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AVUI
de renunciaments i

el general Castelnau
pel poble.

era

aclamat

Ara que enarbora la bandera del catolicisme i de
fensa l'espiritualitat cristiana, els sectaria clouen
el punys i diuen facciós a aquell que aplaudien.
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Una petició justa

Acabem amb el monopolí socialista!
monopoli d'una representació que ells saben que
Les organitzacions obreres católiques han fet un
no els pertany, almenys in totum.
ben
pensat
i
prec al Rei mitjançant un Missatge
obrers
als
estat
altre
que
* * *
ben escrit ; i el prec no ha
orga
concedeixi
en
els
se'ls
organitzats
católics
Potser no mancará qui digui que en aquests or
nismes socials de l'Administració pública una mica ganismes
arriba per elecció, i que són els so
d'inter venció. un xic d'entrada. Res de monopolis,
cialistes els qui guanyen les dites eleccions. Per
sois aquella intervenció a tant, que no es té cap raó en queixar-se, com nos
res de privilegis; tan
nombre
deis seus associats.
dret
pel
tinguin
que
altres ho fem, com ho fan els obrers de les orga•
organismes*de
l'Estat a nitzacions católiques, de la seva manca de repre
Dissortadament, en els
portada sentació en el Consell del Treball i altres llocs de
base de representació obrera, aquesta ve
sempre pels socialistes. Es cert que aquests estan la vida pública d'Espanya.
organitzats en major nombre que els católics, pot
"Prengueu part en les eleccions, i guanyeu-les,
cert que jamai els vocals
ser ; peró és igualrnent
diran, heus aquí la solució". En primer lloc, no
obrers socialistes no podran representar els obrers és cert que tots aquests organismes comptin amb
d'aquells als no socialistes hí una representació obrera per elecció. N'hi en els
en conjunt, ja que
distáncia.
va un món de
l'elecció no ha intervingut mai per a res. I
Abans en l'Institut de Reformes socials, i avui en aquells en que l'elecció és el sistema de nome
socialistes hi tenien nament, aquesta és portada a cap amb escassíssi
en el Consell del Treball, els
els católics; ells estaven mes garanties, i sobretot amb sistemes que jamai,
una representació, i cap
el primer des de la seva fundació ; i tot just
en
ni en aquest món ni en el món polític, no han tin
creat el segon, per Decret del Directori militar,
gut la virtut de poder crear la veritable represen
tornen als socialistes a ésser-hi com a únics re
tació popular.
presentants de la classe obrera espanyola.
Els sistemes d'elecció per a l'Institut dp Refor
I aixó és cosa francament intolerable, a la qual mes Socials, per exemple, tenien tots els defectes
per
els mateixos socialistes haurien de renunciar
d'una manca de Cens veritat i tots els defectes del
socialistes)
esperit democrátic (si en tinguessin els
sufragi universal amb l'exclusiu sistema majori
ja que ells ben bé saben i els consta que hi ha tari. El Cens sempre s'ha portat a cap sense massa
fortíssims sectors de la classe obrera espanyola, garanties per als ciutadans, i el resultat ha estat
que no troben en ells, en el seu programa, en les que uns quants organitzats més a temps han copat
seves idees i fins en els seus procediments la seva
tots els llocs sense deixar ni tan solament una mi
representació, el seu eco.
noria!
Per#tant, que hom no acusi els obrers católics
Al cap i a la fi, quants són els socialistes orga
escriptor,
que
fossin
diu
un
Espanya
?
Suposem,
nitzats a
en aquest respecte. Si els Censos respectius
siguin deu mil els qui cotitzen en el partit socia obra seriosa ; si les minories haguessin una re
présentació ; i, sobretot, si la representació propor
lista, mangonejador de la Unió General de Tre
mi
més
de
quatre
com
és
de
cional fos establerta per aquestes eleccions (les
balladors. I essent
a Espanya,
obrers
que
hi
ha
senzilles per assajar aquest sistema equitatiu),
nombre
dels
més
lions el
resulta que cotitza en el socialisme un tres per els obrers de les organitzacions católiques tindrien
la seva representació, i els organismes oficials corn
mil deis obrers espanyols. I és a aquest tres per
representació
de
tata
donar
la
el Consell del Treball un altre caire popular i d'in
mil a qui s'ha de
classe
obrera
?
terés tindrien per als obrers.
la
Unió
Mantes vegades s'ba formulat la mateixa recia
socialista,
agafem
la
partit
En lloc del
per man
General de Treballadors, que al cap i a la fi té mació, i mantes vegades s'ha desatés. No
to
se'ls
ha
donat
certament,
ja
aquesta
gent.
ca
de
raó,
el mateix esperit i és dirigida per la mateixa
valor
en els Governs
sinó
per
manca
de
organització?
talment,
la
dita
Quants són els inscrils en
per arribar en aquest assumpte a solucions de jus
Dos cents mil no ho seran, certament ; peró supo
ticia. El partit socialista ha fet por, i aquí s'ha
que repre
sem que ho siguin. Sempre resultará
deis
acabat tot.
senta aquesta Unió General el cinc per cent
Veurem, dones, si avui la petició deis obrers
encara
reduint
el
con
obrers d'Espanya, i aixó
católics haurá més éxit. La justicia hi és ben ma
cepte d'obrer al seu més estricte significat. I tam
representant
de
nifesta ; el to de la petició ben ponderat, ja que
bé aquest cinc per cent pot dir-se
justicia el que es demana. Aquesta, que
la classe obrera espanyola? De cap manera. Ni la sois és
vegades
ha estat reconeguda i desatesa per
tantes
representa, ni pot tenir pretensions de represen
valor,
manca
de
avui no pot ser-ho per aquesta
tar-la. Tant, que si els socialistes anessin de bona
l'acompanyará.
raó. Es de creure, dones, que l'éxit
fe, amb sinceritat i esperit democrátic, ells ma
monopoli
deis so
ominós
I així acabará aquest
teixos haurien d'ésser els qui vulguessin que els
representa
oficials
de
organismes
cialistes en els
no socialistes haguessin una participació en aquests
organismes retrobaran
organismes de l'Estat a fi que els mateixos vin ció obrera ; i així aquests
vida de qué avui manquen pel sol fet
guessin realment a representar tota la classe obre una nova
interessar
rnés que una petita part de l'opi
de no
no és aquest l'esperit de nos
ra. Peró, per dissort,
d'Espanya.
obrera
nió
tres socialistes sino el desig de mangoneig i de
-
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Saní Tomás d'Aquíno
Enguany

els estudiants católics

proposen cele
brar solemnement la f esta de Sant es
Tomás d'Aquino.
A aquesta
festa tan
tots, car aquell gran simpática ens hi havem d'unir
teóleg ha d'ésser també la llum
i
el

guiatge

de tots els católics.

Avui que dissortadament tants de joves
s'han dei
xat enlluernar
per les doctrines tenebroses d'alguns
filósofs que, embolcallant-se
amb el mantell seduc
tor de les idees
noves, han pretés apartar la huma
Mtat del camí dreturer, cal girar els
ulls vers Sant
Tomás perqué ens guii amb la Ilum de
la seva po

derosa intelligencia.
Sant Tomás nasqué al castell de Roca-Sicca,
l'any
1226, quan Sant
Lluís pujava al tron i Sant Fran
cese, el Pare Seráfic
que omplí de suavitat i de dol
sor el món
cristiá, se'n volava al cel.
Els primers estudis els
als cinc anys, al
monestir de Mont Cassino,començá,
on ja comença a desvet
Ilar-se dintre d'ell l'amor a
Déu i l'amor

a

la cién

els dos
ríssim de amors que el f eren brillar en el cel pu
l'Església.
Quan tenia 18 anys, decidí entrar
a l'Ordre de
Sant Domingo, peró
la seva mare, ajudada deis al
tres dos
germans, s'hi oposá resoltament. Quan To
más

fugia

cap a França
l'empresonaren

el sorprengueren els seus
dins
el castell pairal per a
veure si amb
els precs i llágrimes de la seva rnare
abandonava els seus propósits. Els seus germans, per

germans

i
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El

cas

del Sr, Jacíni Baffle
un

o

mate« pairó"

"Justicia Social es vesteix de dol
la data funesta del 21 de no
vembre".
Justicia Social, 6 desembre 1924.
per

Pel que veiem,

el setmanari socialista ja es deu
tret el dol. Al
número últim (28 febrer) conencara la seva resposta als
a con-,
meus articles, "per
pietar el pensarnent de la setmana
darrera" (21
febrer). Ni llavors
ni ara té esment del vestit de dol
ni de
la data
Per
Miró,remei se'nfunesta per la qual se'l va posar. Ni:
recorda del senyor Jacint Batlle
trar al agredit a cops de porra perque no volia en
L,liure, el dia 21 del passat novemEs un singular
cas periodístic aquest, d'abandó
d una
causa suscitada, tot justament
en haver res
Post a la
crida i plantejar seriosament la qüestió
una de les
persones expressament convocades. En
setmanes que han transcorregut, el nom de la
victima, el nom del senyor Jacint Baffle
no ha tor
nat a sortir
més damunt les planes d'aquella fulla.
Aquest complement tan incomplet del pensament
de
Justicia Social consisteix a f er seva d'una ma
nera
absoluta i decidida la teoria d'En Pestafia que
tots els
obrers que depenen d'un mateix patró, han
pertányer
a un
mateix Sindicat. Tan convençuts
n
estan els
redactors
del periódic socialista que afir
men que "així
ho creiem els obrers de Catalunya ieis

tinua

br,e.

