena la seva conducta d'incomprensible

passivitat.
Mentres tant... els diaris de Madrid dediquen co
lumnes i planes senceres a qüestions tan trascen
dentals com les disposicions de policia en els cines
i respecte a la circulació pels carrers,
1 amb les notes simpátiques de les conferencies
del professor Terrades a Madrid, i de la solemne
sessió anyal de l'Institut d'Estudis Catalans, cloem
aquestes radies en les que voldriem tancar una pal
pitació,del viure setmanal.

ESPANYA ENFORA
Per fi s'ha resolt la crisi

alemanya amb; un

niinis

ten i de concentració format per elements social's
tes majoritaris i centristes, principalment, essent

Canciller el Sr. Wirth La crisi s'ha plantejat i re
solt al voltant de l'acceptació del ulthnatum deis
aliats sobre la qüestió de les reparacions, i com a
conseqüencia de la solució política el Reichstag ha
acceptat l'ultimatum per 221 vota contra 175, votant
en favor els socialistes majoritaris, els del Centre,
els populistes, els demócrates i'els de la Lliga de
paisans. ?Haurá estat solucionada, amb aquesta
votació, la rebregada qüestió de les reparacions?
I ara que aquest assumpte va per bon cami,
l'Alta Siberia les coses es compliquen en forma im
prevista entre francesas, polacs i alemanys. La
cosa sernbla portar traca de durar mo't.
A Italia, i en vespres d'eleccions, segueixen lea
sangnants topades entre socialistes i pancistes; el
mateix passa a Irlanda entre els dos bandols de
costura; girecs i turcs segueixen pegant-se de ferm,
prenent ara la ofensiva els segons.
A París els comunistes organitzaren el dia 8, una
manifestació contra la movilització per anar a la
conca del Rhur. Hi hagué topades amb la policia,
com a conseqüenc7a, un mort i cinquanta ferits.
Lloyd George seguéix fortament preocupat per
la vaga negra, de minaires de carbó, atnb els quals
sembla que a darrera hora s'han solidaritzat els
obrers del rarn de transport. I... encara es va mes
enllá, ja que els diaris anglesos comencen a parlar
deis vents que corren cap a una vaga general. ?No
constitulria aixó un seriós fracás del sindicalisme
anglés? Les vagues geierals son armes de dos taus,
els leaders obreristaa anglesos han demostrat
tenir el suficient sentit práctic per no caure n els
extrems en que tot sovint cauen els socialistes
llatins.
Está a punt d'ésser nomenat l'Embaixador de
Franea al Vadea.
1 tot i esperant una confer-Incia, que seas dupte
será sacase, del socialista Mr. Vandervelde sobre
el socialisme en la post-guerra, postra punt a
aquestes 1-Edites.
ONESELF.

L'antiga casa catalana es un admirable exemplar de pur, feeunde i doleís
esperit de familia. No solament lligará aquest vincle entre si a les tres
quatre generacions qui vivien en una meteixa llar, sino que eixint d'allí com de
manantial abundós, snestenia pels costats, i els oncles i les ties i els cosins for
maren ja un verdader poble, de manera que aquest:venia a ésser una estenssió
de la familia. —(TORRAS 1 BAGES.—cLa Tradició Catalana», Part. 1. Cap. X)
sim
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Epilépsia

social

Mai com ara no haviem vist decebuts els
nostres sentiments optimistes. El tempera
rnent, la rellexió, l'espectacle de Catalunya
renovellada en totes ses valors, la fe en la

ProvidIncia,

tot impel-lia la llur creixença,
malgrat els reduits ambients de pessimisme
Producte del fracás de velles fórmules, en
que hom ha
viscut llargues ternporades. Pe
ró ara, tot
just ara, en mig de l'optimisme
d'quells mateixos ambients, que veuen re
viure llur singularíssima concepció del régi
ment social, la nostra ingénita pfopensió a
1

esperança sofreix

veiern

una

forta

minva. No

món, ni en el nostre món
petit, cap averany prometedor de benauran
Ça, ans hi
veiem una dolorosa, per be que no
generg falsificació d'aquell element espiri
tual que ha estat sempre la reserva de la hu
en

el gran

rnanitat

en les grans crisis históriques.
el sector del mal es preduís amb mo
vunents epiléptics, era cosa natural i des
coMPtada, era fins la justificació de l'opti
misrne nostre, car la manca del sentit de la
dolva normalitat constructiva, la desconeixen
la de
la ilei del ritme vital que camina sense
sc'tacs ni impaciéncies i que sap esperar Per
que té
les perspectives d'eternitat que la ved
tat
la prova evident de la seva desti
nsació al era
fracás. El mal sempre es mou epi
el bé sempre es mou rítmica
ti-nent. El mal és pacient; té l'área del
ps del seu possible domini molt limitada
1
Per aixó esvalota i perturba i sbndrolla el
In°11 amb
moviments epiléptics. L'eternitat
seva i per lo no té espera. El bé és

.Que

lePticament,

assensorat,
tot

ordenador, resignat, caritatiu;
ho aguanta, tot ho sofreix,
tot ho espera.
llum de la veritat li dona aquella
serenor

',esP.erit que

fa que els

seus

moviments sien

tes carnent normals, i de vegades---quanvegades!--fins sap treballar d'anntgat,
P1,reparant
l'eclosió d'insospitades Iloiides
d
ordenament
humá. Si mentrestant, té de
sofrir
persecucions
i injustícies, té prou altesa
d'espera per a plorar
i pregar pels que
el
persegueixen i prou resignació per a passar Per
vençut momentániament, posant,

Pers,

en

la

seva

tribulació

caritatívola ironía,
i

un

somriure de

d'aquella ironia que no
que sois sap inspirar la interna pers
Dectiva de les infinites possibilitats endoses
e,11 les plujes
fecundants que l'eternitat fa
«avalar
sobre la terra.
Aquestcontinuament
és el combat entre el bé i el mal
que ens
ofereix invariablement la história.

