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Pensém

en

demá,

Dos accions paral-leles de govern son necessáries en el moment social present: una, con
en esbroear el camí de l'ordre de tota mena de bardisses,car l'ordre és cosa esséncial per
a tota empresa; l'altra, aquella que no s'acompleix més que amb una preparació del pervindre
i que comporta un seguit de disposicions adaptades a la realitat deis fets d'avui, peró sense
perdre de vista el que aquests fets seran demá.
Una política de represió assenyada, severa, justa, ibenvinguda sigui! La mala herba deu
ésser arrencada i esventades les llavors dolentes. I si per aixó és precis recorrer a mitjans
extraordinaris, per?) legals, cal emprar-los sense temensa. Es dolorosa iben cert! l'amputa
cid de la ilibertat i de l'us deis drets deis ciutadans; peró més dolorós seria que el mal s'ex
tengués a tots els membres del cos social per haver-los deixat infectar amb el contacte deis
membres malalts.
Perd aixd, no es prou. Es precis també senyalar els camins del demá, endegarles ai
gües per les seves naturals correnties, obrir vies adequades als nous problemes i a les noves
aspiracions licites a fi de portar-les cap a la solució, els primers, i cap a la satisfacció possi
ble, les segones.
Així, dones, i parlant de cara als fets presents, és avident que no n'hi ha prou avui amb
una política de represió. Aquesta, imposant-la assenyada i justa, com la suposem, equival
només a una tasca momentánea, la més urgent potser, perd no La més important ni de con
seqülncies definitives.
D'aquesta manera ho enten l'opinió, i per aixd es pregunta tot esperit un xic observa
dor: ?i demá?; avui, bé, peró Li demá?
PerquI es cosa evident que els estats d'anormalitat jurídica no poden durar sempre, que
Per aixd son anormals. I si de moment donen bon resultat, hi hasempre dret, durant els matei
xos, a interrogar: ?i quan la normalitat retorni, cap on correran aquestes aigües avui con
tingudes en una resclosa artificial?; ?quins camins trobaran els ideals nous i les novelles aspi
racions, que no sembla pas que hagin de recular i morir en tot alió que tinguin de just?
Heu's aquí la tasca de govern que manca; la tasca que ha de portar al mon social con
zeqiiéncies definitives. Sha dit: la Dei d'associacions no es prou per a regular com cal les
noves formes sindicals; més, ?otn és la reforma, on es la llei nova, on es el motlle per a es
tructurar la nova substáncia? S'ha afegit la llei de vagues es insuficient; cal estructurar-la
de bel nou; i bé ion és la llei complementária? Sha repetit: cal regular el contracte de tre
ball en sa forma col-lectiva; ?al es troba la llei nova?
mentrestant, la normalitat anirá trucant les portes del govern; i la resclosa s'obrirá
novament; i ?per on s'endegaran les aigües avui contingudes per la represió, aigues estan
,cades, peró no mortes?

sistent
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS

ESPANYA ENFORA
El centre d'Europa segueix revolt. La qiiesti6
de l'Alta Silesia ha portat com a conseqüencia,
una baralla entre alemanys i polaes. Sortosament,

El Parlamert segueix en la rriateixa esterilitat
en que l'hem observat les darreres setrdanes. I no
es, certament, per manca de discussi6, ni d'ini

eiatives; sino per excés de passi6 política. En
aquest moment, per exernple, tota la seva atenci6
está concentrada en Paprovació del projeete de
renovaci6 del contracte de tabacs, al qual s'oposen
lliberals i social istes. I el Govern, prenent-s'ho cura
si los cosa que afectes a la salut general, va dir
rectament a l'aplicacié de la «guillotina», així
com els socialistes
a exigir el «quorum» de la
Cambra per a la mateixa. ?I a l'opini6 que li fa
que aquest projede arribi o no a ésser Dei?
El reformisme ha realitzat

ganda mitjancant

un

aete de propa

Assemblea i un dinar de
dos mil convidats. El quefe Sr. Alvarez, pronun
eiá un discurs amb els tons contradietoris en ell
una

acostumats. Res en dar treu del
ésser un desig vibrant de Poder.

niateix,

a

no

El Ministre de Foment seguéix la propaganda
deis seus monumentals projectes. A C6rdova ha
pronunciat un discurs; un altre.a Valladolid, etc.
I encara lis fet mes; ha obtingut que la Comissi6
Foment del Congrés dictamines en una sola
sessió el seu projecte de transports. que arriba a
movilitzar per l'Estat 12,000 milions de pessetes.
de

Les minories van retirar-se, en part, davant la
coacci6 que alx6 suposava, Hl ha, per tot plegat,
la impresi6 de que aquests projectes no han de
sortir de la categoria de tals, i segons diuen els
enterats iDeu faei que sigui aix6 per a bé de la

patria!
Les eleceions de Diputats provincials, en gene
ral, interessen poe a l'opini6. Les Diputaeions son
e/ focus de eaciquisme d'Espanya, i encara que

interessen poc al

palie,

no

deixen d'interessar

politics que en elles hi tenen la peanya.
Maig ha pies comiat amb pluges i malt
temps; qualque inundaci6; una que altra inte
rrupei6 de línees férrees, i pron. ?Es que tal
vegada ha guardat les dolcors prirnaverals pel
seu
sueeesor, el Juny?
als

El

L'hivern del sindiealisme
Les declaracions de l'Angel Pestana a
«Nueva Senda», un trol de les quals publicá
CATALUNYASOCIAL al darrer número, re

la

ha pres la virulencia que en un prin
que es din si el dia 26 de Maig
i ares eombatents van firmar un armistici

cosa

.

no

eipi s'esperava, ja
uns

suspenent les hostilitats. Sembla també que per a
trobar la solució definitiva de les qüestions polac

alemanyes.

aquells indrets d'Europa, es neme
inter-aliada, proposada per en
Briand i acceptarla per en Lloyd George.
Els Estats Units i Italia segueixen dedicant
honors fúnebres als seus soldats morts durant la
guerra, als quals s'adhereixen tote,s les potencies
aliades, tant pel record deis morts com per atreu
re's la simpatia diplomática deis vius.
A Egipte hi ha hagut sagnants desordres. Els
politics indigens no s'entenen pas en la qüesti6
de negociar l'Estatut amb Inglaterra, i aix6 no
deu deixar d'omplir de satisfacci6 a
aquesta
potencia.
A Irlanda segueix el plet de sempre en estat
nará,

una

una

en

cornissi6

mica deseoneertant per

da, les

corrents de pau

a

tothom. D'una ban

lemblen existir;

es

din

tingudes entre uns ialtres. De
altre, Mr. Lloyd George declara en plena 'Cambra
del Comuns que ha sigut augmentat considera
blement l'exbreit anglés a Irlanda. ?Com acabará
aquesta qüesti6 que sembla no tenir fi?
Els anglesos eomencen a enviar produetes a la
República deis Soviets. ?Es que's prepara el re
eoneixement polític de la mateixa, a més a més?
En lirassim no sembla pas un mal diplomátie.
I per acabar, vetaquí, Regidor, un enfilall de
de Conferencies

noticies ben

,sueoses tótes elles: l'Entente
fa es
per impedir l'aproximaci6 d'Austria a Ale
manya, cada dia més aceentuada. Suissa sena

forços

decidida a expulsar del seu territori l'Ex-empera
dor Carlos d'Autria; els aliats es preocupen en
el desarmament d'Alemanya; el Vatieá i França
estan ja en relacié diplomática perfeete; etz.
ONESELF.