de,

seva cambra
dona molt f ormosa per a f er-lo caure en tempta
ció ; peró el que més tard havia d'ésser una de les
més grans mentalitats de l'Església católica, prenent
una estella encesa va f oragitar-la ; i mentre, genolls
en terra, remerciava a Déu d'aquella victória, uns án
gels cenyiren els seus flanes amb un cíngol com a pe
nyora de la castedat que havia salvada i que mai més
no havia d'ésser torbada.
Al cap de dos anys, baixant-lo secretament amb
un cove de des
d'una finestra, recobrá la llibertat,
passant al convent de Nápols, on f éu la prof essió re
ligiosa. A Colónia estudiá filosofia i teologia, tenint
per mestre el celebre Albert el Gran.
Fou catedrátic de la Universitat de París, i tingue
ren un éxit immens
les seves lliçons, prediques i
escrits, mereixent que no sois els seus contempora
nis confessessin que era el més eminent deis savis
haguts, sinó que fins el mateix Crist f éu el seu elogi
quan estant un jorn en éxtasi, sentí una veu que sor
tia del Crucifix que tenia damunt la taula i era la
f ont de tota la seva saviesa i deia : "Tomás, bé has
escrit de mi, que vols en recompensa?" A la qual
cosa ehl respongué : "No altra cosa que Vós mateix,
Senyor". Marxant cap al Concili de Lió emmalaltí
en Fossa-Nova i al 7 de rnarç de 1274 es pongué
aquest sol que. próvidament huí en mig de tantes boi
res i doná tanta ufana i saó a la doctrina católica.
una
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"els obrers de

haver

aconseguir aquest fi, introduiren dina la

món, i ho creuen totes les persones
mitjanament intelligents que han meditat per un ins
tant sobre aquesta qüestió. No és cap idea original
obrers de tot el

del company Pestana ni del sindicalisme catalá. Es
matbria del més elemental sentit comú". (Subratllat
rneu). I, seguidament, afegeixen una serie de raons
les quals analitzarem un altre dia, perque el nostre
desig avui és centrar la polémica retornant-la a l'ob
jecte concret que la va motivar.
A propósit d'adherir-se a aquest dictat del sentit
comú que han de formar part d'un mateix Sindicat
tots els obrers d'un mateix patró
cosa que
será
tan de seny natural com ho seria decretar la sindi
cació forçosa i única (amb sanció material als re
fractaris) de tots els llogaters d'un mateix amo, de
tots els consumidors d'un mateix producte, de tots
els veins d'una mateixa escala o de tots els passat
gers d'un mateix tramvia, és a dir, tots els grups de
persones que es troben per una o altra circumstán
cia situades en dependéncia d'una sola
acumula
novament Justicia Social les censures i condemnes
contra l'obrer que no es vol sindicar. Ja en l'anterior
article alludint als qui prenen aquesta actitud de re
sisténcia parlava de "repugnants malures" i de "les
gratis cleformitats de la natura". Ara li reitera al
refractan i els adjectius de mal company, individua
lista, egoísta (1), Ii retreu 1"afront de no haver con
—

—

(1) La mateixa di'aléctica d'En Joan Ventalló. Feliciten
aquest socidleg de dreta per la identitat de la seva po
sició i léxic amb el setmanari marxista i anticristiá porta
veu deis socialistes de
Catalunya.
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tribuit a l'esforg comú i de no haver volgut treba
llar a favor de l'emancipació deis altres". L'acusa
de traició a la causa própia, i diu que el seu dret
será, en tot cas, "el dret de degradar-se".
Molt bé ! Peró jo demano una vegada més als re
dactors del conf rare : el senyor Jacint Batlle i Miró,
per l'atemptat contra el qual vostés es vestiren de
dol, no era precisament un refractari ? No era un
rebel que no volia entrar al Sindicat deis seus com
panys ? Per que, dones, protestaren vostés amb tal
clamor i tanta indignació, i cridaren l'alerta i con
s'exclama
vocaren "els homes de bona voluntat" i
funesta?
l'atemptat
era
una
data
de
ren que el dia
En ésser agredit don Jacint Batlle declará, o con
fessá— si és que el no sindicar-se és un delicte
que l'escomesa a cops de porra, que el deixá sense
sentits, la creia motivada pel f et de no haver volgut
inscriure's al Sindicat Lliure, malgrat deis precs i
amenaces que durant set mesos se li havien fet.
Dones no hi ha cap dubte que segons la moral i la
jurisprudéncia, segons el sistema de drets i deures
del setmanari socialista, aquell senyor era enorme
ment culpable. Des del moment que els seus com
panys, obrers d'una mateixa empresa patronal (la
Catalana del Gas i Electricitat), f ormaven un Sin
dicat, en virtut de la teoria d'En Pestana, en virtut
deis principis que inspiren "als obrers de tot el món
i a les persones mitjanament intelligents" i del "sen
tit emú més elemental", el senyor Batlle i Miró te
nia obligació estricta de sindicar-se.
Ho re fusa ? Es resisteix ? Doncs, segons el codi
penal del setmanari socialista, és un delinqüent ;
mereix, indiscutiblement, els sanatoris, fumigacions
i quarantenes que en l'árticle penúltim, com a sanció
contra les deformitats i malures, és a dir contra els
obrers no sindicats, demanava.
L'atemptat contra el senyor Batlle i Miró és un
episodi del conflicte existent a la Catalana del Gas
i Electricitat des de fa molts mesos. Tinc retallades
algunes gasetilles que s'hi refereixen, publicant no
tes circulades pel Sindicat d'Obrers i Empleats d'a
quella Companyia, sindicat que forma part de la
Conf ederació deis Lliures des de l'abril de 1923.
L'acord de l'assemblea general d'aquell mes, d'in
gressar a la corporació que presideix En Sales, va
ésser pres "per a portar a la práctica amb eficácia
els principis de la solidaritat de la classe". O sigui
exactament el mateix principi que Justicia Social in
voca. A una altra nota, publicada el mes de juny
del mateix any, s'hi troba el següent parágraf que
coincideix amb l'argumentació que Justicia Social
exposa al darrer article.
Diu així : "Les bases%que hem presentat a la Ge
rencia van ésser aprovades per més de 300 associats,
i si no ho varen ésser per la totalitat, culpa és dels
que, oblidant (haciendo dejación) els seus deures,
van considerar Inés camode deixar que els cifres tre
ballin i es molestin perqué, com vulgarment es diu,
els hi treguin les castanyes del foc". No és evident
la concordáncia d'aquest retret amb l'atac que Jus
ticia Social adrega a l'obrer no sindicat que "no
quedaria lliure de l'afront de no haver contribuit a
resforl comú i de no haver volgut treballar a favor
de l'emancipació dels altres"?
Com s'explica, doncs, que partint d'un mateix
principi (l'esperit de classe, la solidaritat) i anant
—

A

A

mateix fi (els beneficis o millores, l'emancipa
uns mateixos mitjans (obligació de sindi
condemnació
del refractan, sanció material),
car-se,
dins d'una mateixa fórmula ben clara i concreta
(Sindicat deis obrers d'una mateixa empresa) el por
taveu socialista protesti amb tanta fúria i ádhuc es
vesteixi de dol per un acte que no era més que la
sanció penal contra un mal company, contra un
a

un

ció) per

egoista?

Será per l'ús de la porra de metan, per l'agres
sió amb violencia física, per l'intent d'homicidi, per
l'acte de terrorisme, f ets que Justicia Social troba
criminals, abominables i tro
amb molta justicia
glodítics en l'article del 6 desembre, i considera ex
cessos innecessaris en l'article del 21 f ebrer. Peró
si és solament l'excés, si és solament la forma ter
rorista go que troba damnable en el f et del cástig
al senyor Batlle i Miró, com és que no feia cap dis
tingo, com és que en son editorial d'arran del succés
que trobés en
no deixava entendre en cap manera
el f ons de l'atemptat un aspecte de sanció sindical

—

justificable?