Peró avui, peró ara—hora tenebrosa, més
tenebrosa que les hores trágiques de la gue
rra!—es malda per tal que repillpsia sia ge
neral i hom dina que el bé--els que es
creuen representar el bé--escarneix envejo
sament els gestos epillptics del mal, que ha
perdut la serenor que dóna la possessió de
la veritat i el bany fortificant de les perspec
tives eternes. El bé ha perdut la paciéncia.
No sap esperar, no sap aguantar, no sap so
frir i sobre tot--ço que és més esglaiós en
cara—no sap perdonar. La doctrina del per
dó, potser la més característicament cristia
na, abans feia riure els fills del mal: avui fa
riure els fills i tot del bé. Hom esmena a Je
sucrist en nom de l'ordre cristiá,. Ell digué:
Fou dit als antics: ull per ull i dent per
dent, peró Jo us die que estimeu els vostres
enemics i pregueu pels que us persegueixen,
altrament no hi haurá cap diferéncia entre
vosaltres i els gentils. I tanmateix, Senyor,
avui podria semblar que no hi ha gaire di
ferIncia. Hem tornat a la llei del talló. Ull
per ull, dent per dent, vida per vida. Jesu
crist, segons aquest pseudo-cristianisme d'a
vui, no tindria raó.
Quina tribulació, Déu meu! Ja s'ha per
dut la paciéneia, que és l'únic que dóna es
perança. Ja s'ha esvait el distintiu de cris
tians, ja hem manllevat l'esperit als ene
mies, ja, en compte de ésser invasors, som
envaits, ja no hi ha al món, tot ell en epilép
sia, res que pugui triomfar, perque ja no hi
ha res que sápiga esperar, que sápiga so
frir, que sápiga perdonar. L'estigma del fra
cás que pasava damunt deis moviments epi
léptics, damunt les revolucions destructores,
ja passa per damunt de tot, ordre i desordre,
revolució i resistIncia, anarquia i defensa.
arribat fins aquí? ?No és de de
?Com
plorar una llarga falsificació del Cristianis
me, disfressat amb la parenceria d'una aeti
tud heróica? El Catolicisme, ?no ha pas esde
vingut més que una infusió de doctrina amo
rosívola i pacificadora, una senyera de com
bat, qualque volta un projectil, una arma
llencívola i occidora? La Iloança divina, no
alternava amb el crit de guerra i pel crit
de guerra era ofegat a voltes? L'actitud
Marcial, no substituia en 'manta ocasió el
gest deprecatori? Aixó que en casos fulmi
nants—molt comptats i fugaços—pot ésser

imperiós,

pres

com

a

norma

d'actuació

cons

tant, acabaria esvaint l'esperit i imitant el
viure epillptic deis altres.
Els resultats, avui els toquem: l'epillpsia
social. Tothom mata. La ira és el cánon de
tots els lluitadors. La venjança la única res
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tants veritables cristians que avui penen de
passió de cor, travessará l'engrut d'odis de
la nostra societat per tal de restablir
peri del Crist autentic entre la nissaga et

pasta a l'agravi. No és la defensa natural: és
l'agressió habitual.
Per aixe, tot fracassará. En mig de tan
ta falsificació, només surará finahnent la se
rena paraula de perdó i de pau i d'amor i,
si cal, de martiri, que eixint de la boca de

fellonida.
ARNAU DE VALLESPIR.
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CATEQUISTICA

DRET DE PROPIETAT

EL

QUEDA RIEN

MES

CESSITATS DE TOTHOM
NITAT

DE

SOCIAL

BEN ATESES LES
EN

UN REGIM

BENS QUE EN UN REGIM

NE

DE CO

riós: tot seguit que clecau l'esperit s'intrc
dueix el peculitlm.
La comunitat de bens aniria, dones, mol
bé. No més té un mal: el de no ésser possibl
mentre l'home no es torni ángel o degener
en béstia.

DE PRO

8.—AL

PIETAT?
Per

AL

a un

régim general

de comunitat de

bens no més hi ha una dificultat: la mateixa
naturalesa humana, tal com de fet existei
xen els homes. Per aixó deja el Dr. Torras i
Bages que el comuni.sme va contra natura.
La comunitat de bens sois fora possible en
una societat on la totalitat, al menys moral,
deis individuus fossin moguts infal-liblement
al treball de producció segons la capacitat de'
ca,clascú, i on la totalitat deis individuas con
sumissin no Més segons la necessitat de ca
dascú. Mancant aquestes dues condicions, o
no hi hauria producció suficient, o el desor
dre del consum deixaria sectors socials 'des
atesos i vindrien Uuites més enceses que les
que veiem en un régim de propietat.

Dones per

malgctstés,

a

que tothom treballés i

ningú

régim de comunitat de
bens, mancant l'estimul de l'apropiació, no hi
hauria altre camí que la força. O la força
en

faria de
d'esclaus; o

externa que
un

remat

un

la societat comunista
una

Torta espirituali

tat, un grau d'idealisme que no pot exigir-se
ni esperar-se com a tipus normal en les grane
societats humanes. L'história dona testimoni
de qite la comunitat de bens mai ha reeixit
sino en societats poc nombroses, i sempre a
base d'un des potisme assistit per la força
material, o a base de torta disciplina espiri
tual, com en les comunitats religioses. En les
quals pot, encara, observar-se aquest fet cu

MEN

DRET DE

?NO S' HAUREA
PROPIETAT?

YS

Recordem de

primer que,

DE POSAR LIMIT

segons

el

con

cepte cristiá, ni aquest ni cap dret de l'honbe
és il-limitat. El dret segueix la persona. De
drets

té Déu.
Recordem, demés, que el dret de propietat
té un doble aspecte: és dret d'apropiació (a
la propietat) i dret de dispossició (de propie
tat). «Posar limits al dret de Kopietat» po
significar, dones, dues coses: a) que s'asse

nyala

sense

un

limit

no

més

en

terme arribat al

qual ningú

podrá

apropiar-se més riquesa, o b) que es fixen
normes a les quals el pro pietari haurá de con
formar-se en disposar de les riqueses llegiti
apropiades.
Quan es parla de posar limit al dret de
pro pietat molts entenen que hauria de rizar
se una quantitat máxima de riquesa apro
mament

piable

per cada persona,

ja

li fossin pernteses ulteriors

no

obtinguda la qua
apropia

cions.
Com que la capacitai- personal d'apropia
ció en el fons s'identifica amb les facultat
i condicione personals de força corporal, en

giny, diligéncia, intelligéncia, rnoralitat, ca
rácter, etz., fixar limit a la capacitat d'apro
pictció valdria tant com senyalar terme a ic
inspiració artística, a l'especulació filosófica
o

a

la

investigació científica.

I d'aixó, que molts prenen per democrácú
progressista, jo en diría, sencillament: es
capsar els cimals de la humanitat.

1
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Que pue Fer jo
—No

5

per als obrers?

patró, em diu un jo
favor deis obrers? Com
Podría dur el meu petit esforl personal a la
gran causa de la llur dignitat i elevació?
—Mira,—contesto.—En primer lloc pren
bona cura de moderar el teu llenguatge. No
malparlis: no usis renegs ni grolleries. Afa
nyat a contenir ta paraula
sense per aixó
treureli expressió ni energía. Així serás un
de menys a donar mal exemple al obrer, i un
de més a edificar-lo amb
la netedat i correc
ció de la parla.
El control del llenguatge té una altra vir
tut de gran importáncia per als obrers, i es
la de la
serenitat. El renegar fa creixer la
rabia i les pruijes de la revolta. L'home de
llenguatge
retingut és més lliure de passions
1 pope
a poc
va pronent l'habitud de veurer les
Ve: que

soc

obrer ni

podría fer

coses mes ciares.
En segon lloc,

soe

en

serva una

castedat obstina

da, inexorable. La correcció severa de ta con
ducta fará un gran bé als obrers. Donarás un

exemple brilla,nt de valentía moral, i res hi
ha tan eloqüent com la práctica de la hones
tedat, predicació viventa. Si els obrers poPessin millorar la llur vida privada i adquirir
9bits de continencia milloraria ipso facto un

einguanta

per cent de la situació llur.