flexen la claror agónica de La posta
sindi
calisme. Confessa que «la organització sindi
cal atravessa una crisi que pot conduir-la a
una actuació estéril i infeccmda.» Regoneix
que «l'idealitat d'aqueixes multituds que tan

ir

3

CATALUNYA SOCIAL
depressa vingueren als Sindicats quedava li
mitada

la conquesta d'uná hora de menys
de més», que «els matexos que
follament vingueren als Sindicats s'en separen,
ara, estultament, esperant temps mellors.»
Afirma que «estem sense orientacions ben definides»... que «els moments son dificils, oi
Inés, trágies», i que tinguda en compte «la
manca d'idealitat a les multituds proletaries,
la perspectiva no resulta gens falaguera ni
atractívola, i que més aviat impulsa al negre
Dessimisme, element corruptor i disolvent deis
i

a

una pesseta

decidas esforgos.>
Davant d'unes parauls així del qui

mes

es

l'autoritat máxima, doctrinal i executiva, del
moviment, s'aixampla el cor de tots qui tre
molaren-í--,de tots els qui tremolavem—als mo
rnents

el sindicalisme revolucionani
a empassar-se,
a cops
la totalitat de la vida i de la eco
nomia de nostra terra. Peró no tots respira
ran de la mateixa manera.
en

semblava

d'audácia,

que
que

anava

Per part meya, considero temerari, insen
sat, l'optirnisme adhuc després d'una confe
ssió de derrota tan palesa com auténtica. Se
ria legítima la satisfacció, si la enfonzada
del sindicalisme revolucionani es degués a un
triornf veritable de l'esperit de justicia i de
caritat, a un ressurgiment d'idealisme, a una
redempció moral que hagués depurat a nos
tra gent. Per desgracia no es aixió. El sindi
calisme revolucionan i ha perdut, per?) l'Espe
rit no ha pas guanyat. La revolució es ven

luda, pero la tradició i l'ordre cristiá
Pas victoriosos.

no

son

El sindicahsme es abatut, sí, peró no ens
entretinguem gaire en fer-li l'epitafi. El sin

d,Icalisme
f?mula

no

ha estat més que

l'epissodi,

la

circunstancial d'una revolta que es,
antiga, profunda, perinanent. D'una re
yolta obrera que ja fa prop de cent anys que

es, viva,

tant

la indústria catalana

com

(1).

una revolta
pren diferents noms al tra
vers deis anys,que
que és l'esclat d'un ma
peró
teix mal per
ara
incurat i incurable. En
aquests noranta o cent anys, les aurores i

desvetllaments
des,
1

Incendiaris han sigut

seguides, de nits d'abatiment i silenci.

En aquestes
tongades de quietut,

en

aquests

(1) .dmmediatament

que prengué volada la industria
surgí la qüestió obrera amb rivets de social. Co
Inença ja al primer trimestre de i $31». Graell. Historia
del Foment

fabril,

del T. N.

res

Segons

Anselm Lorenzo les

prime

societats de resisténcia, de Catalunya, es a dir, amb
la
nomenclatura actual, els primcrs sindicats, daten de
1840. (El proletariado militante).

hiverns pels quals ha passat la qüestió obre
s'han
ra, precursors de les primaveres roges,
anat congriant amb quietut, mansament, els
elements del futur esclat, ha anat germinant
indivi
nova llavor revolucionaria al sí deis
duus que la mateixa derrota anterior ha tor
nat despitats, ha omplert de revenja i amar

gantor.
En Pestana mateix diu quina és aquesta
llavor: el negre pessimisme. La desesperan
la, la rencunia, tot aixó mina el cor de la
generació que ha sofert el desengany, buida
com és—com eh mateix ho testifica—de tot

idealisme, i la impotencia i l'odi deis vells
és l'heretatge que rebran les generacions no
ves, verges d'escarment personal, que, en
sentir-se les sangs bullir, acompliran la nova
tentativa.

Aquestes etapes de la revolució obrera que
aquí estan senyalades amb les dates de 1841
(quan els conflictes ereats per la Asociación
de jornaleros, quan En Jaume Balines es di
rigia als fabricants i elŠ hi dava uns consells
sempre desoits i encara avui vigents: en
substáncia go mateix que estem predicant
ara: l'atenció seriosa de cada patró pels
obren de casa seva), de 1851 amb le revolta
conti a les selfactines i l'asJasEinat d'En Sol
i Padfis) ,de 1869 a 1874 (quan la Revolució
i la primera Internacional espanyola), de
1881 a 1883 (quan la Federació de treballa
dors i la «Mano Negra»), de 1890 (vagues del

primer de Maig), de 1902 (vaga general re
volucionaria), de 1909 (vaga general i Set
mana trágica.), de 1913 (gran vaga textil per
les 10 hores), fins a l'actual terrible període
que comenea en 1916 i encara no es liquidat,
en
realitat marquen les erupcions intermi
tents d'un mateix foc central que mai s'apa
ga. Aquest caliu, cobert de cendra, qualsevol
ventada el torna a abrandar.
Ah, si aquest hivern del sindicalisme nos
nitres sapiguessim aprofitar-lo per a suscitar
un
gran estiu cristiá que no minvés! Si
aquel pessimisme morbós de l'anarquia

(Chesterton

anomena

a

l'anarquisme,

el pe

ssimisme occidental), pessimisme orb, fatal,
amargant, sapiguessim arrencar-lo del con
del poble! Si poguessim immunitzar l'obrer,
vacunant-lo amb injecció de serenor cristia
na, preventiu contra les toxines de fertilitat
prompta o llunyana, peró certa, que el sen
tir-se veneut li concentrará a les sangs!
Si sapiguessim, en aquest hivern del sindi
calisme, extirpar definitivament de les Ani
mes el corc revolucionani no foren de temer
futures rebrotades de la dolorosa historia.
R. RUCABADO.
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Al voltant de la

sindicació

agraria
II

El fet a que ens referiem en l'anterior
article és la mort de les vinyes per la
fil-loxra. Aquest fiagell escampa la miseria
per
totes
les comarques vinyateres de
Catalunya, com a la Conca de Barbará i

el Priorat, i produí profundes angúnies eco
nómiques a aquelles altres que, com al Camp
de Tarragona, el vi si no és la única font de
riquesa, n'és un important element. La misé
ria fou més sensible, de més poca resignació,
car aná precedida d'anys d'abundor produi
da pels preus fabulosos del vi, per mor que a
França ja tenien totes les vinyes mortes pel
mateix flagell. Els nostres pagesos, en gene
ral, foren poc previsors, no sapigueren d'es
talviar i molt diner l'esmerçaven per en
cendre més les lluites partidistes i abraçar-se
al joc i a la disbauxa. Aquest estat miseriós
fou explotat per politics acabant d'arrabassar
a moltes de les nostres gents rurals totes les
valors cristianes. D'aquest fet explotat per
les propagandes arrencá molta part de la
fúria o de la déria anticlerical. Comencen
els bateigs, els matrimonis, els enterraments
civils. Es despoblen les esglesies, i la gent no
cab a la Fraternidad Republicana. La Tradi
ció no té coratge sinó per a fundar en certs
pobles algún Centro Moral Recreativo.
Peró alhora quedava plantejat un problema
pavras, i que urgia la resolució; el del replan
teig de les vinyes. En certes comarques o ca
ha emigrar n massa, o plantar les vinyes
de seguida. Del Priorat emigraven molts pa
gesos cap l'América i Barcelona. Qui les havia
de plantar novament les vinyes? Aixó provocá
les primeres lluites socials agráries a Cata
lunya. Cada banda era moguda i estimulada
per les seves idees, per aquelles idees que
fins aleshores gairebé no més havien tingut
una promoció, una concreció, una actuació
política. Allí on encara les valors cristianes
o'havien mantingut% amb suficient póndul
amistosament l'amo i el parcer trobaren la
fórmula avinemt i justa per harmonitzar els
seus interessos. A on no, la lluita, la guerra
entre
ami) i parcer esclatá amb violéncia,
fou el cas del moviment amb esperit sindi
calista ja deis rabassaires del Penedés, i el
de la vaga de Barbará (La Conca) que durá
nous anys i que originá el primer celler coo
peratiu de Catalunya. Aquests dos movi
ments agraris, per lo interessants, mereixe
rien una monografia cada ú. Ells congriaren

primeres associacions agráries. Aquesta
precupoació per la part económica, desvetlla:
porta.
da o imposada per Festat de miséria,
també la contstitució de vares cooperatives
de consum pels pobles rurals. La major part
ser
d'elles fracasaren escandalosament per
rivah
mangonejades per polítics d'ofici, per
tats partidistes, per poc escrúpol en l'admr
nistració, per no fiar, i per poca capacitat.
les