lluny de considerar aixó, fins la idea mateixa
rebutjava, i en quins termes ! "Nosaltres
proclamem ben alt que no podem acceptar... AFRI
Ben

de sanció la

CANES EXCUSES de vindicadores revenges NI
DE SALUDABLES SANCIONS".
Com s'explica, dones, després d'exaltació tanta,

l'actitud posterior? Será perque l'haver profundit
zat en les causes del succés frdescobreix la culpa deis
principis sindicals que en resum són méš grats a
Justicia Social, malgrat llurs africanes conseqüen
cies, que no pas la dignitat civil ofesa pel terroris
me? Será perque a mesura que es veuen obligats a
def ensar l'aparell sindicalista d'obligacions i sancions
han de trobar més justificada l'agressió i menys la
indignació seva del 21 novembre? Será perqué es
ter
van adonant que la posició de protesta contra el
simultánia proclamació d'un dret de... fu
ror i
migar, són dif ícilment compatibles?
Totes aquestes suposicions crec que són veritat
alhora, i alguna més, que reduiré a una fórmula
breu, tota vegada que l'espai s'acaba. La unitat sin
dical, la sindicació obligatóría amb sanció material,
és cosa molt justa i de sentit comú quan tots els
obrers d'un mateix patró són d'un sindicat afí o
simpátic als socialistes, i, al contrari,..tot alió és ti
rania i terrorisme i excuses africanes, quan s'escau
que el Sindicat de tots els obrers d'un mateix patró
és odiós i antipátic als socialistes.
Ja ho anireu veient, que aixó de la lluita de clas
calma,
ses es va reduint, a mida que s'analitza amb
d'una
a una pura i simple lluita d'opinionS. I en nom
deures,
i
és
in
obligacions
i
opinió és absurd dictar
humá i barbre i contrari al seny i raó natural, de
cretar sancions de cap mena.
Pot treure's, si li fa nosa, Justicia Social, l'endo
lada vestidura. Qui la porta, ja fa molts anys, per
tots els senyors Batlle i Miró agredits i morts, víc
times d'aquest sofisma sanguinari que se'n diu sin
dicació f orgosa ; qui en porta dol, i no se'l treurá
mai més, és el qui escriu aquestes ratlles. El meu
vestit negre, acusador permanent, em llibertará d'ha
que es
ver de dur jamai aquesta sangonent llureia
l'unif orme sindicalista.
R. RUCABADO
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de les petlícules
V
Con clusions

Per tot el que hem
exposat i per moltes altres
raons que oportunatnent exposarem, cree arribat el
moment de posar fi a aquesta serie d'articles, sentant
les segiients
conclusions, d'acord amb les sustenta
des en diversos
Congressos Internacionals de Pro
tecció a la Infancia.

Primera. S'ha de protegir la infancia, l'adoles
ancia i la joventut deis perills que reporta l'exhi
bició de les pellícules amb mesures de carácter le
gislatiu.

Segona:J.4a millor forma de protegir la infancia i
l'adolescencia és la prohibició de llur entrada al Ci

nema, permetent-li

tan sois la f reqüentació d'aquells
espectacles arranjats exclusivament per a Ilurs edats.

Tercera. A la joventut hom li ha de prohibir l'ac
cés a les
sales d'espectacles on es projectin films im
morals o
crirninals.

Quarta :
sol mitjá Considerant la censura preventiva com el
de control efectiu, s'exercirá la censura
deis films,
programes i espectacles auxiliars.

Cinquena: Per evitar judicis arbitraris, s'encarre
gará la
censura a una Comissió de técnics.
mateixes conclusions altres són les que
gon CongrésVeillard en el seu notable Report al Se
de la Protecció a la In
fancia celebratInternacional
a l3russelles, l'any 1921.
En ço que fa
referencia a la Censura espanyola,
és de
creure que l'experiencia d'altres paisos ens
servirá d'alliçonament,
i perqué així sigui, deurien,
els pares
de familia, els mestres i pedagogs,
els ho
mes de
ca

lleis

eampanya,

i el s
en

sociólegs, empendre

la premsa i

una

enérgi

en totes les formes amb
qué es permet
exterioritzar
el sentit collectiu, per
qué arribi ben
d'una llei de prompte a ésser un fet la promulgació
Censura previa i la creació d'un Tri

bunal de Censors,
encarregats
el
Cinema.

de

vigilar la moral

en

No hi val la
d'un estol de bona voluntat

amb prou

benemerits

i la millor disposició
patricis, per a combatre,
xacra que
representa la

vigor, l'enorme
perversió del sentit moral
del

Cinema. Es precís que
amb la seva collaboració personal o
tia, els ajudi
simpaen
Jo prego als la tasca que s'han imposat.
teneló en els ciutadans de Barcelona que fixin l'a

tothorn,

espectacle que es donen en els Cin&
mes, i quan creguin
que algun d'ells no va per les
vies normals
i dretureres de la moral cristiana,
for
mulin una
reclatnació a la Comissió Censora de Pel
líenles, l'estatge de la qual és el
de Passeig de la
Duana,

tes

1

bis, entresol. Allí

reclarnacions
Per

o

iniciatives

seratf ateses totes guan

es formulin.
acabar, sois em resta expressar
la simpatia
arnb qué
han estat vistes arreu les
disposicions
deis
senyors governados
d'Oviedo i d'Alava, que per evi

la perniciosa influencia desmoralitzadora de les
projeccions cinematográfiques i vetllant per la salut
pública i especialment per l'educació de la joventut,
han prohibit en certs casos l'entrada deis menors al
tar

Cinema.
Es tant interessant llur gest, que ádhuc

en forma
de colofó, inserim les mateixes en la llengua origi
nal.
Disposa el Governador d'Alava les següents re

gles:

Primera. Los empresarios de cines remitirán a la Co
misaría de vigilancia en esta capital y Gijón, a las Se
cretarías de los Ayuntamientos; en los demás pueblos de
la provincia, nota firmada por ellos mismos en la que ha
rán constar además del título y argumento de las pelí
culas que piensen proyectar, si están éstas comprendidas
o no en las prohibiciones que se establecen.
-

Segunda. Estas prohibiciones con respecto a los ni
nos menores de quince arios son: las representaciones
donde se exhiban o pongan de manifiesto robos, atracos,
crímenes, medios de burlar la acción de la justicia y en
general lo que sea reflejo de lo impúdico, de lo pasional
y de lo criminoso, cuyo espectáculo puede ejercer, y de
hecho ejerce, en la delicada organización infantil lamen
tables consecuencias patológicas de orden moral.
Tercera. Los empresarios pondrán en los carteles
anunciadores, pizarras y pasquines de mano "Aprobado
por la censura", cuando la cinta no estuviere compren
dida en las prohibiciones a que se refiere la base ante
rior; y se entenderá, cuando se omita esta advertencia,
que a su representación no pueden concurrir los ninos
menores de quince arios.
Cuarta. No podrán asistir a las funciones cinemato
gráficas, aunque las películas estén debidamente autori7
zadas, los ninos menores de doce anos que no vayan
acompanados de sus padres, tutores encargados legal
o

mente de

su

custodia.

Quinta. Deberán procurar los empresarios dedicar se
siones diurnas para los ninos, en las cuales se exhiban
películas de carácter instructivo o educador, como re
presentacin de viajes, escenas históricas, etc.
Sexta. Las infracciones a lo anteriormente precep
tuado serán castigadas con la multa de 50 a 250 pesetas,
exigiendo la responsabilidad a que hubiere lugar en caso
de reincidencia.
Los vocales de la Junta provincial de la Protección a
la Infancia, los alcaldes con los vocales de las Juntas lo
cales donde las hubiere, los delegados gubernativos y
agentes de mi autoridad, velarán por la observancia de
las presentes disposiciones, cuyo incumplimiento lo co
municarán a este Gobierno civil para la imposición de
las sanciones establecidas.
Oviedo, 29 de diciembre de 1924. El gobernador,
Francisco de Zubillaga.
—
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el Governador de Vitória

disposa :

Primero. Queda prohibida la asistencia de menores
de 15 arios que no vayan acompanados de sus padres o
tutores, a los espectáculos públicos cinematográficos.

disposición, cuyo cumplimiento dejo a cargo de las re
feridas Empresas bajo las sanciones a que haya lugar.
Los alcaldes de la provincia y agentes de la Autori
dad vigilarán la exacta observancia de lo acordado en
la presente disposición.
Vitoria, 7 de octubre de 1924. —Pedro de la Brena y

Segundo. Se exceptúan de esta prohibición los espec
táculos cinematográficos que sean anunciados corno "Fun
ciones Infantiles", siendo condiciones precisas para que
así puedan ser calificados que comiencen antes de la

Trevilla.

puesta del sol, que

senyor Milans del

programa conste tan sólo de pelí
culas cómicas o instructivas tomadas del natural, y que
dicho programa sea censurado y aprobado por la Comi
sión de la J anta de Protección que se ha nombrado ya
a

su

este efecto.

Tercero. Queda asimismo terminantemente prohibida
la asistencia de menores de 15 arios a los bailes públicos
cerrados.
Cuarto. Todo espectador que cedSendo a requeri
mientos de dichos menores, aparente ser padre o tutor
de los mismos para facilitarles el ingreso a tales espec
táculos, será responsable de la infracción de esta medida,
cuyo incumplimiento castigaré inexorablemente.