Altrament,

1

la disbauxa

es

antieconómica

i

austeritat es conservadora. Si amb el teu
exeruPle, mut peró éxpressiu, persuadeixes al
obrer de lexcel-Incia d'una vida seriosa,
haur estalviat
moltes despeses i ben ver-

,

Itero,

guantes desgrácies i malalties en la
actual i les futures podrás evitar
aLs obrers no
essent tu mai esca de pecat, no
erregant-te a la conciencia la inducció a la
cbsbauxa,
l'haver descarrilat a un sol obrer
fi1 11n
moment,
amb ton exemple, de sa familia de
sos deures principals.
Encara et cal considerar que si et daves al
sensualisme
o de mol
tes dones, seria aixó a costa d'una dones
de
generalment a costa de

generació

classe obrera. Faries

obrera iniciant-la
lla
a

tort

la

a una

germana teva

depravació

o

bé

en-

al llot encara més. Prou saps que
Prostitució es el gran tlagell social, que de

vora noies
ns.

e

en

Dones

ulPa

en

Obrera.

sovint deis rengles proletano t'atansis al vici i et lliurarás de
l'augment d'aquesta gran miseria

humils,

En tercer 'loe,
pensa que fos quina fos ta
Professió,
uYer..,‘J, Per(advocat, metge, periodista, engi
l'orla tindrás motiu i ocasió de

fer bé a obrers seise sortir-te de la teva tee
nica. I consti que no vol pas dir aixó anar
sempre no donar la raó a un obrer quan la
criminal no donar la raó a un obrer quan la
té, com el donar-li quan no la té.
En quart lloc no facis tu mateix res que
vulguis blasmar en els obrers. Si trobes que
molts obrers no volen treballar gaire, siguis
tu mateix model d'activitat. Si trobes que es
diverteixen rnassa, sigues tu mateix model

d'austeritat.
En cinqué loe, donat

que la crisi de la fa-'
factors.
del malestar obrer,
és
un
deis
milia
consolida la familia teVa. Si pateixon els
obrers de la falta de les velles virtuts de l'obe
dióncia, la rnoderació i l'estalvi, injecta tu al
mon aquesta virtut pel mijá de ta
Mes que diners valen bons exemples. Poca
gent pot donar diners, en aquest mon. Peró la
caixa deis bons exemples tot hom la porta a
dintre.
En sisé loe sigues amable i atent amb•tot
hom, orgullos amb ningú. Entrenat en l'art
dificil de fer que estiguin contents de tú els
teus inferiors, cosa força mes costosa que no
pas fer contents als teus superiors. Sápigues
fer-te cárrec de les desgrácies que se't pre
sentin, tingues el valor de mirar-les d'a la
vora. Visita gent més pobre que tú, i observa
seriosament les necessitats seves: no et facin
por ni els malalts ni els morts. Sápigues es
coltar als qui no son tan forts com tú, ni
tan rics ni tan sabis. Avésat a mai no menys
preuar ni a mai no riure't de ningú. Renya
sense ira, no insultis. Avisa sempre amb con
cell intel-ligent i raonat. Totes aquestes prác
tiques espargides pel mon, son molt medici

nals per a aplacar la irritació dels obrers.
Finalment és molt bó que els obrers cre
guin en la Providaicia. Creu-hi tú mateix. I
prega a Deu pels obrers, amb tot el teu cor,
i ben cert que será el mine"- benefici que els
damunt
podrás fer, atraient damunt
teu—la benediceió
R. RUCABADO.

Per
una

per

amor

de Deu

almoina si us plau

l'Hospital de

Santa Creu

de Barcelona
que moltissim ho necessita
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La dolpor d'un somris
Arran de platja lii ha una petita casa pin
tada de blau. El mar inquiet blaveja inten
sament i va capdellant i descapdellant ona
des... La llum del sol ompla el mar de llui
ssors
tremoladisses... Remoreja suaument i
les ones en arribar a la platja, groga de sol,
xopa de llum„es desfan en cascades d'escu
ma. Enlla de l'horitzó s'agombolen els nu
vols i son tan blancs que semblen fets d'es
cuma de mar.
A la casa petita i pintada de blau hi viu
En Jepus, un pescador sorrut i amic de po
ques paraules. La seva dona és fila de mun
tanya. Es colracla com una garba de blat i
té els Os dolçament clars. En Jepus, té un
fill de divuit anys. Es alt i fornit pera té el
cor d'infarit. En Jepus, per res del mon dei
xaria el mar. Els seus avis eren pescadors i
pescador vol morir. La seva dona que troba
més dolça la remor de les pollancredes que
s'emmirallen en l'aigua del riu que travessa
el seu poble muntanyenc, que la remo;' de
les onades, voklría que el seu marit i el seu
fill abandonessin el mar que, segons ella diu,
és traidor com un fals ande. Pera no cal pen
sar-hi. En !epus es moriria lluny del mar...
Un dia es va atrevir a dir-li: mira, !e pus,
jo pateixo molt. Caldria que tú i el nostre
deixessiu l'ofici...
Mala negada! qué diu aquesta dona, feu,
En Jepus,, clavant fortament les dente a la
grossa pipa que li penjava deis llavis.
Si que la fariem bona! Té, guaita aquest
peix que és estire guessat. Aixi em veuries
a mí si em treguessis de l'aigua.
Mala negadal... Mala negadal... Si que la fa
ríenibona. Pescador vaig naixer i pescador
vui morir. 1 tot randinctnt es va allunyar de
la seva dona. La lgundeta, aquest és el seu
nom, no li va sobtar la seva resposta. Ja sa
bia que el seu prec seria endebaeles. S'asse
gué a la platja i es posa a aperallar les xar
xes. El mar brillava intensament. Ja és bella
cosa l'espectacle del mar, pensava la Munde
ta, pera no hi ha res, millor que una mun
tanya.
Qué vittrielit feliços lluny d'aquest mar tan
traidor! 1 es posa a sainniar. 1 somniant vejé
el se& poble arracerat a una muntanya. Oh!
que és dolça aquesta visió es deia. Com veig
clarament totes les coses que estimo... Els
camps plens de verdor, els arbres curulls
de fruita i aquelles pomeres tan esponero
ses
que fan, ponles sonrosades com, galtes
*