Mentrestant el mon feia via cap a nous
viaranys, i Catalunya, desvetllant-se anava a
Feterna tradició, eLs ressorts i es
cercar en
timulants per a trobar-se a sí mateixa. L'es
perit d'associació ja aglutinava els estaments
de
a ciutat, i l'amor a Catalunya començava
pairals
retornar els pobles, a obrir les cases
enterenyinades els primers heréus per res
taurar-les en Catalunya. L'associació per a
fins económics deis de ciutat, sobre tot els
comerciants de productes de la terra, es deixá
sentir aviat i sovint una mica avara, una mi
preu
ca despótica, sobre els pagesos, marcant
als

productes d,ells, injust

o

poc remunera

dors. Aquest fet inicia a desvetllar la concién
cia de l'associació entre ella com arma defen
siva. I davant de la necessitat apremiant co
mençaren tantmateix de pactar les primeres
treves en les seves lluites politiques i boi re
ligioses. De manera que al principi més que
associar-se o sindicar-se als nostres progre
sos feien avinences temporals, comprometent
se mutuarnent a no vendre els fruits i men
trestant els comerciants no els hi oferissin
preu rerpunerador, i a ajudar-se solidaria
ment. D'ordinari, a la curta o a la llarga,
per manca de mitjans, tenien de capitular.
La reiteració d'aquests fracassos i el conven
ciment deis sacrificis mal esmerçats, s'ha d'ad
inetre com un deis factors importants que
preparen i indueixen els nostres pagesos a
sindicar-se orgánicament i duradera a La de
sindicar-se orgánicament a la defensiva.
Cree que és un fet digne de remarcar-le que
molts dels nostres sindicats rurals han sigut
constituits a base d'una treva entre els par
tits locals, treva que, gracies a Deu, s'ha
convertit en pau duradora per a bé de tot
hom. Aquests, els que han mort de soca a
arrel les lluites fratricides aLs pobles, social
ment, cristiánament, jo cree que han estat
els mes eficaços. En el reglament de gairebé
tots elLs, hi ha el c,onsabut article que prohi
beix de tractar de política i religió, etz., amb
els esperits calmats, i l'ánima en repós,
la benvolença entre amos i parcers, es possi
ble de sembrar-In qualsevol moment la llavor
de la bona, de la noble, de la patriótica polí
tica, i alguns d'ells, els millors, ja hi és sem
brada. Altres, encara es ressenten malaura
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dament,
que un

animats d'aquelles idees velles,
temps els feien barallar per al domi
i

son

ni del municipi. Sois d'aquest esperit, on
s'han organitzat, n'hi han dos, un de cada
mena (1). Acostumen a ser extremistes, vio
lents. En uns hi acostuma a haver els par
cers o els pobres i en els altres, els amos o
ries. També n'hi han que en cada ú hi ha els
dos estaments. Amdos son mancats del veri
table esperit de catalanitat. El vent de tem
pesta que sonmogué la guerra, la influéncia
de l'actuació sindicalista a Barcelona i la
Propaganda per certs indrets de fora, els ha
Posat en rnés d'un indret front a front, en
guerra social oberta. No és possible aquí his
toriar-ne els epissodis. Sois esmentarem, que
els nostres sindicats rurals revolucionaris han
mtentat ,d'assajar tots els mitjants de lluita
violents, de des la vaga fins el sabotatge i
l'apropiació, sino de la terna, sí, de totes les
Parts de la collita. Altre fet molt digne d'es
ment, és que malgrat tot el que sembli i es
Prediqui, el pagés catalá sindicalista no és
eomunista: el que vol o reivindica com ideal
es fer-se
arren
amo de la terra que mena a
dament o a pareeria, d'una manera o altre.
Ara, per acabar; la sindicació rural cata
lana revela el plantejament d'un problema

social agrari a Catalunya? Secament, en ge
neral, cree que no es pot respondre ni sí, ni
no. El que caldria fora un Govern en el qual
el nostre Dret hi tingués un orgue assenyat
1
.expressiu, que rectifiqués si cap injusticia
In ha, i adaptés les normes a les necessitats.
Mentrestant, fassin-ho aixó, els nostres sin
di.cats saviament. El catalogar les nostres
rlUstions agráries, si per cas estudiar-les,

dilucidar

les l'havien de fer també en cada
o en cada cultiu, gent acieneada de
cada una d'ellés i de l'ofici.
Angel de la G. GRAU.

enmarca,

(I)

Els sindicats conservadors, o de dreta, per dir-ho
els que depenen de la «Confederación Nacional
Els altres, extremistes, com els de rabassaira del Penedés, son guiats i aconcellats per la «Confederación Nacional del Trabajo». Els de les comarques
de més aprop son alentats pel setmanari
de
Tarragona «Fructidor».

aixi

son

Católico-Agraria».

Tarragonines,

No més amb que la quarta part
deis habitants de Barcelona do
nessin

nals

deu céntims setma
a Illospital de la

per

Santa Ireu,

prodria

Lsense

aquest i acomplir la

sostenir-se
missió

seva

penuria.

La derrota del Comunisme
en les eleccions italianes
cele
Les eleccions legislatives que s'han
acaba
que
de
Maig
brat a Italia en el mes
amb la
de finir, han deixat el Parlament
mateixa ponderació de forces del Parlament
anterior. El Partit Popular continúa amb els
mateixos diputats del disolt Parlament. Els
socialistes han tingut una pérdua molt peti
un aug
ta; i els grups lliberals han sofert
migrat.
molt
ment
significació de la
Hi ha, peró, una nota la

qual

no

pot

passar

a

ningú desapercebuda:

la

no
derrota deis comunistes, els quals gairebé
diputats.
En
han arribat a obtenir dotze
ciutats com Torino, la Meca del comunisme,
l'anomenava, han
el Petrograd italiá, com se
comunistes.
En les provin
estat derrotats els
on el co
Ferrara,
loes
i
de
cies de Bolnia
munisme hi era preponderant, els candidats
comunistes han conseguit parella sort. A Mi
lá, ha triomfat el socialisme moderat i anti
bolxevista de Turati; etz.
I contra els qui d'aprop han vist l'estat
que
de l'Italia d'aquestes darreres setmanes,
encara
és
més
la derrota del comunisme hi
i en lfambient social que en el
en l'opinió

mon

polític.

mantingut
Es ciar que el socialisme s'ha
passes.
Pero
algunes
avençat
fort i fins ha
aixó es deu a la reacció contra el fascisme,
que a la vegada és reacció contra el comu
nisme.