Quinto. Las Empresas
sitio
gráficas, colocarán

de bailes y sesiones cinemato
visible próximo a las taquillas
de billetes y con caracteres fácilmente legibles, una pro
hibición de ingreso para dichos menores, seguida de esta
en

ha de rcconeixer l'excellent dis
de l'actual Governaclor Civil de Barcelona,

Hom, finalment,

posició

Bosch, qui amb un zel exemplar,
solament recull totes les iniciatives que li són ex
posades sinó que també, com a President nat de la
Junta Provincial de Protecció a la Infáncia de Bar
celona, impulsa amb idees própies aquesta tutela mo
ral que es diu en una forma censura, en altra cana
panya contra la pornografia, en altra repressió de la
tracta de blanques, etc., etc.
La moral en el Cinema no imperará fins que so
brepujant la consciéncia collectiva, els esf orços del
no

legislador,

que prácticament no siguin lletra
disposicions dictades i que es puguin

facin

morta totes les

dictar.
I consti que ningú no té dret ni a la crítica, ni a la
queixa, si no collabora amb la seva assisténcia ciu
tadana a tots els petits i grans problernes que plan

teja quotidianament

la moral

pública.

FRANcEsc MANICH YLLA

JOVENTUT SOCIAL
Aquesta agrupació donará importants CONFERENCIES
en

Heus aquí el
Pere

nom

diverses entitats católiques

deis conferenciants i els temes de les conferéncies

Arderfu, al Centre del Carme de

Tema : Els católics cla
van! els problemes actuals.

Barcelona.

-

Josep M. Gkch, al Centre Católic de
Badalona.
Tema: < El feminisme
—

crístiá

la societat actual.>

en

Joan Clavell, al Centre del Carme de
Barcelona.

—

Tema

:

:

3. Civera i Sormani, al Centre Católic de
Reus, a la Congregació Mariana deValls,
al Casal Cata% de Rubí, al Centre Cató
lic d'Olesa de Montserrat, al Centre
del Carme de Barcelona, a l'Académia
Católica de Ripoll, al Centre Social de
Sant Vicents de Paül de Barcelona.

L'actuadó deis

católícs.

Francesc Manich, al Centre Catblic de
Tema: La força social de
Reus.
l'Evangeli. —Al Centre Moral del Poble
Nou. Tema: Les dues forces socials.
—

Jacint Duran, al Centre Catblic d'Arenys
de Mar.

-

Tema: Idea cristiana de la

propicial.

-
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De la
Una interviu

amb el

Y

Franca católíca

general de Castelnau

aquí el veritable objecte de la F. N. C. Tot
diguin els nostres adversaris és fals. Qué més
voldrien ells que féssim una política sectaria i parti
dista, per a poder exercir contra de nosaltres repre
sálies polítiques. No els donarem aquest gust.
Heus

Segons afirma un periodista francés ben inf ormat,
el senyor Herriot digué a
un amic seu : Ln l'oposició,
no hi ha
sinó l'organització deis católics que cm fa

,viure

A

intranquil.

el que

Aquestes paraules són

una demostració que el cap
del Govern francés reconeix
la f orga social dels cató
lics f rancesos.

La figura de més relleu que avui defensa públi
cament el dret deis católics, és sens dubte la del ge
neral Castelnau. Un redactor de La
Vie Catholique,
ha celebrat un interviu
amb aquest Ilustre general.
Heus aquí les seves afirniacions mes interessants.
LA

FEDERACIÓ NACIONAL CATÓLICA
GA

NO

ÉS

UNA ZLI

POLÍTICA

Ja sé que els nostres adversaris es proposen enga
nyar el poble f ent
creure que
nosaltres constituirn
una higa política. Ens
diuen que anem a crear una
mena de f eixisme.
Cal f er constar que l'objecte ve
ritable de la F. N. C. és la defensa deis interessos

morals del catolicisme i deis interessos
materials de
les seves
Institucions. La F. N. C. será una mena

d'organització "corporativa", imatge, per
ple, de l'organització deis antics combatents, els
defensen amb gran coratge els interessos de lesquals
víc
a

times de la

ralitat

guerra. Davant les

que

amenaces

exern

de la immo

destrueix la familia, de l'anarquia que
s
expandeix valent-se de la f eblesa dels governants, el
catolicisme, cona sernpre, representa una f orga d'or
dre dins la
justícia i dins la llibertat del bé, un ele
ment de cohesió
social, el factor essencial de desvet

llament

defensa de la familia

El problema de la familia és per nosaltres un pro-.
Nema moral i, per tant, religiós. Puc afirmar perque
conec el pensament deis meus amics, que després de
la defensa religiosa, el problema que preocupará més
a la F. N. C., és el de la familia. L'acció religiosa
moral deis católics aplegats sota la bandera de la F.
N. C., de retop beneficiará a tota la nació, car de
fensant la familia es defensa la Patria. Oferirem la
nostra cooperació a les I,ligues i Associacions que
des del punt de vista nacional, es captenen del pro
blema de la natalitat, de la restauració de la familia.

La creació d'un Butlleti

Assegurada la vida económica, establirá un pro
práctic d'acció. El Butlletí oficial de la F. N.
primer número del qual acaba de publicar-se,
donará en el próxim número el resultat deis treballs
realitzats. Aquest Butlletí escampará arreu de Fran
grama
C., el

ga la nostra orientació i será el nexe que ens unirá
tots. Mantindrá d'una manera ben efectiva la uni
tat deis problemes i la unió en l'acció deis agrupa
a

diocesans que
la F. N. C.

ments

ja

a

en

nombre de

85 s'han adherit

moral.

Actuació

Per
de la F. N. C.

Actuarem

recordant
católics d'acció pels gransles instruccions donades als
Papes Lleó XIII i Pius X.
No sabría
trobar un programa més ben definit que
aquell que va donar el
Sant Pare Pius X als Bisbes
italians. Entre altres coses
deia : Cal tenir en compte
l'esf org d'aquest estol escollit
de católics que es pro
posen unir-se,
amb l'objecte de combatre per tots eis
mitjans legals i justos la civilització anticristiana i
reparar els desordres que se'n
deriven ; foragitar
Jesucrist de la f amília, de l'escola,
restablir el principi de l'autoritat de la societat ;
humana com re
presentant la de Déu ; tenir en compte els interessos
del poble,
particularment de
cola, no solament inculcant la classe obrera i agrí
en el seu cor els sentí
rnents religiosos, sinó
també eixugant les seves llá
grimes i fent lleugeres les penes
de la vida.

la

La

sou

de

una

França única

Quan la guerra s'aquietaren les passions i tothom
reconeixia que calia implantar a Franga la moral
cristiana. El catolicisme, en aquells dies, era conside
rat com una necessitat per a f er cornplir als homes
el deure del sacrifici. Ara la magoneria ha tornat a
dividir la Franga en dues meitats.
El record deis morts s'esvaeix aviat ; peró els pa
res segueixen plorant llurs fills. Penso amb els soi.
dats morts per la Patria i per aixó tinc coratge per a
seguir def ensant-la".
Les nobles paraules del general Castelnau posen
de relleu la importancia que tindrá per a la vida po
lítica francesa l'algament deis católics francesos.
Si els sectaris persegueixen als católics, ells sabran
def ensar-se. El cabdill que els presidirá sabrá me
nar-los a la victória.
J. C.
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El disseté aniversari

El régím de prevísió
va f er 17 anys que a Espanya
oficialment
el régim de previsió mit
fou inaugurat
jançant la creació de l'Institut Nacional de Previsió.
La data va commemorar-se amb sessions i reunions
de tota mena, i en elles, com el caminant que gira el
cap endarrera pel gust de veure el camí recorregut,
el Régim de Previsió tatnbé va tombar el cap endar
vera i va restar satisfet de la seva obra.
Com podia ésser d'altra manera, donats els resul
tats obtinguts en tan poc temps de treball ? Heus aquí
alguns deis dits resultats fins la fita anyal del 31 de
desembre de 1924:

El dia 27 de f ebrer

635.150
74.872

Obrers afiliats al Régitn
Mutualitats escolars
Recaptat en el régirn de retir obrer

71.329.175

obligatori, pessetes
Patrons que afiliaren els seus obrers
Régim
en el propi
Nombre d'operacions d'asseguranga

74.872
300.000

infantil

Sumes recaptades per imposicions in
dividuals i de mutualitat.
Llibretes en el Régim de pensions de
llibertat subsidiada
Recaptat en aquest régim
Subsidis de maternitat ; subsidis pa
.

gats

.