d'infant...
1 la meya casa la

veig blanca i polida. Mai

l'he vist tan bonica com ara. 1 aquella peti
ta ermita que hi ha el ciml de la muntanya
que visitavem tots els anys, quan anava anib
les amigues a aplegar maduixes. 1 aquelis
prats tan verds, encatifats d'herba fina i
flonja, amb els pollancres arre glerats i leS
vaques pasturant lentament sota l'ull vig.lant del pastor. Oh dolça visió! Sembla que
senti en el meu pit la frescor de l'aigva d'a
quelles, fonts. Per qué, Déu meu, haig de
viure davant d'aquest mar tan immens que
em
pot arrabassar l'hoine i el fill? 1 totit
somniosa se'n entornava a casa, enyorctnt
la pau consoladora de les mitntanyes.
Un día el cel sobtadament s'enfosquí. 132
fa una llevantada molt forta i el mar s'ag,
ta furiosament, aixecant muntanyes d'escz,
cuma. El mar de tan furiós feia basarda.
Bramulava com una [era mal ferida i les
°nades gegantines rebotien contra les roques
arrapades a la terra. En !e pus i el seu fin
eren
mar endins... La 1V1undeta, de la finee
tra estant contempla el mar i els ulls se
ompliren de llágrimes. Li sembla veure ,11a de l'horitzó una barca que es capbussa
portava les queixes esga
va i que el vent u
rrifoses deis naufrags. Clogué la finestra la
ssa de dolor. Encegué dos ciris i els posa, da
vant de la Verge del Carme. S'cigenolla
anib els ulls amarats de llagrimes, demaná
la Verge que tingués pietat deis pobres pes
caclors.
Ho demana tan enfervorida, que la Verge
somrigué i el seu somrís va esvair els nuvols,
va fer callar els vents i domina la feresa de
les aigües...
En jepus i el seu fill arribaren a casa. La
Mund eta, abraçant-los tot enternida els v.
dir: Us ha salvat la Verge.
—La V erge! botziná En Jepus. La foro dé 1
nostre braç ens ha salvat, mala negadal...
—Desagrait, va dir la Muncleta.
—Aneu a saber, digné el fill, si hem Ungid
tan coratge perqué la metre pregava per nos
alt res.
Som. nosaltres que ens heii
salvat. El timó obeia el meu braç. Un día
el cel torna a ennuvolar-se. El vent bufava
ferestegament. En Jepus no s'havia trobat
bé i el noi es feit a la mar amb els seus com
panys. El mar feia feredat. Semblava que les
anades s'enfilessin fins els nuvols. 1
La mare, la pobre Mundeta, amb el coy
trossejat, encengué els ciris que només ere
men quan hi ha tempesta.
En Jepus mirava el ,mar darrera els vidres
,
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de la finestra.
Anava a encendre la pipa
la deixá damunt d'una cadira.
Girá el cap i va veure la seva dona age
nollada als peus de la Verge. Mai s'havia
adow,at que la Mare de Déu tingués els ulls
tan dolos. La va veure bella com mai l'ha
vía vist.
Instintivament s'agenollá i digué a la se
va dona: Prega
amb veu alta que jo et se
guiré. No saps que no el sé el Pare nostre.
1 la Mundeta va pregar en alta veu i En
Jepus, repetía lenta ment les mateixes pctrau
La Verge
s'asserená el

torna

a

va somriure com aquell día i
cal i amaina la tempesta. El fill
casa i En fe pus abraçant-lo

Sindicació forçosa?

-

ment li va

fill

meu,

Jo taníbé he pregat per tú,
que no havia pre

jo, mala negada!

gat mai.

I la Mundeta desfeta en llágrimes excla
ma: Beneit sigui el dolor! He sofert molt pe
dolor
ró estic satisf eta d'haver sofert. El
obert els ulls. Has conegut la teva mes
quineta i has acudit a la Verge demanant
socors... No és la força del tau braç, fill meu,
qui Oía salvat sino la misericordia de Déu...
En Jepus, emocionat, besá el front de la
negada! De vega
seva dona i u va dir: mala
des dius unes coses... Si no [os perqué En
Jepus es un home fort, creu-me Mundeta,
ara

ploraría

com un

infant...

CIVERA.

Sindicació 'hure?

algunes setmanes que un diputat director d'un partit politic,
digue' al Tarlament espanyol que la sindicació obrera havia cl`e'sser
Fá

obligatOria, forçosa.
Fa

alguns

l'Assemblea

dies que la «Unió de

de Montblanch,

Catalunya», en
mateix, respecte als agri

Vinyaters

afirmava el

de

cultors.

Debruyne, president del Bureau ,Executif de la
«Confederation Sóciale des Syndicats Chrétiens et Libresde Belgique»,
referint-se al sindicatisme en general, ha dit recentment: «la necessi
1 Mr. René

tat de la solidaritat Helio els obrers cap a la sin dicació, i així, per
la força de les circumstáncies, el sindical es vá convertint, en un cert
sentit, en obligatorL La llibertat d'esser o no sindicat acabará, molt
aviat. Solament la llibertat d'escollir l'organikació a la qual vol
associar-se ha d'ésser garantikada totalment».
sindical
com el President de la grandiosa organikacló
de la que es Director i inspirador el P. Rulten, resol la
qüestió. La sindicació forçada no cal discutir-la: la imposarán els Jets.
La llibertat de sindicar-se segons l'ideari Cristiá es el que cal defensar.

l'obrer

Heu`saqui
cristi.ana,
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?Está

en

FRANÇA
decadéncia

el sindicalisme francés?

Sí;

en

forta decadéncia.
Enlloc no es vá veure entussiasnze.
Erlsteix una desafecció deis treba
balladors per 1 agrupament sindical
(Del diari «Le Peuple», orgue de
la C.G.T.)

La Confederació General del Treball, a
Franca, havía arribat a ésser un organisme
formidable. En el Congrés de Lyó, del Setem
bre de 1919, hi van assistir 1,807 sindicats,
68 unions de Departaments i 41 Federa
cions. I algun temps després, en la Memória
de l'actuació de la C,onfederació durant 1919,
es feia constar que durant l'any les federa
cions havien repartit dos milions quatre
cents mil carnets d'associats.
Estrictament composta de treballadors ma
nuals, en els seus comencos, va agrupar mes
tard als mestres oficials de l'Estat francés,
als funcionaris de Correus, Teléfons i Tel.&
grafs, fins qué per raó de la llei de 12 de
Marc de 1920 va esser prohibida la sindica
ció deis funcionaris oficials.
Un pas equivoco t
La
vaga ferroviaria de 1920

Peró aquesta mateixa poténcia fou la que
fer equivocar la ruta als directors de la
C. G. T. Creient-se gairebé omnipotents, el
3 de Marc de 1920 van publicar un manifest
en el qual demanaven
«socialització indus
trialitzada» dels ferrocarrils francesos i que
l'explotació deis mateixos s'encarregués a un
Comité de productors, consumidors i Estat.
I Ilavors fou quant, posant-se a la defen
siva rEstat francés, prengué mides molt en
certades, crida a l'esperit patriótic de Fran
ca, sempre tan viu, i el resultat del movi
ment comencat en primer de Maig de l'any
passat fou desastrós per a la C. G. T. Tant,
que el Govern va enviar l'assumpte als Tri
va

bunals, i aquests

cometnçaren per ordena

disolució judicial de la
C. G. T. i pro cessament
cinc Secretaris, Laurent, Iouhaux,
Lapierre, Durmoulin i Calveirach, partint
del fet d'haver infringit la tlei de Sindicats
de 21 de Març de 1884, convertit en organis
me
revolucionan i un organisme del treball,
i del fet de rinfracció de la llei de sindica
ció de funcionaris de 12 de Marl de 1920.
Les conseqúencies han estat desastroses per
de
a la C. G. T., més que per la persecució
deis

seus

l'esperit públic obrer que ha vist ben cla
rament els camins equivocats deis directors
del susdit organisme. I així, fa mig anY,
que el mateix quedava reduit a sis cents mil
c,omponents iquan el Setembre de 1919 ha
via arribat a dos milions i mig!
Al mateix temps
Al mateix temps la divi
sió del socialisme francés

altres paisos, peró
divisió a la fi), entre els partidaris de Mos
cou i els altres, divisió que es manifesth ben
clarament en el darrer Congrés socialista ce
lebrat a Tours i que feu que mentres l'a
ssemblea s'adhería a la III Internacional, els