El fin d'en Gorki
El fila del tristement célebre escriptor rus
Gorki, educat pel seu pare en la més espan
tosa anarquia intel-lectual i moral, sha con
vertit al catoficisme i ha entrat de religiós
te
en el Convent que els PP. Franciseans,
Floréncia.
de
Fiesole,
prop
nen a
En l'humil hábit, el més humil de tots, en
l'hábit del Serafi d'Assis baix el qui tot amor
germil no sois de l'home, sinó
es considerat
adhuc, deis ocells, deis peixos, i deis llops,
s'ha escudat deis odis deis homes, el fill d'en
Gorki. Qui sap si la Providéncia fi reserva
Saulo, la missió de convertir
com
a un nou
els seus germans, a la llum de la gracia.
La vesta fosca del fill d'en Gorki dona més
Ilum als homes de bona voluntat que els es
crits de son desventurat pare, assenyalant un
fort contrast entre la máxima abnegació cris
tiana que es diu obedilncia i 'arnés refinada
egolatria deis homes, que es diu anarquia.
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.,Ca

petita euldria

L'Eularia té divuit
ga com una

anys.«El seu riure drin

canzpaneta. Mai la

vureu

tris

ta. Es blanca COM la neu de les cangestes
Porta tanta llum a dintre que ti traspua

cada finestra lti ha posat cortinetes blanques,
que esm,ortueixen la llum i embelleixen la
casa. Ha fet uns rosers per l'altaret de la
Mere de Déu i ha omplert de clavellines el
baleó.
Ja fa uns quants dies que en sortir del
taller s'adolut que la segueix un jove. Cont
que la petita Eularia és una floja molt hones
ta, no gira rnai el cap i camina depressa per

amigues ti diuen que té
cara d'ocell, i és tan petiteta i gentil
que
tothom l'anomena la petita Eulária. Es l'ale
arribar més aviat a casa. Qui deu ésser aquest
gria del taller. Les seves campanyes de tre •ove? No l'he vist gaire bé pera asseguraria
ball l'estimen i ponderen les seves grades.
que és ben plantat.
Mentre treballa canta amb veu dolea i
Un dia sorti del treball amb la Mercé, rú
sonora. Es orfeanista i sap un enfilall de
nica noia esbojarrada que hi havia a taller.
cançons fresques i gemí:14es. I com plauen
—Escolta—li va dir l'Eularia—com és
aquestes caneons a les modistetest Gairebé ja que vesteixes tan elegantment. Qui et dona
pels Idls. Les

seves

tothom les canta al taller. Abans quan ella els diners per a comprar aquestes robes tan
hi era no es cantaven sinó caneons de bones?
coblejcwlora. Pera ara ha triomfat la caneó
—No te'n preocupis d'aixa. Si tú volgue
popular. La petita Eulária ja ho assegurava ssis també les portaries. Que et creus que jo
que els plattria molt la caneó catalana, en les
soc tan beneitona com tít, que pases el dia
entranyes de la qual hi batega l'aninut del treballant per a-rnenjar i vestir malament.
nostre poble. Les cançons que vosaltres can
—Els mezts vestits no son barts, pera fan'
teu, els deia, no diuen res a l'esperit i pro
olor d'hanradesa...
fanen els vost res llavis. Canteu les meres
—D'hortradesal... No siguis cursi Eulária...
cançcms i us sentireu desvetllar sentiments
No veus que l'honradesa és una moneda que
nobilíssims. Si el cant és el llertguatge de l'a
no té circulació. La set mana que vé penso
nima, no volgueu fer-li dir coses tan lletges. deixar el treball. Que treballin els beneits!...
La petita Eularia té una n'are que l'esti
Tú totá la vida .seras pobre. Que en treus
ma més que les nines deis seus ?dls. Pobre
de treballár tant! Jo sé un jove molt ric que
d'ella si es tnaris la seva filla! El seu marit 't'estima molt i et dpnaria tot et que vol
va morir fa dos anys. En ntari li va dir la pe
guessis.
tita Eularia: ha mort el pare i no tenim
—No segueixis, Mercé: no vouguis posar
ningú que ens ajudi, pera no ploreu, mare davant deis meus ulls mirallets per enlluer
meya, jo treballaré. La mare agrai molt les
nar-me. Jo vid un joya del libeit braç que m'es
seves paraules de conhort.
tinzi com Déu mana...
L'Eularia al cap de pocs dies troba una
—Vols casar-te amb aquest pobrissó—que
modista que li dona feinct i antb el seu treball et segueix tots els clies. Es un pobre depen
menté la seva pobreta triare.
dent de corriere. Es diu Enric. Casa't amb ehl
Quart surt dejorn de casa, va a peu al ta
i ja sabrás qué cosa es patir. Molts dies el.9
ller i amb els diners que estalvia, compra un forners no pastaran
per tú. En canvi et futre
pomell de flors per 4r-ne ofrena a la sera que jo canee...
mere. Arriba a. casa tota contenta, amb les
—Si és tan bó perqué no el vols per tú...
flots a la má, i diu a la seva mare fent una
—.-Perque jo ja en tinc un de més ric en
gran rallada: porto un pom de roses pel 911e7
cara...
promés. Teniu, i la mare amb un somris als
—I es casará amb tú!
llavis u pren les flors bo i dient: qué ets bo
—No ho sé, pera el cas és divertir-se i
no

•

.

na

filleta

La

meya...

petita Ezdaria és polida i endressada. A

no

treballar. Tú

les

coses

et prens massa seriosament

de la vida.

(
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--Tú íes el que et sembli pera deixa'm a
mí. Mai he cansiderat que el treball fos una

carrega feixuga.
—Veig que no
beneita del que jo

entenclrem. Ets més
creia...
--I tú ets massa llesta.
Les dugues amigues varen enmudir. La
Mercé comprengué• que no era possible ensi
bornar
i s'acomiada fredament de
ens

ern

ella.
La petita Eulária, arriba a casa tota C07)1muguekt. Les paraules de la seva amiga ha
vien obert una ferida en la seva ánima pura
i

innocenta.
Pobre Mercé,

pensava, l'han enlluernat els

qoigs i les riqueses!
La Mercé

arribar al dissabte digué a la
directora del taller: La setniana que vé ine'n
raig de Barcelona. Ja estic cansada de tre
bailar, Me'n vaig a correr ?izan. No ein vui
morir d'ensopiment COM aquestes pobres

L'Eulária la

va

mirar amb

una gran

pie

tat. Toles les noies del taller varen comentar
les Paraides injurioses de la Mercé.
Un cop va ésser fora ja ningít es preocu
Pa d'ella.
La petita Eulárict cada día era seguida per

l'Enríe.

Una nit en sortir del treball es posa
Pioure i l'Eulária va cercar una escala per

aixoplugar-se.
L'Enríe comprengué que

era una bona oca
i fent el cor fort es dirigí
vers la mateixa escala. Aviat simpatizaren.
Amor no necessita esforçar-se gaire per acon
seguir que dues animes joves s'estimin. La
Patita Eulária li va dir que ho diría a
la seva mare.

sió per

va preguntar l'Eularia.
Pobre Mercé!, contesta la campanya, és

Mercé,

a

en

n,oies.

a

l'havia enganyat. L'Enríe era un bon hame.
Es varen prometre i al cap d'un any es
celebraren les noces. L'Enric era dependent
d'una casa d comerç i s'establi pel seu comp
te. L'Eularia posa tanibé un taller de modis
ta i amb els guanys que obtenien anib els dos
negocis, anaven fent bossa. La felicitat els
soinreia. Déu els benei i l'amor fruita. La
petita Eularia va ésser mare d'un infant ro
bust. Tenia els cabells rossos com ella, les
galtes sonrosades i les cametes molsudes com
un angel barroc.
Un día troba una companya de trebctll, i
s'abraçaren amorosarnent. Que sabeu de la

a

El diumenge sense dir res a l'Enríe, l'Eu
laria l'ana a visitar. La Mercé, en veure-la,
plora amargament. Li explica tota la seva vi
da dliorrors i de pecats.
Ho veus, digué l'Eularia, com jo tenia raó.
Ah, si in'haguessis cregut. L'amar veritable
és l'amor de familia. Jo tine un espós bó

fill que és la nieva
alegría. El treball i l'amor ens han fet feli
ços. No et fiis deis que t'ofereixen joies. Fia't
únicament, de l'home que et porta al peu de
que m'estima inolt i un

l'altar i que et vol estimar com Déu mana.
Jo tinc un taller i si vals regenerar-te t'o
fereixo treball. Encara hi ets a temps. Accep
tes!
—Oh, sí,---va dir plarant la Mercé.—Ets
un angel. Les teves paraules han amplert de
llum la mera ánima, plena de pec,ats i de
tenebres

L'Eularia plorava, pera les
mes eren

d'alegria.