6.473.361
101.045
10

128.735
6.771

Aquesta és l'obra. Ningú no dirá que no sigui ben
esponerosa i que no hagi de deixar satisfets els tre
balladors de la mateixa, sobretot comparant-la amb
la tasca i els resultats d'altres nacions d'una capaci
tat económica semblant i fins superior a la nostra.
I hem de pensar que aquesta obra és tasca sólida
i de duració i amb saba per anar-se desenrotllant
i creixent més esplendorosament, ja que no és aques
ta obra resultat d'una tasca d'imposició i de coacció
per part de l'Estat, sinó molt principalment d'una
tasca de convenciment i de collaboració per part de
totes les classes socials.
En l'obra de l'Institut s'han sabut aplegar harmó
nicament totes les classes socials, i sobretot s'ha tin
gut en compte la f orça regional d'Espanya, tan po
tent per a tota tasca fecunda. Les comissions pari
táries de l'Institut estwn f ormades per patrons i
obrers i per homes de totes les tendéncies polítiques
i socials. En elles s'apleguen els católics socials ara
els socialistes, els homes de dreta i els d'esquerra ; i
tots hi harmonitzen i tots rivalitzen en treballar el
més intensament possible. I a la vegada l'Institut,
en lloc de penetrar en les regions sota la base de la
pressió i de la coacció de l'Estat, ha tingut en comp
te els organismes prestigiosos que en el ram de la
previsió operaven en les regions, 1, fent-los collabo
radors de la seva finalitat, els ha deixat l'encárrec
de complir la missió de l'Institut en el terreny res
pectiu. I així s'han pogut obtenir collaboracions de
tota mena, i així s'ha pogut arribar als esplendorosos
resultats indicats.
A més a més, la inspecció i l'acció deis tribunals
han estat allunyades com més possible en la tasca

del

Régim de Previsió. Hi són creats, és ciar; peró

actuen en tan mínima expressió que bá pot dir-se
que essent órgans necessaris, espiritualment, a l'Ins

titut li representen una tasca accessória i pron.
La gran arma de l'Institut és el convenciment que
arreu procura portar de la necessitat i de la justi
cia de la seva obra. Quan s'havia vist, per exemple,
d'un or
en aquesta terra, que el Conseller-Delegat
ganisrne de govern donés cursos i ensenyaments en
poblacions de la importáncia d'Igualada, com el que
está donant amb éxit formidable don Josep Maitu.
quer Salvador? Fins ara, un cop aprovada una llei,
la coacció era l'únic maja per al seu cumpliment i
per a la seva eficácia. Jamai un alt funcionan de
l'Estat havia posat cátedra per a mostrar la bondat
d'un régim legal i per a infiltrar-ne els seus princi
pis entre les masses obreres i més humils de la so
cietat. Adhuc en la nostra vida pública representa
aquest exemple quelcom de nou i extraordinari, f or
tament extraordinari.
I aquesta tasca de convenciment, de difusió, jun
tada a una seriositat com l'adqurida per l'Institut
(indubtablement l'organisme més prestigiós entre els
de dret públic d'Espanya) en els procediments i en
l'observancia de la técnica més rigorosa, ha f et el
miracle de l'éxit, que no ho és sols de xif res com
les apuntades, sinó d'esperit de continuitat, de vo
luntat f erma i lógica de f er, tot al servei d'un ideal.
Es ciar que, en una terra de gent impressionable
que s'ha
com la nostra, hi ha qui no troba prou go
comparatiu
amb l'o
(amb
i
que
d'un
examen
f et
tot
bra de la major part de paisos estrangers en sorti
ríem vIncedors) i s'entreté protestant del Régim amb
aquells tópics de "la pesseta diária", etc. Peró qui
seriosament entri en l'examen de la tasca de l'Ins
titut veurá de seguida que en un país de petita eco
nomia com el nostre, de cultura deficient encara, pre
cisament el començament per poc i l'esperit d'evo
lució sobre bases ben f ermes eren la seguretat de
l'éxit i l'únic camí per a evitar defraudacions d'á
nim del poble. Per aixó el senyor Largo Caballero,
Dipu
en la discussió corresponent en el Congrés de
tats, deia que encara que amb el desig d'ampliacions
i millones, restava content de les bases de l'obra de
Previsió, donada la dificultat que hi havia a Espa
nya d'arribar a establir legislacions com aquesta.
Els que blasmen del sistema per alió de la pesseta
diaria (fals de tota f alsetat), i l'organització poc po
pular de l'obra de previsió, o no coneixen l'obra a
f ons, o procedeixen ami) aquell esperit negatiu que
tantes obres aquí fa malbé. Al cap j a la fi, compa
rant el nostre sistema amb el de tots els paisos ex
trangers, sempre resultará que les bases del primer
(asseguranga técnica, sistema de capitalització, or
ganització autónoma i territorial descentralitzada,
unitat d'organització per a totes les assegurances,

obligatorietat, triple participació d'Estat, patró
obren) són tingudes en tots els paisos per les tnés
perfectes i enlloc no s'ha pogut prescindir de les ma

teixes.
I per aixó ara, en aquest moment que tot just se
nyala el començament de l'obra, amb tót i ésser als
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inicis cap ja dir alió que deja fa
senyor

Jordana,

Y

A

poc l'il•ustre amic

ja catorze generacions han aprés
a l'escola
prácticament go que val la previsió, quasi
dos milions d'obrers tenen la vellesa assegurada, set
que

mil mares han sentit l'interés de l'Estat per elles i
els seus fillets, centenars
de pobles veuen aixecar es
coles, asils de mutilats i cecs, etc.
Saludem, dones, amb joia el seté aniversari de

S
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l'Institut Nacional de Previsió no sois per l'obra
feta (que no és petita) en el terreny económic, sinó,
més encara, per aquella obra espiritual de pacifica
ció que té en poténcia i amb bases ben sólidament
establertes, ja que al cap i a la fi la qüestió social és
abans que tot qüestió moral.

JOSEP M. GICH.

"altelestststsm1021:2=~~erNr~=stsestleszsesmsizszw.-nszaccesese,

El pastor de les soledais
"Al cim d'una muntanya molt alta vivia un pas
Quan el ce-1 s'illuminava dolçament i es fo

tor.

nien les estrelles, el
pastor pujava al 14c. més alt
esguardava les muntanyes que es retallaven sota
el cel
refulgent i els camps que verdejaven a la
plana. El pastor estinzava la natura.

Sovint s'endinsava pels boscos de roures i s'ajeia

damunt

ntolsa,

les aigües de
restany que reposaven al fons de la mil.
L'hora que nié. u plavia era el capvespre. Les
ovelles blanques com borrallons de neu s'aplega
ven al seu
entorn, i ehl caminava lentament sota
la aulli
Mida que davallava del cel. Els ocellics,
cansats de tant volar, s'aturaven damunt les bran
ques garrides
deis arbres i les vaques feien•drin
gar els
esquellincs bo
flairant rherba fina i
la

que

era

verda

com

flonja.

El cel de la banda de ponent era daurat com
garba de blat i un núvol que lliscava arran

d'u/na muntanya
llunyana sagnava lleugerament.
El pastor,
esguardant totes aquelles meravelles,
exclamava:."Oh, patria nieva, que ets suau i
Fins amb els ulls closos et coneixeria! Enlloc
del mán
rherba és tan fina ni són tan flairoses

muntanyes".

No gaire lluny
d'allí hi havien tres pastors que
gairebé no es coneixien. El pastor de les soledats
va

cridar-los

""Pan.Ys?

i els

Si

dir: "Per qué no
germans, per ql/Q

va

som

en:

unint,

havem
d'ajudar-nos? Construim una cabana ben gran i
unint els nostres
esforços podrenz conviure ger
manívolament. Es tan trista la soledat! Els pas
tors de raltra
banda de muntanya ens voten iso
lats Per a
poder-nos dominar més facilment".
no

.41s quatre
pastors varen unir-se i construiren
cabana molt gran. Anaven al bosc arrabas
&n'en les branques
més garrides deis roures coz
tenaris perqué fos ben forta la cabana.
Quan arriba la primavera i la terra era tota
una

Perfumada,

la cabana deis pastors
jatida
Els ocell's xisclejaven damunt la teulada i
branques deis arbres es vinelaven
á

lar-la.

tana

udolava feréstegament

mil un ramat

era

per

les

ombre

de

llops

famolencs...
va catre sota la fúria del vent. Tots
deis pastors havien estat endebades.
El pastor de les soledats, amb resperit asserenat,
esguardava resfondrament de la cabana.- Puja al
cim de la rnruntanya i, alçant els braços en ?aire,
exclama: "Vent destructor, no t'envaneixis pas
de la teva obra. Ara esguinces les branques deis

La cabana

els

esforços

arbres, pera ^quan

tu .passis

faran

brotada.
que el:
les seves bran
ques per a bastir-la de non? Vent destructor, la
teva obra és estéril. Jo sóc més fort que tu, per
qué porto din: del pit una anima inmortal. Pots
esquinçar les branques febles deis arbres, pera no
pots fer trontollar aquestes muntanyes!"

esfandrat la cabana; pera
roures m'oferiran generosament
M'has

una

les

Els pastor: vivien com a bons germans. S'aju
daven mútuament i es partien el ,pa i el vi.
Un dia el cel s'ennuvola. Els núvols negres i
inflats embolcallaren la terra. El vent obrí les se
ves ales i agita fortament el braman deis arbres.
El bosc s'omplí d'estranyes remors. La trantun

El

vent

s'allunya uclolant

rida. Els núvols
ços

blavejava

es varen

una

nova

veus

no

cont una

fera

mal

fe

esquinçar i pels esquin

llenca de Ce!.

•

La serenitat torna altrcz vegada a planar da
muntanya. Els arbres, després del com
bat, reposaven sota la llum triomfant. Els ocellics
xisclejaven dins la quietud i la pau augusta de
les muntanyes. Les fonts cantaven la cançó del
silenci amagadas en la dolça verdor deis prats
munt la

idíttlics.