(no

tant fonda

com

en

parlamentrais, cinquanta cinc entre seixanta,
vint, es manifestessin publicament en con
tra, ha portat el sindicalisme francés a un
grau espantós de decadIncia.
Aquesta s'ha manifestat palesament en el
gros

Fracás de la darrera
festa del I.
de Maig
"

Ho confessa clarament «Le Peuple», l'or
a París,
no hi hague entusiasme7nue desfilaren menys
obrers que mai, i que es celebraren deu mi
tins on no hi va concorrer ni la tercera part
dels obrers d'abans.
Així mateix, els Sindicats es troben afe
blits per la manca de concurréncia i cotitza
ció deis seus adeptes, tant que, darrerament,
a la sessió
de reforma d'Estatuts del Sin
dicat del metan hi acudiren cent seixanta,
en
el Depatarment del Sena hi ha 250,000
gue de la C. G. T. quan diu que,

metal-lúrgics!
J. FOURET.
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EJLS IINTTOXICATS

infernal s'en puja al cap, fa bullir el cervell,
passa al braç executor i es destil.la en gotes fratricides.
La

beguda
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Gloses trascendentals
L'obseur deure
Pheroisme

liampant

De vegades el ciutadá en apariéncia mes pacific
i aimant de l'ordre i ?el plácid tarannareig, amaga
dintre seu un germen d'home trascendental,d'heroi,
sense adonar-se'n propiament.
Plora !es fugitives tradicions casolanes de la vi
da de la Ciutat i anyora les barricades i els pro.
nunciaments. Per ell, els nostres avis vivien en

plenitud.
Ara el veureu tremolar esferdt davant l'amedaca
de profundes;pertorbacions, peró hi troba una frui
ció tan especia! com el nen que desitja que li contin
histories de por. S'hi rabeja.
Fa dies que'el mon li era ensopa; no passava res
de particular. Avui es mourá, parlará, rumiará, en
trará en un periode d'argentviuisme, es sentirá va
lent: «!S'ha de salvar l'humanitat!», es la frase; que
és una mentida.
Perqué la veritat és que Phercii es deixonda, i
l'home pacífic ha de justificar en sa propia cons
ciencia aquella regressió.
S'enganya Ell creu de bona fe que l'extretnosi
tat de les circumstáncies l'obliguen a sortir de
pollaguera, a pendre posses, diriem gaYre bé per un
pedestal, i es llano heroicament al sacrifici. Fem-li
honor: Hi va perque ho sent, perqué en te una ne
cessitat fisiológica, per ternperament que romp i es
desbarata després duna existbricia de vida planeta
1 monótona com una carretera de la Mancomunitat.
EH no hi va pas en recerca d'una medalla, nf d'una
fotografia al «Nuevo Mundo»; ell es el solda! das

conegut.
Tot ell s'omplena de poder constituit i se sap
per l'ordre, omplirá les falles
de l'autoritat, esterá al seu costat, l'amparará; será
el pare de les autoritais; encarnará l'autoritat ma
teixa.
Perb aix6 sí, en els moments critics, dificils. Que
no el busquin en las époques normals. Llavors..,
Ilavors tal volta es permetrá, com uva petita entre
maliadura infantil, entrebancar al qui mana, riures
se'n ignosceninent amb una riallada tota plena (res
de mofetes malánimes).
A'dhuc a les ocassions perilloses es sent l'heroY,
un xic primitiu: Si es tracta de cumplir obligacions
taxativarnent senyaiades a les ileis, ell no ho fará
pais. Per aixo regna l'anormalitat, per mostrar-se
els homes extraord nario; allo encara son resquicies
d'espiras petits: Les solucions que s'impossen son
radicals.
EH unirá a la recerca dels rnalfactors i els espia
rá i els trobará clintre e13 cataus 1 al:It se les enten

providencial. Vetllará

drá amb ells i allí,en nom de tota la secletat,exec ti.
taré la justicia. El mal s'extermina d'arrel; pe
ignora on es la Ilevor.
Tal volta en trobariem mis quants gratis en aque"
Ila rebeldia hero'ica que ha mostrat el ciutadá
fc 1 aimant de l'ordre en el cura de la seva Vida

planera ciutadana, sense adonar-se'n propiament.
Perqué ell una vegada va dar una forta propina
a1 xofer del taxis perqué, atropellant totes les or'
denances, dugués una atropelladora velocitat, Per
tal d'arr:bar al tren.
I altra volta, malgrat el Iletreret de «plataforma
posterior 12 viajeros», va fer el número dinou a un
tramvia de Sant Josep de la Muntanya (jsemPre
per no fer tard!)
I s'enterneix, fías a protestar, quan es Vol f er
un pobre d'industria de la via públ.ca.
Quan la guerra, va tenlr la bona pensada de for
d'agarbellador al demanar-li unes dades estadisti'
ques de la producció, per poder continuar l'expc)r

retirar

tació legalment, aixó si, les va dar falses tot fenl
mitja rialleta, traduida: «Mira com bada.» !I aixo é
mes

gros!

Si no reeordem malament, va haver de declar ar
en la vista d'una-causa seguida per un crim sindic
lista, com testimoní de preséncia I, flac de memóri a,
va dir que no recordava res.
I aixo encara és Inés gros!
Juu VILA ORTIZ,

El Tresor deis

pobres

El nostre estimat arnie Surinyach Senties,
ha tingut la bella pensada d'oferir als
fants de condició humil un libre excel-lent
de contes. Degut la generositat de unes
guantes persones i entitats que han compreS
el gest altamenit social i educatiu de
tre autor de Proses d'amor i de pietat,
estat possible fer una tirada de trenta
exemplars i repartir-los gratuitament.
En el próleg, vibrant i suggestiu, és mostra
clarament resperit altruista d'En Surinyach
i l'amor que sent pels infants de condíció
humil.
Als infants els din belles coses i els alliço'
paternalment. ELs contes son amaratS
na
d'una pietat molt fonda i d'un sdntiment
delicadissim que els fa atraients i agradables.
Un libre de contes es sempre una Ilerni
nadura per l'esperit.
Ara que els bornes es barallen per coseS
materials, és altament consolador veure que
una ánima bona es recorda deis infants
procura desvetllar-los'hi sentiments nobles,
El libre és il-lustrat mestrivolament Per
En Junceda, l'amic també deis infants.