En arribar a casa li va fer saber que
aquell jove del qual ti lulvia parlatlantes ve
gades, U havia dit que l'estimava i que si
ella ho trobava bé accediria en ésser la seva
esposa.
Ja 'lo crec que ho vui, exclanui la mare.Ja
quí és aquest jove. De seguida que em va
res parlar d'en vaig voler esbrinar quí era.
Es un bon noi. Trebcilladar, seriós, enteni
mentat. La petita Eulária en sentir ,aques
tes lloances
somrigué commoguda. El cor no

seves

Havia redimit

un

llagri

anima

CIVERA.

Aquest

número ha

sigut passat
sura

per la cen

gubernativa

•
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tici6 de

Un vot de

nivel],

qualitat

Som

en

ternps,
socials, com
un

qual tractant-se

el

en

si fossin la

zilla del mon, tothom hi diu la
facilitat
a

d'opinar,

es

ciar,

cosa

seva.

troben

es

de

sen

aqueixa
opinions per

Amb

tots els gustos. Els uns, per tal de

reaccionaris, s'escorren fins
pies lhbertárics; els altres,

més

semblar

no

els limits de les uto
per tal de

titllats de modernitzants, reculen fins
gairebé de vista el rnovirnent deis fets.

no

ésser

percíre

a

mig de la confusi6 d'idees, predicades, al
trement, les més fo'ra de cand amb prou pedan
teria, fa, dones, de bou sentir la ven serena, pon
derada, 1 de més a més amorlvola, d'un horne que
parla, en virtut de la mateixa competencia
En

en les
matéries que tracta, sense cap pretensi6,
peró
tambo sense cap nebulositat, sense cap

vaeil-la

ció i

sense

cap

apassionament.

Tal és el eas d'En Narcis Pla i Deniel, prou
estirnat en els seetors Inés seriosos del poble tre
hallador de Barcelona, en la seva conferencia do
nada

a

la «Casa

Social», quinze .dies ha,

amb

motiu de la l'esta conmemorativa de
la «Rerum
Novarum». Volem fer constar en les planes

de

CATALUNYA SOCIAL les seves orientacions,
que
cauen de pié dintre el marc
general de la nos
tra própia ideologia.
iSnha d'abolir el régim de salari? Cont s'ha or
panitza• l'associació obrera? ?Corn s'ha de
regu
lar el contracte de treball? Heu's
aquí les tres
qüestions, ben interessants, que tractá d'estudiar
el nostre amic

en

la

conferencia.
I quan sembla equivalenta
sentar pina d'en
darrarit declarar-se contra l'abolici6 del salan,
eh, que al-1lb noble orgull es professa fill
d'un

assalariat,

seva.

i que per tant

sap del salani to

en

tes les

eflcácies,

zat

l'experiénclQ.--tiniversal,

en

les doctrines de

si la virtut

l'Encíclica,

avui enlluernats

Facompanya,
en

recol

la- retó, i

amonesta els

en

obrers,

per

propagandes tendencioses,
que el que a ells intercssa és una remuneraci6
del seu treball justa i suficient, que.ajudada de

un

mateix

d'una uni

miseria.

versal

Passociaci6, hett's aquí les sevcs
a ssenyades
consideracions: L'associaci6 obrera és
un deis primers passos per assolir la
justicia
En

qüestions

ciases, reduint a tothom a
probablement fora el nivell

que

ordre

a

social. Cal que les associacions obreres augmen
tin en número i actiVitat. Pe-rt no hem d'arribar
per reacci6 contra

anterior injusticia a pro
clamar la sindicacié
obligatória en sindicats
únics. Associar-se és un dret; per?) aquest dret
no

una

pot mai

convertir-se

sindicat

únie;

un

en

imposici6 d'entrar

en

fins l'Estat s'ha d'abstenir de

estimular, facili
tar, protegir la síndicaci6; fer-la gairebé una ne
cessitat pels aventatges que proporciones a FO
brer. Rodejar-la de suficients garanties legals,
per tal que no esdevingui perturbadora. Tot el
que passi d'aquest limit fa sentor de tirania,
semblant coacci6.

mes

L'ideal fora

menys velada.

o

I és admirable obsevar el

Pla,

senyor

com
després de tants anys, en
delicades, i aparentment tant
variació, res s'hagi pogut justament

téries tant

jectes

a

surar

de les

generals fixades

normes

en

ma

sub
cen

la «Re

Novarurn».

rum

En ordre al tercer

l'equívoc de

punt, desfá

la noció de contracte

el senyor Pla

col-lectiu,

que

eabalment a tantes discusions inütils va donar
lloc a casa n'ostra, durant el lock-out d'ara fará
dos anys. Contracte col-lectiu i

contractes indivi
s'exclouen. Aquel senyala el nutre ge
neral, dintre el qual hauran de pactar-se aques
duals

no

tos. El contracto individual

no ha
d'eliminar-se.
Ho diu la mateixa naturalesa de les coses: qui

treballa,
ball, no

i per tant

qui

ha de contractar el tre

col-lectiu «sindicat»rses
l'obrer indivicluu. Perb b6, i fins tal volta ne
cessari, és que el contracte de l'individuu vagi

regulat
que

és pas

i tambo

marca

el

cos

protegit per

les

normes

generals

el contracte col-lectiu.

aquí, les serenes orientacions del doc
Pla. Amb aquest sentit de responsabilitat,
amb aquesta abséneia d'exageracions, amb aquest
seny d'eficácia reformadora parla un home que
Heu's

tor

Pestalvi i del seny els permeti minorar la seVa
condici6 de vida i enlairar-se en l'escala de. les

potser arnb més sinceritat
ningfi, ha treballat amb
la paraula I amb els fets, per millorar, moral
ment i materialment, la sort del proletariat do

categories socials;

Barcelona.

no

pas

precisament

la

desapa

durant molts

anys,

amb més generositat que
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DIBUIX

DE

F.

DE

P. BADÍA

Les fabriques s`han esfondsat; el comerc

empobrit

i els

pobres

es

moren

feina... !el comunisme ha vencut!

es

mort; els rics s`han

de fam: els obrers

no

tenen

lo

CATALUNYA SOCIAL

Pecats d'ambient

La tasca
L'Estat és

dustrial,

un

mal

impersonal
comerciant,

un

mal in

mal administrador..., aixó está
a la conscilncia de tothoin i ho prenem com
un fet fatal, sent així que hauria de revoltar
nos; peró és que tots fem el mateix.
De tota la parauleria esmersada al Con
grés en la discusió de la prórroga del con
tracte amb l'Arrendatária de Tabacs, en vo
lem recollir una frase que ve com l'anell al
dit per la nostra argumentació.
Un diputat recordant que el President del
Consell havia sigut dircetor-gerent de l'es
mentada empresa es preguntava com era po
ssible que la mateixa persona, sota qual ad
rninistració la Tabacalera havia aconseguit
guany-, pequés de negligincia si el negoci pa
ssava a mans de l'Estat, representat pel Go
un

vern.

Es veritat que aix() té quelcom de facécia i
no deixa de tancar una veri

subtilesa, peró
tat.