Els pastor: arrabassaren noves branques de ron
i basaren de bell nou la .cabana. I, alliçonats
per la fúria del vent, varen fer-la més forta.
El vent udolava ltuny, molt lluny...
Els pastórs, fortament arrapats a la ten-a, no
temien ni el vent, ni les pluges, ni les tempestats...
RUs estaven segur: de la seva victaria, pergul la
fúricz del vent pot fer trontollar els arbres i les
coses febles, perd no hi ha cap ventada que pugui
re

matar

resperit.
J. CIVERA 1 SORMANI
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De la víoléncía
De tant en tant els que som i se'ns diu amb cert
to irónic idealistes (si per idealisme s'entén tenir un
ideal preconcebut i voler-lo aplicar al peu de la Ile
tra sense cap classe de transaccions ni oportunismes,
el que és per mi

ja poden

anar

cantant ;

em

consta

que l'ética esta del nostre cantó), tenim amargues de
cepcions f ruit del contrast entre el que caldria que
f os, el que Joldriem que f os i el que és en realitat.
Suara mateix una d'aquestes amargues decepcions
hem sof ert
penso que puc enraonar en plural
amb ocasió dels f ets salvatges de Marsella i del de
finitiu triomf de l'extremisme f eixista encarnat en la

—

—

persona de Farinacci.

és que no deixa d'ésser una cosa ben desespe
rant que quan ja créiem conquistes solides de la nos
tra civilització el respecte a les idees d'altri mitjan
gant l'exercici d'una tolerancia si no activa almenys
passiva, uns quants milers de ciutadans que estaven
pacíficament reunits portant a cap una campanya d'e
nérgica protesta, és cert, pero mai pertorbadora, es

vegin impunement agredits pels partidaris i aquí
de la més
hi ha la circumstáncia més agreujant
—

democracia, que segurament deuen acusar els
católics d'intolerants, peró als quals en aquells mo
pura

ments els pesa més en la balanga de la voluntat llur
magonisme, llur odi al catolicisme-, que tots els prin
cipis democratics.
Que un f et tan descabellat i antipatic l'haguessin
f et els "camelots du roi" que ja comencen per con
es riuen de tot el que se'n diu
la democracia i que tenen com la

fessar-vos que

con

quistes de

cosa

més natural del món l'exercici de la violencia, seria
igualment de lamentar per les víctimes causades, pe
ro en l'ordre ideológic no representaria un tan gran

contratemps.
El triomf de l'extremisme f eixista és
banda

una

nota ben

la literatura,

cm

refería d'una

aquell poeta angles, Kipling,

especial a
l'apologia de

manera

que f éu

dir de la f orga bruta, 1
que tanta influencia exercí fins al punt que algú ha
sostingut que la guerra del Transvaal va ésser sug
gerida per dl. I aquest poeta es pensava que f eia la
cosa més natural del món, que les seves teories no
la f orga per la f orga, és

a

tenien res de mal i s'atrevia a composar himnes a
honor de Déu. (Quina idea es deuen haver format
de Déu certa gent !).
El f elxisme ha estat el f ruit i la plasmado de to
tes aquestes teories en les quals ha trobat el seu am
bient adequat, ja que no hem d'oblidar que l'essén
cia del feixisme és ben pagana.
He de f er aquí la refutació d'aquestes doctrines ?
He de dir que no podem admetre cap mena de vio
lencia ja que aquesta representa el domini de la part
animal sobre la part espiritual de l'home?
Eni sernbla que seria emplenar paper inútilment
escrivint per a una publicació católica. Sois vull re
produir per tan esperangadores com són aquelles pa
raules de L'Osservatore Romano: "Nihil sviolenturn
durabile".

E. FERRAN

NO

I
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POT MANCAR A CAP CASA

LA PARARA
Revista mensual: 100

págs.

de text

per altra

descoratjadora. Aquí ja

no

es

isolat de violencia en un moment de
passió, ens trobem davant d'un partit que deifica la
forga i que no s'está de dir que no repara en mit
jans per assolir el seu f, arribant si és necessari
a l'assas
dissortadament ho és a cada dos per tres
sinat i al pillatge.
d'un

tracta

a

cas

Estudis i comentaris relígiosos i morals
de les més prestigioses firmes nacionals
i estrangeres.

—

—

penseu que aquest cinisme sigui una go
per conveniéncies polítiques sense cap
fonament, no, té la seva base filosófica i fins ha tin
gut la seva plasmació en la literatura. Les idees f u
nestes del creador del superhome, Nietzsche, autor
de "Més enlla del bé i del mal", heus aquí la f ont
I

no

sadia

Ciéncia-Art-Literatura Cróniques inter
-

nacionals.

us

produida

primera. Mussolini mateix ha confessat la
fluencia que aquell filósof que acaba tancat

gran in
per boig

ha exercit damunt les seves teories. Seria ben inte
ressant un estudi concret d'aquestes relacions. Quant
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Don
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Josep Maluquer

la cátedra de l'Ateneu

Salvador

Igualadi de la Classe Obrera

TEMA SEGON
(Continuació)
Es coneix bastant aquí la carnpanya d'un f afluís

Per

reciproques incomprensions, un banquer o un
industrial coneixedors de la mecánica financiera no
conceben

que

un

element competent

en

altres pro

fessions s'estranyi que per amortitzar un capital
manllevat s'hagi de satisf er bastant més que el total
de les quotes d'amortització,
sense veure que, a més
del nou capital que es va reconstituint anyalment, hi
ha l'interés de
l'usdefruit immediat de tot el capital
equivale

prestat. En canvi, es fixen tal volta en un
nucli de treballadors amb el qual es relacionen, ob
serven la rnarxa present de la seva vida i indueixen
d'aquí una série de cálculs que creuen que els evi
dencien la possibilitat d'atendre a les seves pensions
de retir en
condicions de més petit o més gran avan
tatge sobre el sistema de segur regit per normes ac
tuarials i, com si, en lloc d'iniciar-se un fons per a

pensions, estigués ja

-

(Acabará)

format.

Respecte a aixó suposeu que hi ha una barca amar
rada a un port ; i que
es vol calcular, amb dades a
la vista, la
probabilitat deis seus moviments, cosa
sempre incompleta ja que es desconeixen les resul
tants d'altres f orces
llunyanes del mar.
I així no es pot trobar
una llei d'aquesta mena uti
litzant solament un moment del temps. Els f ets d'a
quest inoment són
resultat d'altres fets d'una cosa
tan gran i
immensa com és la história de la Huma
nitát. Són els grans moviments de llunyania en el
temps els que de vegades regeixen, i no uns f ets
d'un període que per ample que sigui sempre será
petit en la história del
món.
Precisament ha estat una dificultat per a to
tent seriós de Segur
de vida, que per Espanya sen
cera hi havia rutines d'entitats fundades per un gran
zel d'encertar
cap a la meitat del segle xrx. En el
que porta de vida l'Institut, ha tingut de recollir ja
la
tripulació de qualque montepio fracassat. Amb
zel i bona
administració, s'han vist malag-uanyats
rnolts esf orços d'organitzacions
empíriques.
No fa molts anys que, consultat amb l'Institut un

Montepio

Actuari belga sobre la imprevisió en les institucions
de previsió, Mr. Duboisdenghien. Demostra aquest
publicista que essent el Balanç comercial la sola re
lació de despeses i ingressos, pot ésser el saldo molt
favorable en els anys primers aparentant estar la
Mutualitat amb superávit. Ara bé; gi no es capita
litzen solament les pensions en curs, aix6 és, en pe
ríode de pagament de pensió, sinó que s'arriba a la
determinació de lo que valen actualment les pensions
contractades a llarg termini i es comparen amb l'ac
tiu, potser que existeixi un enorme clIficit inicial.
Es la barca que está en el port, en plena bonança,
peró amb la possibilitat d'ésser influida per la diná
mica total del mar.

establir per una important casa france
sa a
Espanya, els haguérem de dir que la técnica
hi mancava ;
peró que ho consultessin a qualsevol
tecnic del seu país. 1 aquests van confirmar el cri
teri de
l'Institut.
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Al peu de la mateixa s'hi llegien aquestes parau
les : "El diestro Gaona que acaba de divorciarse de

D'ad í d'allá

mujer".
Qué els en sembla ? Es

su

Segueix la incógnita de la plaga de Catalunya.
Han estat ja destralejades les palmeres. Ho ce
lebrem. Aquells arbres d'origen exótic desentonaven
molt al centre da la ciutat. Un hom instintivament
cercava els camells dessota les branques
grácils de
les palmeres.
Els que més les enyoraran seran els soldats i les
mainaderes. Els diumenges a la tarda a la plaga de
Catalunya hi havia un xerroteig entre minyones i
soldats que un escriptor de costums populars hi hau
ria pogut copsar cliálegs admirables.
Per qué será que són tan amics les minyones de
servei i els soldats ?
Un autor humorístic assegura que si al mig d'un
camp plantessin un soldat naixeria una ninyera.
*

*

veu que un home casat
separa de la seva dona és digne de veure's
damunt les planes d'un diari !
Ens créiem que el diestro Gaona havia f et algun
invent o havia publicat alguna obra interessant.
No, senyors, res d'aixó ; s'ha separat de la dona.
Qualsevol dia aquest diari, que té unes pensades
tan grans, publicará la fotografia d'un home forçut
i a sota hi posará: "El senor Gómez que acaba de
pegar una paliza descomunal a su suegra".
Després diran que els nostres diaris no estan ben
inf ormats.
Ja voldrien els periodistes estrangers tenir tanta
penetració i tanta cultura com els nostres periodistes.

que

es

*

Els nostres inte•lectuals, en comptes de repapie
jar quan es fan vells, conreen noves disciplines.
Apelles Mestres, que únicament Déu sap els anys
que té, a les darreries de la seva vida agafa la lira
com un rapsoda grec i es posa a cantar. Es pintor,
poeta i músic.
En Ferran Agulló, després d'haver escrit tota la
vida articles polítics, es recorda que és poeta i ens
ofereix un llibre de corrandes com si tingués divuit
anys o es trobés en aquells temps de febre floralesca.
L'empresa de Romea anuncia l'estrena d'una obra
seva.