'
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ELS LLIBRES NOUS

cades, resurrecció d'una terra afrosament delmada
d'homes; educació professional de la nova genera
ció nascuda en mig de la guerra, lluita cont,a els
Ilevats de desmoralització social produits en l'enor

agombolament de persones; urgencia de tornar
al treball i també d'intensificar la producció; crida
de l'atenció páblica per certes solucions abans en
apariencia desacreditades, tals com la participació
desenrrotllo de la petita pro
en els beneficis, el
aquests
punta va tractant l'autor
etc.,
tots
pietat,
me

PESQUES

ALS

NEM COMPTE

ALITORS
DE

I ALS ELDITORS

L'APARICIO

SECCIO,

QUE

QUE

DE LLURS

VULGUIN

LLIBRES EN

QUE

DO

AQUESTA

ENS REMETIN UN EXEMPLAR.

SEMAINE SOCIA LE DE FRANCE -XII sessión.
-Compte
rendu in extenso. Cours de Doctrine
el de
Practique sociales. -Caen, 1920.
--

La notable col-lecció de «rapports» de les Set
manes socials franceses, acaba d'enriquir-se amb un
nou volum que
conté el texte integre deis debats i
conferencies de la de Caen.
Tots els trebalis d'aquesta Setmana foren dedi
cats a l'estudi
de la Producció i de les diestions en
ella
incardinades. En l'analisi d'aquest tema tan
cumplexe i de tanta actualitat, que compren tots
els problemes
del pervindre económic i social hi
han
aportat Ilur col-laboració, teolegs tan eminents
cota Monsenyor Julien i els PP. Gillet, Desbuquois
Rutten; jurisconsultes tan il-lustres com els Drs.
Deslandres, Dual-Arnould, le Fur, Cha
brun,
i Ttt-man, i histariadors tan doc
tes enrn el
Sr. Martin Sai..t Leon. Els treb .1Is
Pels senyors Goyau, Pinen i Vialatoux, formen
Ufl
eapitol del mes alt interés.
será la honor del catolic'sme social fran
ces:
aaver
ofert una seriació d'idees constructives
1 de
solucions coherents, el conjunt de les quals
sintetitza magistralm nt el seu esperit.
dessitgem que aquest volum cridi
ratenció deis intelectu .1s, tingui un iloc d'honor en
totes les grans biblioteques i serveixi de gula a tots
els homes
d'acció católica.

Duthoit,
Zamansky
Aquesta

Verament

la seva obra.
Al lector l'int 'ressará segurament la lectura del
programa d'en Gide. Reproduím l'index per a la se
va utilitat:
Prefaci.-L,s exposicions d'Economia social
Pla de classificació de les institucions socials.
L'obra social d'un segle.
Capitol 1.- El salan. -Modalitats d'acció.-Els
Les institucions patronals. La
sirdicats obrers
legislado obrera. Els seus resultats. La remu
nerad() del treball.-La limitació del temps del tre
ball. ---Les relacions entre els assalartats i els
en

-

-

-

-

-

patrons.
Cap. H. -Confort. -L'alitnentació.

Les institu
de
societats
cooperatives
cions patronals.- Les
consum.-L'Est t i els IVítinicipis.-L'itabitació.
La salut.-La propietst.-La Iluita contra la tuber
La
culosi. El control deis articles insa'ubles.
higiene de la ciutat. L'educado sock.i.
Cap. III. L'estalvi. El segur.-Els accidents.
La vellesa i l'invalidesa.-La mort.-La vaga.
-

-

-

-

--

-

-

L'ajuda.

Cap. IV. -L'independencia económica. -Els tre
bailadora urbans.-L'associació de credit industrial.
-L'associació per a la compra de les primeres
materies i els utensilis c12. treball.- L'associació
per a la venta de productes. -L'associació obrera
de producció -Els treballadors rurals. L'associa
ció de crédit agricola. -L'associació per a la com
-

?ES

PROGRES SOCIAL,
Par INSTITUTIONS DE
Charles Gide, professeur honoraire a la Fa
culté de Droit de l'Université de París.- Cin
quIeme edition revue et augmentée.- Librairie
de la
Societé du Recuell Sirey.- Rae Sóufflot, 22;
París, 192/.
En aquest llibre,
com
una mena de revista o ca
taleg de les institucions socias existents en tot el
ruma al
comencament del segle XX; no es dones,
ProPiament un tractac didáctic d'Economia Social,
que fa que en
ell no ›.'hi trobin plantejades les
qiiestions tan controvertides, de I contracte del
treball. del dret a la vaga, ni tampoc cap comentari
a la
legislació

obrera.
La gran
guerra que acaba de finir dona, peró, a
aquest ibbre una
L'estudi de
les «Institucions imprevista actualitat.
de Progrés Social», no ha sigut ni
Podrá eser mai t in
oportú com en aquesta hora en
que mitja
Europa está per a reconstruír-se, i no
solament en l'aspecte material, sino encara molt
mes en
el

s

xial.Reconstrucció de

les liara enderro

pra de primeres matéries.-L'associació per a la
venta de productes agricoles.-L'associació coope
rativa de cultiu.-Las ileis agráries.
Antonio Royo Villanova.-Bolchevismo y Sindica
lismo.-Publicaciones de la Real Academia de
jurisprudencia y Legislación.- Editorial Reus,
S. A.-Canizares, 3 duplicado. 1920.
Estudia l'autor en aquesta couferencia el bolche
visme i el sindicalisme desde un punt de vista pura
ment académic, el qual si be es presta a fácils
aplaudiments, no aporta ni un Ittom de orientació al
prc,blema social.
Eston per?) convençuts i per tal suscrivim el pa
rer del conferenciant en l'afirmació de que ni el
boichevistne, ni el sindicalisme en lo que tenen de
comunistes, podrán prevaleixer, i en lo que tenen
de negació de la llibertat no podrán arrelar, par
que la llibertat es una conquesta definitiva de la
F. MANICH.
httmanitat.

I
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wa,

D' ací d' a,llá,
Social»,

«La Guerra

testimoni de major excep
ció, encainzla un article: «Una manifestación y un
sepelio: El proletariado madrileno ha enterrado al
Partido Socialista Espanol.»
Vaja, una manifestació de dol, per?) retrassada,
perqué tots sabem que el dia primer de Maig el
partit socialista ja s'havia descompost.
*

En

un

públic

acte

* *

celebrat

a

Vigo,

En Daniel

Anguiano, que está enamorat deis russos—tal volta
pel que tenen d'abric—ha declarat que no comprén
la divissió sorgida dintre el socialisme espanyol,
perqué tots dos grups accepten de primer antuvi els
imtims punts de la Internacional de Moscú.
Sera qiiestió del vestit
del Socialisme difunt,
ja que es tracta d'un partit
que

va

de vintiun pan!.
*

*

Per?) vetaqui que al novell i aludit orgue del par
tit comunista obrer «La Guerra Social», no trobem
explicat a bastament el punt de discrepáncia,
i diu:
«El Partido Socialista Obrero Espanol, ha recha
7ado el ingreso en la Internacional Comunista, en
tre otros

motivos,

porque

no

podia aceptar aquella

condición que calificaba de amarilla a la Interna
cional Sindical ?e Amsterdam.»
De manera que la baralla es per qüe4tió de co
Ion i va anar aixi entre En Besteiro y En Nunez
Arenes:

--!Amarillo si!
*

*

*

Les esquerres es mostren intransigents en tot el
que es refereixi a inventar penalitats pels delictes
que:suara s'han inventat i el Govern per por de que
el treguin de casa, ara que no es troben pisos, ha
dccidit fer aqueli pastel de liebre..., i per entrete
nir ha posat a discntir la qiiestió del tabac.
Ara que nosaltres no sabem verement que es el

porta cua.
*

*

L'Humanité, diari comunista de París, en una so
la edició, la de diumenge passat, blasma del senti

ment"patriótic

*

*

*

Els comunistes espanyols diuen sempre mal deis
socialistes.
Es socialistes, en canvi, procuren sempre a 0.
lagar i atreure's als comunistes.
?Tindrán major esperit de caritat els socialist< a?
No; el que tenen es una por horrible a que la• tl•
gida deis vots comunistes els arrenqui les aci Ce
politiques de les mans.
*

*

*

L'inspector general de Seguritat, com saben jß
els nostres Ilegidors, ha disposat la separació dele
hom es i dones en les sales de cine.
Els avencats censuren durament aques'a dispo si
ció, i les senyores i les persones decents l'aplt ty.
deixen
Els empresaris de Barcelona han declarat que si
el governador disposa també la separado de sexes,
tancarán totes las sales de cine, la qual cosa de'
mostra que la majoria deis que van al cine, no hl
van per l'atracció de la pel-licula sino per alti es
coses.

Si els empresaris han acordat tancar, es perOle
consideren que minvaris el public i per conseqiien
cia se'n resentiria el negoci.
El negocí es el negoci. Que hi fa que sorti per ju"
dicada la moral, si els accionistes de las empreE es

cinematografiques s'enriqueixen.

—Amarillo no!

que

I dones, qué, senyers comunistes, ?el vostre pl o.
grama queda mitra a menjar, beure i roncar?
No cal pas, si es aixi, que us esforceu a resok re
els problemes que deriven d'aquest programa. 1,19
irracionals fa molts segles que els tenen resolts.

francés en ses relacions amb Ale
manya, de les festes en honor de Santa Joana
d'Arch, i diu d'en Napoleón coses francament into
lerables no sois per a tot francés sino per a tot
esperit culte.
Heu's aquí, dones, tota una ideologia comunista:
dir mal de la Relligió, de la Patria, dels grans ca
racters i deis homes excepcionals de l'humanitat.

Ja veureu

com guanyarán él plet els empresar ja.
Es alió que deja el Sr. Esteve: Si tens ra?) cric la
i si no en tens crida més, perqué sembli que en

tinguis.
**

*

Fa treata anys que es publicá l'Enciclica «Rerull
Novarum» de Lleó XIII.
Tots els patrons i els obrers haurien de Ilegir
aquesta magna Enciclica, que malgrat e's anys que
fa que es publicada, continua essent d'oportunitat,
1 ho será sens dubte mentre existeixen les 'tulles
socials.
No cal invintar res per a solucionar les qiiestio as
socials que avui estan tan enverinades. Cal uni< a
ment seguir els camins afressats pels Pares de
l'Esglesia i restablir els principis cristiana. La E n.
ciclica de Lleó XIII es un far que il-lumina el me n,
pero els homes no yerren les reyes resplandc rs
perqué els egoismes i les passions els hi han ent e
nebrit els ulls.
—

CA TALUNYA SOCIAL

OTICIARI
—La Federació de Societats i de Socors

Mutus de la Provincia de Barcelona ha pu
blicat un interessant fascícle en el
qua'

troben els documents en qué fonamenta
la creació d'un
Institut Catatá de Previsió,
Estalvi i Treball.
Tan útil iniciativa prengué estat en rúl
tima assemblea de la Mancomunitat, gra
cies ae la inciativa deis diputats senyors
Quintana i Palet i Barba, i segons noticies
és acollida
amb simpatia pel elements direc
tius de la
mateixa, als quals ha visitat la
Junta directiva
de la Federació exposant els
aVentatges que per a el proletariat de Ca
talunya i la própia Mancomunitat podran ob
tenir-se amb la creació de l'esmentat Ins
es

titut.

Es basa el projecte ami) les inombroses Mu
que hi ha a Catalunya, dedicades
al socors
rnutu sense fins lucratius, i pretén
el
sanejament, vigorització i divulgació d'a
questes útils mesures de previsió popular,
tan
característiques d'aquesta regió, i am
Dila eLs
seus fins aprofitant rautorització que
consti en
el reglament i llei anomenada de

tualitats

ilretus

Obrers,

–8'talunYa,
labor

Ptig•alua

per

perque la Mancomunitat de

mitjá d'aquest organistne col-

or de l'Institut Nacional de Previsió,
practicar aquesta asseguranea, sota les
2,9r1-nes que oportunament hagin d'ésser puu,ucades per respecte a les caixes col-labora-

«ores.

Segons s'exposa
en

eta,

en

el fasc'cle de referén-

Vassegurança de retir
obrer en practicar-se
la forma establerta en la seva llei i
reglarnent, s'obtindrán Per Part de l'admi

Anistració,
uurant

uns beneficis que en acumular-se
el període de normalització d'aques
assegurança, -o sigui fins a l'any 1968,
ascendiran a más de vint-i-cinc milions de
Peasetes, i entén, per tant, la Federació que,
com en la
ces socials práctica d'aquesta classe d'assegu
no hi ha d'haver beneficis, pmposa
que
aquests
siguin per a l'Institut creat, S0
ta la
tutela de la Mancomunitat, revertits
ais
Propis assegurats, millorant la seva Pen
s'Él. de
retir o establint dispensaris, clíniques,
sanatoris, cases de convalescéncia i orfeli.nats, ereant
rnajor nombre de Borses de Treball otorgan
t
en ca.s
d'atur forçós.
També s'indicaauxilis
que
l'assegurança
essent
de
-51.etir Obrer a base
de capitalització, podran
tnés cinquanta milions
9,e pessetes anualment
en
empréstits
amortitzables que,
aedicats a la
ques, teléfons, construeció d'obres hidráuli
ferrocarrils secundaris, etc.,

ta

13
fomentarien la riquesa catalana i proporcio
narien treball a molts milers d'obrers.
—La Federació Patronal de Barcelona ha
enviat un informe al Institut de Reformes
Socials respecte al avant projecte de llei re
ferent al Contracta de Treball, La personali
tat contractant, l'organisme cridat a interve
nir en la reglamentació, en els conflictes del
treball i en la sindicació foreosa.
Sobre la questió del contracte, la F. P. se
inhibeix.
En quan a les demás preguntes del Qües
tionari contesta el següent:
?La sindicació ha d'ésser forçosa o volun