L'Administració pública

va

malament

cida. Voldriem un petit mon per cadascú de
nosaltres. Ens inventem els problemes de ela
sses, perqué no tenim prou sinceritat per
crear-ne tantes com
homes.
L'associació obrera l'obirem com un truc per
copsar unes pessetes més de jornal i treba
llar unes hores menys; la patronal per reac
ció contra l'obrera; el Municipi el veiem una
espoliació; l'Estat un robatori...; res de con
ceptes superiors.
I encara parlen de la Internacional els ro
jos, i de la Societat de les Nacions, eLs di

plomátics.
Juli VILA.

Un

'con curs

Publiquem

per creure-ho d'interés les ba
del concurs obert pel diputat a Corts
pel districte de Manresa En Josep Creixell
i Iglesies. Com veuran els nostres llegidors és
un concurs altament interessant que posa de
relleu la generositat i els sentiments cristians
de l'honorable representant del poble,
ses

per

pinyons de l'engranatge estan tarats.
L'empleat, des del més modest fins al quefe,
no voten o no saben captenir-se de les seves
obligacions. Al cap d'avall el negoci no és seu,
que els

és d'una

abstracte que se'n diu Estat
no és ningú i aquest amfibio
lógic ideani arriba a concretar-se en la cons
cióncia ciutadana en aquella máxima de que
robar l'Erari públic no és pecat.
I així els uns, els contribuients, procuren
robar pessetes i els altres, els empleats, hores
i treball. I és natural que esdevingui un mal
que

som

cosa

tots i

administrador.
Aixó solament ja és prou gros, peró el mal

s'escampa i La ideologia subversiva ja s'apli

ca a tot alió
que no sigui ben nostre. No
creiem defall el no prestar tota la nostra acti
vitat a l'empresa d'altri, encara que d'ella en
rebem el pa. Es d'una inconseqiiIncia infantí
vola, peró és la realitat.
L'obrer, en la més amplia significació del
inot, procura a gratscient no dar tot el ren
diment que del seu esfrç n'esdevindria, per
qué el negoci no és seu, es del burgés; enca
ra que el dia que per culpa
de tots el negoci

falli,

es

quedin

interessant

tots al carrer.

I vetaqui que en aquest temps que tant
se
parla de cooperació, de col-lectivisme,
adhuc de comunisme (el socialisme ja és co
sa trista i primitiva), triomfa
l'esperit de la
botigueta, del treball individual amb bene
fici individual; diem-ho ciar, de l'egoisme sui

PREMIS

Un

premi de 500 pessetes al

senyor Rec
Vicari que, en porporció al nom
bre d'habitants de la Parroquia a que perta
nyi, tingui.un major contingent d'infants a
apendre la Doctrina Cristiana.
Altre premi de 500 pessetes al senyor Rec
tor o Vicari que, en proporció al nombre de
habitants de la Parroquia a que pertanyi,
ensenyi gratuitament les primeres lletres al
major nombre d'infants.
tor

o

senyor

II
Un premi de 500 pessetes al senyor Mestre
en
porporció al nombre de habitants
del seu poble i a la quantia de l'assignació
de que disfruti per material, tingui l'escola
més concorreguda, proveída i ordenada.
Un altre premi de 500 pessetes a la senyo
ra Mestressa en fescola de la qual millor hi
concorrin les circumstáncies del paragraf an
terior.
que,

III
Altre premi de 500 pessetes a l'obrer o
obrera que, amb el producte del seu treball,
mantingui i eduqui un major nombre de fills.
Altre premi de 500 pessetes a l'obrer o

11
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que, amb el prducte delo
mantingui els pares de més edat.

obrera

seu

treball,

Altre premi de 500 pessetes a la noia que,
ami) el producte del seu treball, mantingui a
la familia més nombrosa.
CONDICIONS

Per

aquest concurs és
en
ésser vei del districte de Man
resa i solicitar-ho per escrit, abans del 30 de
pendre part

a

indispensable

Juny prIxim.

Les solicituts i justificants que els

concu

creguin oportuns presentar, deuen

rrents

adrelar-se al

de Sobrerroca num. 27,
principal, de la ciutat de Manresa.
El concurs será fallat durant la primera
quinzejla del mes de Juliol próxim.
carrer

JURATS

L'Il-lust•e senyor Arxiprest de Manresa
Dr. don Josep Alabern fallará el concurs a
qué fa referéncia l'apartat I.
L'Inspector de Zona, don Emili Soler fa
llará el de l'apartat II.
El de l'apartat III será fallat pel Comité
de BenificIncia de la ciutat de Manresa, aug
mentat amb el senyor Alcalde de SaLlent don

Joan Trasserras.

Segurament
triomfal per
de ginesta, la

la

quan

processó

passava

les vies assolellades i oloroses

processó els

anava per

dintre.

* * *

En Melquiades Alvarez en el discurs resum
de l'assemblea dl partit reformista va dir re
ferint-se als mals perque atrevessava Espa
nya que eh era optimista i per aixé demanava
el Poder.
Puix si és així, que consti que també nos
altres som optimistes. A veure si pescarem al
guna coseta.
* * *

Posem-nos tranquils,

que

si

l'amigo Mel

guiades puja és com si ens fecin
de vida, perqué s'hauran acabat

un segur
els crims,

ell será respetuós amb totes les idees,
perb com l'assassinat no és cap idea (és natu
ral, és un fet) no el permetrá, ni que E de
mainin amb paper de pesseta i guarde a S. E.
car

muchos anos.
Ara que el perill está
manar

permis

per

en

aquestes

que
coses

no

és sol de

que

son

con

seqüéncia natural de certes propagandes que
el senyor Alvarez permetrá en nom de la lli
bertat de pensament, perqué alló son idees.
Vaja, que tenen cada ideia aquests sonyors
reformistes, que semblen velles ma/grat la re
forma.
**

*

pronosticar

aci d' a,11á
Un diari publicá

una

noticia sensacional

que ens omplí el cor de joia. Diu que un met
ge célebre ha dit que si els honies ens alimen
tessim amb les mateixes substáncies natu
rals que el nostre pare Adam, La riostra vida

seria eterna.

Les senyores seran sens dubte les que adop
taran més aviat aquest novíssim procediment
d'allarnar la vida, car molt d'elles professen

un

gran culte als nostres primers pares. I
ho diguin la gran majoria que ves
teixen corn nostra mare Eva.
si

no que

*

*

a,

any la festa del Corpus fou ce
solemnement. La processó passá llar

interminable pels
Una vegada més

fonda religiositat.

Els sans culottes d'ahir, son els sans tabac
d'avui; el mateix de ferotges, que no han
parat fins imbuir els Poders públics i fer im
plantar el régim del terror !la guillotina!
iQuants puros deuran veure's escapsats amb
aquest maléfic aparen!

*

COM cada

lebrada

que aixé del contrae
Ja varem
te amb la Tabacalera duría cua.
Ara per fer-lo surar s'aplicará al Congrés
la guillotina !quin horror! i els diputats estan
que bufen davant el perill de l'aparellet.
I tot aixO no hi ha qui ens ho tregui del
cap que és obra revolucionaria. Nosaltres
que hauriein arribat a somriure davant la
bonhomia d'aquelles rengleres d'homes que
esperaven a les portes deis Estalles sense en
dar sisquera !Obrin que volern entrar!, i ara
ens adonem que és que conspiraven.

carrers

de la ciutat

Barcelona

palesá

la

ve

seva

Els radicais no volien que l'Ajuntament
assistis en corporació a la proc,essó tradicio
nal i solemne, perqué, segons ells, el poble ca
tara no és catblic.