Ja tenim l'Agulló iitcorporat a la dramatúrgia ca
talana.
Es admirable l'activitat intellectual deis nostres
homes.
A veure si En Rusiflol qualsevol dia se'ns des
penja arnb una ópera romántica.
Diuen que l'Eugeni d'Ors és també músic. No
creiem, pero, que faci res de bo.
Desafina massa.
*

*

Una entitat de Barcelona anuncia un sorteig que
ens ha fet molta grácia.
Reconeixem que la finalitat és bona i que l'enti
tat organitzadora és exce•lent.
Mai, peró, no se'ns hauria acudit rifar unes coses
tan

estranyes.

consta en els titllets, rifen una mona,
lloro i un mico.
Si nosaltres treguéSsim aquestes bestioles, no
bríem pas qué fer-ne.

Segons

•••

•••

•••

•••

• •••

• ••

•••

•••

•••

• ••

•

•

•

•••

•••

•

un

se

molt, provant

*

Un diari

grafia

f er

*

.•

*

"

*

*

• •

una mona,
un

senyor

ni

es

juga ni

es

en

una

nota oficiosa que

jugará.

Molt bé. Totes les persones de seny estaran

aquest assumpte al
Si les entitats

on

en

seu costat.

abans

pleguin.
Si no poden acabar les

es

jugava

no

poden viu

re, que
*

gráfic de Barcelona publicá

molt interessant.

varen

En un teatre de Barcelona s'hi ha exhibit una es
trella americana coneguda amb el nom de Pearl
White (Perla Blanca).
Desitjarlem que totes les estrelles de la pantalla
desfilessin pels nostres escenaris.
Seria, aquesta una manera molt práctica d'aconse
guir que els babaus que les admiren s'adonessin que
els seus ídols tenen els peus de fang.
La Perla Blanca, que tenia grans admiradors, no
ha agradat a ningú.
Fins els més fanátics s'han convençut que és una
dona vulgar.
Als artistes de l'art mut, quan es posen en con
tacte amb la realitat i es mostren sense enganys ni
artificis, se'ls veu de seguida l'orella.
Si les donzelles que posen els ulls en blanc davant
les excentricitats deis artistes pelliculers, els cone
guessin íntimatnent, s'alçarien de la cadira i abando
narien el cine.
La majoria deis artistes que han aconseguit una
gran popularitat, quan es veuen de prop són més
vulgars que les sopes d'all.
*

de Puerto-Rico.
*

espases

•

El Directori ha declarat

Nosaltres, posats a f er, demés de rifar
un lloro i un mico, hauríem rifat també

unes

mal.

sa

.—

*

*

Segons han publicat alguns diaris, dos periodistes

*

que s'estimen

*

*

les acabin.
una

foto

Es preferible que

tats, que

no

cases

començades, que

desapareguin

tres

o

no

quatre enti

pas que s'arruinin moltes famílies.
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hibides les manifestacions externes deis cultes dis
sidents, peró ara sois podem lamentar que aital fet

sigui possible...
Els generals Primo de Rivera i Sanjurjo han sor
tit cap al Marroc, on les operacions fa dies que estan

ESPANYA ENDINS

poc menys que suspeses.

La fallida d'uns pocs bancs, especialment la del
"Crédito de Unión Minera", de Bilbao, que és una
societat mercantil de primer ordre, ha produit un

ESPANYA ENFOR A

xic d'alarma i ha f et fixar l'atenció pública en coses
més serioses que l'esmicolament deis vells partits
les declaracions deis seus caps.
Creiem sincerament que no hi ha motiu per tal
alarma. La banca espanyola s'ha anat garbellant i
depurant d'uns anys ençá, i ara ofereix condicions
de seguretat i de
solvéncia com mal.
Mes cal aprofitar l'ocasió per a recordar el cal
vani de
greuges que aquesta banca ha sofert de part
deis governs d'Espanya. Ha estat carregada de con
tribucions directes i indirectes contínuament. El Banc
d'Espanya, que solament havia d'ésser el Banc deis
Bancs, li ha f et una competéncia irresistible en tota
mena d'operacions bancáries. I per si aixó no fos
Prou, el mateiX Govern, obrint de bat a bat les por
tes a la banca
i les Caixes exótica i per mitjá deis Girs Postals
Postals d'Estalvi, ha anat ofegant la
banca privada, xuclant-li operacions i capítols que
donaven molta vida.
Sortosament per la nostra banca, altres negocis
han vingut a substituir
els que abans foren priva
tius de la mateixa, i
avui es troba en condicions de
Prestar, com presta, grans serveis al país, impulsant
profitosament
les seves riqueses en sectors a qué mai
no podrá
arribar el Banc d'Espanya.
divisó dels conservadors ha pres, anem a din,
estat polític.
Sembla que En Sánchez Guerra té per
divisa de la seva actuació
: la Constitució sobre de
tot ; i En
Bugallal
: abans de tot la Monarquía.
En Romanones, que
ha llicenciat la seva host, ja
n'está forrnant una
altra als voltants de la Consti
tueió del 76. Ehl aspira a
capitanejar les esquerres
per tal de
constituir un f ront únic amb la bandera
constitucional
per divisa. Ben mirat aquest pla po
lític té Inés
punta del que sembla. En aquest f ront
únic hi caben
des d'En Sánchez Guerra fins VAn
Pestana,
ádhuc
els socialistes, naturalment. Fins
els
anarquistes hi podrien formar.
1 ara que
parlem deis socialistes, farem notar un
f et
molt curiós i sinptomatic
El seu ?Irgan polític,
que mai parla de
la nostra santa Religió sinó per a
atrocitats i blasfemar-la, ha donat aquests
dies rima f
ormalment i respectuosament les noves
de la
solemnial
inauguració d'un temple "evangélic",
a
Madrid, i de les funcions religioses,
abd, organitzades pels protestants anglesos diguem-ho
fundadors
del temple.
Els
comentaris
a qué es presta aquest
fet són
aclaparadors per a El Socialista. Faci'ls el
mateix Ilegi dor.
Altrament, si la Constitució no estigués suspesa,
caldria recordar al Govern
l'article en qué estan pro

Aquest
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Encara no apaivagats els comentaris promoguts
per la solució un xic enrevessada de la llarga crisi
del Reich, ha mort el president de la "república im
perial" germánica, Ebert. Un cor universal de Iban
ces acompanya els seus
funerals dignes d'un empe
rador. Els seus correligionaris socialistes s'hi troben
bé en aquestes solemnials exéquies. La veritat és que
Ebert f ou un bon magistrat.
El seu probable successor será Marx, el gran go
vernant católic, el veritable salvador de la nova Ale
manya.
Caldrá que Déu l'ajudi, perqué el resultat de l'en
questa deis aliats sobre el desarmament de la po
tencia vençuda donará peu a que continui l'ocupa
ció deis territoris designats pel Tractat de Versalles,
la qual cosa irritará els alemanys d'una manera pe
rillosa per a la pau.
El partit liberal anglés treballa perqué les tropes
angleses siguin retirades de Colónia, puix diuen que
els suposats incompliments del desarmamerit no pas
sen
d'escrúpols i petiteses indignes de pendre's en
compte. Lloyd George increpa França per sa polí
tica de suspicácies i prevencions (nosaltres l'anome
nem política de la por), que fa perdurar l'estat de
guerra moral que impedeix el retorn a la pau mun
dial.
Entretant els francs baixen.
La unió sagrada que demaná Herriot davant l'es
pectre de la débácle económica de la França, no va
produir-se. Les dretes estan implacables, i amb raó.
Les manifestacions populars contra la política sec
tária del Govern francés, augmenten en nombre i en
importáncia. Millerand, a reraguárdia de Castelnau,
predica, a Marsella, la política fraternal, pacífica,
única que pot salvar la seva pátria, f erida de mort.
Com a f ets solts, peró importants, cal assenyalar
la crisi turca amb la revolta del Kurdistan, motivats
ambdós f ets, f onamentalment, per la reacció deis
vells turcs contra la política irreligiosa del Govern
-

d'Angora.
El pronunciament de l'oficialitat de l'exércit ar
gentí denuncia l'estat universal d'indisciplina que
domina arreu del món. El Govern de l'Argentina re
duí prompte els rebels, per& la mala Ilavor ja és al
solc...
També és un fet digne de registrar-se la negati
va deis ianquis (oficiosa per ara) al desarmament.
Al contrari. Les maniobres de l'esquadra ianqui al
Pacífic no són pas per a tranquillitzar ningú, molt
menys amb l'actitud del Japó, cada día més accen
tuada contra els seus rivals de l'América del Nord.