taria?—Foreosa.
?Unica en cada localitat o múltiple?—
Umica.
?Convé fixar un limit al nombre d'asso
ciats?—No.
?Es lícita la sindicació de funeionaris pú
Mies i deis que exerceixen autoritat?—Es lí
cita, condicionant-la.
?Intervenció sindical en el regim del tre
ball? (llelegacions).--La paraula del pa
réntisis descobreix Vintervenció de la pre
gunta. Mentre no existeixi seriosament regu
lada previ estudi reflexiu aquesta pretesa in
tervenció no pot de cap manera aceeptar-se.
Suposarit la sindicació forçosa la desapa
rició de les associacians nascudes en régim
de llibertat?--Suposará la modificació per
adaptar-se al nou régim.
La sindicació forçosa consistirá en la obli
gació imposada a tots los patrons i obrers
d'una industria, de pertanyer, respectiva
ment, al Sindicat Patronal i al Sindicat Obrer
constituits i organitzats per ministeri de la
llei? Sindicat únic, per a cada industria, de
patrons i obrers).—Es ciar que sí; per?) si
s'atreveixem a fer cara, airosament, a
no
aixé, pot adoptar-se el sistema del convenci
ment per la força, es a dir: posant taLs difi
cultats als qui no s'avinguessin voluntária
ment a formar part del Sindicat respectiu;,
que seis fes impossible rexercici de la seva
industria, o ofici, fora del Sindicat.
Consistirá en l'obligació imposada a tot pa
tró i obrer de pertanyer al Sindicat de la
o en
deixar-los en ilibertat
seva industria,
de associar-se al Sindicat que prefereixin,
constituit o que legalment se constitueixa
(Obligació a sindicar-se, peró llibertat d'ele
gir el Sindicat).—Si es únic no cap relecció.
Consistirá la sindicació obligatória en obli
gar a patrons i obrers a tractar amb Sindi
cats obrers o patronals, legalment constituits
i en tot quan facin referéncia a les condi
cions del treball? (Reconeixament de la per
sonalitat dels Sindicats o Associacions).—Si.

CATALUNYA SOCIA
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CARTERIA

CONSULTORIO CLÍNICO
DEL

R. R.

JORDÁ

MAS1P

Tratamiento moderno de las

enfer

medades génito-urinarios y cirugia
Condiciones especiales
HORAS
DE 7

DE VISITA:
A 9, TARDE.

para

trabajadorse.

BOQUERIA,
Entrada:

UB1RANA

EDITOR

27 pral.
ALSINA,

2.•
3.

REDACCIÓ
Un obrer de Manresa. Agraim la felicitació.
Per manca d'espai no p. dem reproduir els articles
que'ns trasmet.
J G. C.—Es ben pensat perWtstil es una mica
desmid t.
R. J. C.—Mirarém de publicar-ho.
R. M.— Al cove.
M. C.— Está bé.

PONTIFICI, PORTAFERRISSA, 14

ACABA DE SORTIR L'EDICIÓ ESPANYOLA
DEL «ANUARIO ECLESIASTICO » PER A 1921.
¦dernés

d.

altres secciona d'interés general, publica la continuació
Antoni TII"'
e
ala
completant-se aixl aquest inniortant treball. que ha
gr

,r'arma
ta .t. I
„

ans

1

larlo Eclesiástico. del doctor
del Far
esset tan ben rebut pels capellans per

ntils

serveis que la seva consulta presta.
més de 600 planas, abundanment 11-lus
Eclesiástico un volum Dulcrament imprés de
d'assolir, sena dubte, en la
obra Ja
tan Popular entre ele clergues i católica espanyols, ha
justament elogiados
e,
un éxit igual al
consegult en edicions d'anys anteriors que han sigut nostra
De.lis
patria.
católica
de
cultura
la seva publicad& un lloable esfors en
pré de la
senYors sacerdots subscriptora d'aquest periódic tenen dret a obtonir-lo amb la rebaja de 2 ptes.. o
"r 5 Pica..
més 050 per gastos d'envio.
Dr

l'Anuario

mentaquesta

Sigui.

"ielá.
nstituir.

Llibrería

SUBIRANA.

.Apartat
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COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Línea

Cuba

de

méjico.—Servb.lo mensual

21, pitra Habana
Gijón y Santander.

Corufía el
rufía.

Línea de
para

Aires

día 2

el

bana el

28

30

y

el

occidental
indicadas

Cádiz

7,

para

de Africa.
en

Regreso

30,

Buenos

3.

para

escala

el

16 de cada

Habana. Salidas

Fernando

de

Cádiz

el

y

Bilbao el

17, de Santander el
Habana el

16 y de

Barcelona el 4,
Aires; emprendiendo

viaje

y

Málaga

de

viaje

el

Gijón

19, de

20 de cada

de

el

S

de

y

el 20 y

mes.

regreso

Para

Cádiz

desde

de

C°
el

Bueno.

•

Méjico.--Servicio mensual

mes con

Cádiz el

Canarias,

Línea
de

de

Veracruz el

saliendo

New-York. Habana
en

y

Barcelona

de

Veracruz.

Regreso

New-York.

Venezuela-Colombia.--Servicio mensual saliendo

Puerto Rico

Rico,

Montevideo

Montevideo el

de Cádiz
cada

de

Y

de

y

Y

de

Línea de

Málaga.

Tenerife,

New-York, Cuba,

Linea de

Málaga

saliendo

Veracruz. Salidas de

Buenos Alres.-8ervIdo mensual saliendo de

Santa Cruz de
el

y

mes, para

de Colón el

Las Palmas.
12

de

26. de

Valencia el

de

Veracruz el

27

y

de la

Ha

10, el 11 de Valencia. el 13 do
Tenerife, Santa Cruz do la Palraffi

Barcelona el

Santa Cruz

para Sabanilla,

21,

el
de

de

Curasao.

Puerto

Cabello,

La

Guayra. Puert°

Barcelona.

Pdo.—Servicio
Las

Palmas,

Regreso

de

mensual
Santa

saliendo

Cruz

Fernando Póo

de
el

de

Barcelona el

2,

de Valencia el 3,

Tenerife, Santa Cruz de

2, haciendo

las

escalas

la Palma

de

Canarias

y

de

Alicane el

puertos de la
de

y

la

I

casta'

Península'

de ida.

de Fernando

P6o

el

2.

haciendo las escalas

de

Canarias

Y

de la

Península.

indicadas

en

el

via

Je de ida.
Linea Braoll-Plata.--Sallendo de Bilbao,

Montevideo
Santander. Gijón, Corufla Y Vigo para Ato Janeiro.
Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanos, Río JaneirC
Canarias. Vigo. Cortina, Gijón. Santander y Bilbao.
Aclernfts de los indicados servicios, la Companía Trasatlántico tiene establecidos los especiales de los pUer
co
tOS ael Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas.
y se anunciaran oporunamente en cada viaje.
Yas salidas no son lijas
Buenos

Estos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía
do, servidos por

cómodo

carga en
y

sin hilos.
lineas

las

condiciones

trato esmerado,
También

se

como

más favorables y pasajeros,
ha acreditado en su dilatado

admite carga

y

so

expiden pasajes

a

quienes

la

Compania di/

servicio. Todos los

para todos los

puertos

vapo1'e0

del

mula

regulares.
•
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