* *

d'aquest sistema l'Alba va
frase d'En Canalejas, el qual
responent al no,saltres sont nosaltres purita
nista d'En Maura, va dir: nosaltres no som
vosaltres, més puritá encara.
Aquestes frases son d'una tal evidIncia que
En Perogrullo, diputat de la majoria, va in
terrompre: El que ens esparveraria és que
En la discusió

recordar

una
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nosctltres no fossim ja nosaltrcs, o que vos
altres fossiu nosaltres, perqué s'hi está força
bé al Poder!
*

*

S'ha parlat amb insistencia durant aquest
dies (tant que el senyor Bugallal va desmen
tir-ho i aixó ens ho assegura), d'una vaga
bastant general de la Policia.
!Ara sí que s'ho deu veure malament En
Casanellas!
*

*

Un mestre suis, Hector Nicole, que va anar
Russia a estudiar els métocies pedagógics
bolxevistes i que ha tornat d'allí tan desil-lu
sionat com el nostre mestre En Marcelí Do
mingo, ha publicat al periedic L'Alsace Fran
çaise, unes notes molt sucoses fruit de l'ob
servació.
Diu que alli els petits entren a l'escola
amb la gorra posada, fumant i sense llibres i
que si li pregunta a un noi perqué no estu
dia us respón: Aqui els que no saben res
ocupen els llocs més alts i els savis es moren
de fam.
Son molt retrassats aquests xicots que es
creuen que a la seva patria solament passen
aquestes coses extraordinaries.
a

ssia,

clemosirani, les

conseqüenries

política.

de tal

Varis fenonlens s'observen que criden fortament
l'atenci6; en primer loe i per la gran trascen
déncia que té, nota el senyor Zagorsky que en el
fons de la economia nacional

russa

procés diametralment oposat a
cipis que inspiren la política deis
un

es

produeix

tots els prin
Soviets i que

provoca el desenrotllo d'una nova burgesia, pe
tita i mida, estratificada entre les capes socials

més diverses, ja que la integren des deis fun
cionaris soviéties, i treballadors fina als petits
comerciants, industrials, pagesos, intel-lectuals 1
serveix del régim soviétic en vista a llur espe

paisans.
enlació,

Tota
lucre i

aquesta gama tan diversa se
enriquiment personal, i earacte

ritzats tots ells per un nivell intelectual i moral
extrernadament inferior ala dels antics burgesos
i

capitalistes.
En segon loe, el

que caracteritza la vida

so

cial de Russia és el que l'autor anomena fenomen
desindustrialització desurbanitzaci6 de l'eco
nomia nacional.
La despoblaci6 de les ciutats, la rubia
de
vastaci6 deis grans centres de cultura, l'oculta
ment del capital, l'aniquilament de la gran in
dústria i del comere deferrnina una preponde
del camp sobre la ciutat. Al camp es re
busca de llibertat aixl l'obrer com el
en el camp busquen així com una re
lativa pau, el nodriment del seu ces. Es el retro
ráncia

fugia en
burgés, i

ELS LLIBRES NOUS
QUE

PREGUEM ALS AUTORS 1 ALS EDITORS
NETA COMETE DE

SECCIÓ,

L'APARICIO DE
QUE

LLURS

ENS REMETIN

VULGU1N

LLIERFS

EN

QUE

DO

AQUESTA

UN EXEMPLAR,

REPUBL1QUE DES SOVIET.9f—Bilan Eco
nontique, par Simon Zayorsky, Professeur d'E
conontie Politique a l'Université de Petrograd.
—Bibliotheque da Bureau Econontique Rus-se,
Payot et Cje., Boulevard Saint Gerntain, 106,
Paris, 1921.

LA

República deis Soviets on la política va
remolc de Penonomia, és irnpossible fer-se ben

A la
a

be cárrec de les qüestionsolantejades per la po
lítica general del poder soviétic, sense un estudi

hen detingut deis resultats económics assolits.
L'autor, il-lustre professor d'Economia Políti
ca de la Universitat de Petrograd, basant-se en
les publicacions bolxevistes, única font a la que
podia acudir, car ben 'sabut és que en el régim
Leninista no existeix cap publicaci6 científica,
política, económica ni estadística que no sigui
inspirada pel Crovern de la República, ha fet un
detingut analisi de la situaci6 económica de Ru

cés de, tota la civilitzaci6 russa que fuig espaor
dida de les ungles del tirá i es refugia en la
múntánya, iniciant-se una nova economia, semi
medieval tancada
que té per

en

ot.jecte

les

parets doinéstiques

i

satisfer individualment tetes

les necessitats.
Els poders soviéties que es proposaren com
a fi la inmediata realització del comunisme a Ru

ssia,

han

engendrat

amb llur

política

un

capita

lisrne priniitiu, brutal i ruin6s; fracassant tam
bé en llur divisa d'abolir les classes socials,
mal com ara hi han hagut antagonismes tan pre
gons i castes tan separades... bastant cun
•r
el funcionari amb l'obrer de fábrica.
El llibre del senyor Zagorsky, pie d'abundosa
clocumentació 1 estadística, és un verdader «lia

lang económic», del régim soviétic, i que mostra
més ideologies amb números, l'enorme fracas de/
mes absurde despotisrne creat sota la capa de la
democrácia.
Set capítols conté l'obra, responent als següents
titols: lA Politica Económica de la Repúblca deis
Soviets.—La Producci6,—E1 Canvi i el reparti
ment.--Els transports.—E1 treball.—Les finances.
—Conseqüencies socials.
Paradoxament podem sintetitzar la impressi6
que ens ha prcxluit la lectura d'aquest Ilibre, ina
nifestant que la

política

deis Soviets és la niCs
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adequada

per

a

encoratjar el desenrotllo

d'un

alt caire conset vador en els petits industrials i
comerciants, que son precisament els qui senten
una

afecei6 més extrema

a

llur

petita propielat.

ella
veuen en
seva
in
inviolable
de
la
solatnent el fonament
dustria, sino adhuc de tot el sistema económic i so
cial en general. I tant és abrí que els mateixos so
viets impotents contra un estat d'opini6 uná,nim, van
abandonant poc a poc la situaci6 extrema en

defensant-la

a

*nitrança, perque

no

que

es

colocaren i fins arriben

a

reconeixer

com

llegítim estat de dret, l'estat de fet de la pe
corres
tita propietat, en la defensa de la qual hi
mugik...
d'honor
al
pon un lloc
I vergonyosarnent comencen ja a implorar la
misericordia del capitalisme, pactant atnb ell
a

l'estranger i flant en eh la salvaci6 de la des
venturada massa proletaria un cop més vícti
explotadors.
ma de la seva candidesa i deis seus
MAN ICII.
a

NOTICI ARI
L'Institut Nacional de Previsió declara que
ja 'estan a punt de funcionar les Caixes re

de Cases barates, rEstat estimulará la
trucció d cases propies, i les destinades

gionals pel retir obrer obligatori correspo
nents a Catalunya, Guipuzcoa i Vizcaya.
Ara s'estudia la conveniéncia d'aya/10.r el

g-uer

tein ps

per

treballen

a

en

concedir el retir als obrers que
indústries de les nomenades d'a

gotament.
El proper diumenge es pregonaran en tots
els Municipis les disposicions que han de
regular el nou régim social del Segur Obli
gatori.
—En aquesta ciutat ha tingut lloc rA
ssemblea de les Federacions Católic-a,graries
de Catalunya i Balears sota la presidéncia
d'En Josep Maria Cartes. Van parlar els
senyors Saenz de Barés, Canals i Hostench.
Per dimissió del president va ser elegit
Per a aquest arree el nostre distingit amic
En Josep Vida! Barraquer.
—La Federació Agrícola de l'Ebre es pro
una fábrica per a neutralitzar i
deshidratar els olis excesivament ácids.
Tindrá força per elaborar deu mil quilos
diaris d'oli.
Posa bastir

--Segon el dictámen del projecte de llei

cons
a

llo

económic.
S'imposen als Ajuntaments de les ciutats
habitacions d'aquesta
on hi ha necessitat de
classe la redacció, dins el terme d'un any,
d'un projecte per a construir-les.
—L'Institut d'Orientació Professional ha
publicat La fitxa escolar i un interessant fas
cicle de propaganda adrecat als pares de fa
milia a fi d'assabentar-los respecte a la im
portancia de donar aLs fills l'ofici que més
sadapti a les seves condicions i necessitats.