número ha passat

J.

per

la

censura

militar

-

-
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Ha cridat fortament l'atenció de tota la premsa
el f et d'haver esdevingut propietaris els veins d'un
poble de la provincia de León anomenat Castilfalet,
grácies als esf orços del Sindicat Católic Agrícola
que els té agermanats i a les bones condicions de
venda que els of erí la propietária de les terres tras
passades als socis del Sindicat, la marquesa de Cas
trofuerte. Els Pósits hi han contribuit amb un prés
tec de 225.000 pessetes.
—Els elements que sostenen l'obra de Protecció
al nou-nat, projecten la fundació d'una Escola de
Puericultura i Maternologia on s'ensenyaran aques
tes interessants materies a guantes dones ho sollici
tin. També projecten la creació d'un Refugi de nens
per tal que les seves mares, durant el dia, puguin
dedicar-se a les seves f eines anib tot desembarás.
D'aquests Refugis, bé que amb un altre nom, ja
n'hi ha alguns, pero no són suficients encara.
—El curs d'Assegurança obrera, d'Igualada, les
explicacions del qual es difonen sistematicament, ha
motivat dues conseqüencies interessants : que s'ocupi
la cultura popular, ja per endavant, d'una Conferen
cia de Ginebra, la de 1925, sobre assegurances so
cials, i que s'hagi formulat un projecte internacional,
la Unió d'Instituts tecnics d'Assegurança obrera, de
funció pública.
--Els últims censos registren per a Madrid i Bar
celona una població d'un milió d'habitants cada una.
De les terres espanyoles procedeix una part molt im
portant de llurs habitants.
A Madrid es calcula que viuen 43.000 andalusos ;
5.000 navarros ; 16.000 asturians ; 25.000 llevantins ;
-

2.000

islenys ;
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presidencia de N'Albert Bastardas, es tractaren im
portants qüestions relacionades amb problemes de vi
tal interés derivats de l'aplicació del Regim de Retir
Obrer Obligatori.
S'acceptá, felicitant als seus autors, senyors Boix,

ESPANYA

gallees ;

A

Y

Noticiará

20.000

-a

12.000

7.000 catalans ; 14.000 aragonesos i

bascongats ;

12.000

Mon i Duran, l'inf orme que formularen per a fer
factible la incorporació en el Regim de Retir Obrer
Obligatori deis obrers del camp, en llurs tres grups,
a saber : els assalariats agrícoles própiament dits ; els
jornalers eventuals, encara que a la vegada siguin
parcers, arrendataris o petits propietaris ; i els par
cers i arrendataris que es dediquen exclusivament
la cura de terres de conreu que siguin portades so
lament per ells i llurs familiars.
Es doná també compte de les gestions que amb
exit es portaren a cap per a determinar la forma de
liquidar les quotes deis treballadors a preu f et i a
domicili, agraint en el molt que valen els bons oficis
que per a la seva solució ha realitzat el Conseller
Delegat de l'Institut de Previsió don Josep Malu
quer i Salvador.
—A Múrcia ha tingut lloc una Assemblea nota
ble: la de Consiliaris de Sindicats Agrícoles Católics,
presidits pel Director diocesá d'Acció Social doctor
Tortosa. Entre els seus acords cal consignar : cons
titució de Joventuts Agráries, intensificació de l'en
senyament agrícola en els Seminaris per tal de for
mar preveres capacitats per a dirigir sindicats agrí
coles, publicació de Fulles de Propaganda católico
social, Exercicis Espirituals en els Sindicats Cató

lics, etc.
—El P. Ibeas ha donat una Conf erencia a la Jo
ventut Católica de Madrid, que es digná presidir el
senyor Nunci. trractá magistralment de la crisi
mes avui regnant i de la f ormació d'aquests darrers i
aconsellá al jovent l'estudi constant i ben orientat,
la

propaganda católico-social,
en la vida pública.

i la intervenció

cons

tant

ESTRANGER

extreme

nys.

A Barcelona hi ha 80.000 valencians ; 60.00o ara
gonesos ; 30.000 castellans ; 22.000 andalusos ; 22.000
murcians ; bascongats i navarros, 10.000; gallees,
5.000; 3.000 asturians i io.000 mallorquins i cana
ris.
—En la visita que féu el general Primo de Rivera
a la Federació i Sindicat d'Obreres Católiques, pro
nunciaren discursos les obreres Purificació Vicario i
IVIerce Quintanilla.
La presidenta de la slcció d'aprenentes llegí un
missatge de salutació en el qual pregava que dispen
sés la seva proteeció als sindicats.
El President del Directori pronunciá algunes pa
raules, dient que el poder públic está disposat a fo
mentar l'obra deis sindicats femenins, af egint : "com
que desitjo respondre, més que amb paraules amb
obres als justos anhels demostrats, anuncio que en
els pressupostos en preparació, es consignaran quan
titats amb l'objecte de dispensar la protecció adequa
da al treball i a la cultura de la dona".
—L'ex-ministre senyor Maestre ha obert un Con
curs per a premiar amb mil pessetes el millor him
ne "Al taller". Fa bon temps per a cantar ara, pot
ben creure-ho,
—En la sessió recentment celebrada pel Patronat
de Previsió Social de Catalunya i Balears sota la

El preu del pa segueix pujant en quasi totes les
nacions d'Europa, i d'obrers sense f eina n'hi ha a
tot arreu. Per ara, l'any nou...
—Les classes productores d'Itália, alarmades, sens
dubte, per la propaganda bolxevista, han iniciat un
formidable moviment d'adhesió al Duce. Ço que no
ha f et la propaganda deis f eixistes, ho fa f er la por
-A Lisboa els obrers sense treball organitzaren
captes públiques aparatoses, que la policia impedí a
cops de bastons. Com governen els demócrates allí !...
—El govern de Polónia negocia als EE. UU. un
emprestit de 250 milions de pessetes (50 milions de
dólars) per tal de fomentar la construcció de cases
barates. Aquí, moltes lleis i molt de paper. A f ora,
diner, diner i diner.
—El Director de Policía de Nova-York, ha pro
tibit recentment tina obra inmoral. Ven) constar amb
gust que abans que l'autoritat ja la refusá l'actritt
que devia representarla.
diaris francesos quasi han doblat el preu :
costen 20 céntims l'exemplar. Si valen ço que cos
ten, el públic dirá. Molts d'ells sois són bons pel
foc...
-El Govern alemany no s'ha volgut adherir a l'a
corel de Washington respecte a la jornada de vuit
hores. Din que l'estat económie de la seva nació ho

impedeix.

CA

T

A

L

UN

Y

A

OCI

s

AL

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Llnia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Linfa de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.

Gijón

Linfa de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats

serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis

ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
Aquests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómode i tracte estnerat, cotn té acreditat en son dilatat
servel. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
a
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plaga Nova)
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CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRACTIC, DE COMERÇ

Reforma de lletra.— Ortografia.--CorresPondéncia comercial.—Documentació—Práctiques
d'escriptori.— Mecanografia.— Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
tota classe d'empreses incloses la Banca i la Borsa.— El Tito! de Tenedor de
previs exámens per périts i professors mercandls.—Classes especials per a senyo
retes.— Practica( of School Languages (Llengües vives) per professors estrangers i Per
métodes moderns purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguálons
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Per la moral de Catalunya
.11111.111.11~1MAMIIIIM

Contra el joc i el pacte amb
Recull

R.

d' articles

joc

e

de

RUCABADO

seguits d'un apéndix arnb

el Cas de Moral

de Tarragona i altres textos i documents

Preu:

3'50

pessetes

De venda

en
a

les principals llibreries

l'administració de

CATALUNYA SOCIAL

"111111111121~1~111,

CURSOS DE

LLENGÜES

Alemany

Angiés, Francés
Organitzats
de

VIDA CRISTIANA

per la Federaste d'Estudlants Canes

Catalunya, d'acord amb

«

Popular

Accló

Revista Litúrgica publicada

pels Monjos de Montserrat

Cameros, 3, pral.

Surf
Preu de la matrícula: 35
(tot

Professors:

el

pessetes

curs)

Mr.

nou

vegades l'any

quaderns de

48

en

págines

Dixon.—Anglés.

14r. Augustin.

—

Alemany
i Francés.

Classe alterna:

De 7

glés

a

8 del vespre, An

i francés 1 de 8

a

9 la

d'Alemany.

En organització:

FRANQUEO

Classe de Llatf i Grec

CONCERTADO 1

Preu: 8 Pies.
per

a

l'any;

corresponsal: 8'50
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S'admeten anuncls
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