presentat una esmena al
amb el fi de hi
Barates
de
Cases
projecte
habitacions.
gienitzar les
Son radicals les mides que proposa; peró
talment poc prbctiques quiscuna d'elles.
—En Maura ha

—A Sitjes s'ha constituit el Patronat de
l'«Escola de la Foria», que aviat obrirá les
seves portes a rombra del «Cau ferrat»,
tants
d'exemplars hi ha de tre
on
halls de forja, cert que a tota Espanya, enca
rnés especialrnent a Cataluinya, tin
ra que
gue eminents obrers cultivadors.
—En la última sessió de l'Institut de Re
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formes Socials s'aprová la ponéncia referent
carregament máxim que pot portar un
obrer, fixant-lo en 60 quilos.

al

—A la Cambra Agrícola de Pla de Bages
es
va
celebrar la tercera Assemblea de la
Mutual Agraria, i es van aprovar el balanç
de 1920 i el pagament als socis de la indem
nització pels sinistres ocorreguts, a raó de
75'72 per cent. El senyor 1Vliquel i Cruscó

proposará l'assegurança agrícola obligatoria.

—El Congrés de la Propietat reunit a Ma
drid ha pres, entre altres acords, els se

güents:
Creació de Cooperatives de materials de
construcció per l'abaratiment de les obres.
Que les Cambres d Propietat tinguin repre
sentació en les Juntes Municipals, en el Re
gistre Fiscal, etz. Que es faci obligatori la
col-legiació de tots els •propiataris urbans.
Que les Cambres siguin cossos consultius de
la Administració pública.

CONSULTORIO CLÍNICO

••••••••••••••••••••••••••••••••

Ir
•?••
: CATALUNYA
SOCIAL SEU ELS DISIIIPTES E
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un any
Sis

mesos

.

Cada número
ANUNCIS

A

.

8

ptes.

4

»

15

•
•
•
•
•

céntims.

PREUS ECONÓMICS

•
•
•
•
•
•
•

MMMMMMama.

INTERESSANTÍSSIMA
per

a

els

senyors Rectors,

propietaris, pagesos, i Sindi
cats Agraris, es l'obra del
P.

CHALBAUD,

J.

S.

DEL

4' edició

Mas

Condiciones especiales para trabajadores.
HORAS
DE 7 A

BOQUERIA,

DE VISITA:

9, TARDE.

Entrnda

ACABA
LA

:

27 pral.
ALSINA,

2.*
3.

DE SORTIR

QUARTA EDICIÓ

MENT

NOTABLE
AUMENTADA DE
LA

Sociología Cristiana
DEL

josep Llovera,

Pbre.

ilurales
UNICA A

aumentada

CLARA,

Per demandes dirigir-se

«ACCIÓN POPULAR
Baix St. Pere, 1, 3 i 5
BARCELONA

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

Dr.

Singinios o

JORDÁ

DR. R.

a

ESPANYA,

COM

A
COMPLERTA 1 CONCISA

SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES I A

«ACCIÓN POPULAR
PREU:

7

»

PESSETES
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(Tiguc TA
GIA

\
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CASAMi
t¦tomuo.
Str,r, 1.•
•

GIAO EX1

,-^'.

•

•••••

t

PA SAM
•

ANA
•

10.

O.,

k'•

t

'5P

Or,...".°Aeis!c •.7L

REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADAS
DIDLYSTIIIA

el- Fi A_ N

CATALAMA

MARCA

<

CERE Ft I A_

ESPECIALIDAD ec 1;

DEPOSITADA

ac

lao

ia h

al ramo de cerería, elaborado con toda
nr rfección al peso. forma ygueto de cada país en CE
RAS FURAS DE ABEJAS pera el CULTO
y con buenas mezclas de vares clases y precios. «Sin
humo, olor ni carbón.«

concerniente

CATOLICO,

¦"'

DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.
CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias. Cerecina, Perafina, Estearina. etc.etc.

BLANQUEO

FABRICA de BUJIAS

Esteáricas y trena
pa rentes, blancas
y colores de todas clases y varios precios. Cirios y
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Vxpedielones a todos
loa puntos de la
Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.° y 2.° CLASE

R,('
de C
ergs

Olinde

m

*

&nieta

Estei

.01POIP

fro,.

1:1Ip

de

balul.

40 Calle del& Princesa 40
Teléf...n(42e

BARCELONA

VRIV/4.

C/400

neme

11"

POR
2 Granees premies

Princesa 40 ANTONIO SALA Barcelona
Teléfono, 428. A.
Se remiten notas

de

precios, y catálogos, gratis.
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CONDENSADA

LLET

PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARGA

"

TLA.

TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Línea de

Cuba

Mélle0.—Servicio mensual

21. para habana
Gijón y Santander.

Cortina el
runa.

Línea de

Buenos Aires.--Servicio mensual

Santa Cruz do

Para

Aires

el

Línea

Millaga

saliendo

día 2

Tenerife.

Montevideo

de Montevideo el

y

de

17,

Bilbao el

y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16
saliendo de

y

Buenos

Barcelona

Aires;

de

de

y

el

4,

mes,

20 de cada

Málaga

de

emprendiendo el

Gijón

el 19, de

Santander

Habana el

viaje de

el

5

regreso desde

el

7.

Buenos

3.

New-York, Cuba, Mdjlco.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana Y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y

de

el

Cádiz

do

y

el 20Y de
para CO

el

26. de

de la Ha

liana

el 30 de cada mes con escala en New-York.
Linea de Venezuela-Colombia.--Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. el 13 de
Málaga. Y de Cádiz el 16 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma.
Puerto Rico

Habana. Salidas de

y

Rico, Canarias,
Línea de
de

Cádiz

indicadas

de

7,

para

Colón el

12 para Sabanilla.

el

de

Curasao.

Pdo.—Servicio
Las

Palmas.

meneual
Santa

saliendo de

Cruz

de

viaje de

Barcelona el

2. de

Tenerife. Santa Cruz

La

Guayra. P1101.0

haciendo

las

de

escalas de

Alican-e

Valencia el

3, de

la Palma

puertos

Canarias

y
y

de

la

de la

el 4,

costa

Península.

Ida.

Fernando

Póo el

2,

haciendo las

escalas de

Canarias

de

y

la

Península.

indicadas

en

el

via'

Ida.

Línea

Brasil-Plata.---paliondo de Bilbao, Santander. Gijón, Corufia y
emprenuriendo el viaje de regreso desde Buenos Aires

Buenos Aires,

Canarias,

Corufla, Gijón.

Vigo,

Además de los
salidas

Estos

no

son

do. servidos

por

Y

Río

Janeiro, Montevideo Y
Sanos, Río Janeiro.

Montevideo.

Bilbao.

Companía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los puer
New-York. puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cu
y se anunciarán oporunarnente en cada viaje.

a

fijas

vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía

Santander

Vigo para
para

indicados servicios, la

tos del Mediterráneo
Yas

Cabello,

Puerto

Barcelona.

y

de Africa. Regreso de Fernando Po° el 2.
en

Regreso
je

Fernando

el

occidental

Cádiz

carga

cómodo

y

sin hilos.
líneas

en

las

condiciones más

trato esmerado,
También

se

como

admite

ha

carga

favorables

acreditado
y

se

en

expiden

pasajeros,

y

su

a

quienes

la

Compafila

dilatado servicio. Todos los

pasajes para todos

los

puertos

de

vaporeg
del

wad'

regulares.

1.1.L.~faOrdedeNonda8.Felealeco.17,egrodl.
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