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La

frívolífaf

No cal pas examinar gaire a fons la vida social
deis nostres dies per a donar-se compte que una
de les seves
característiques la constitueix la frivo

litat. Frivolitat en la vida de familia, frivolitat en
les relacions socials,
frivolitat fins en la vida de
pietat. La gran majoria de gent de la nostra societat tot hotracta lleugerament, tot ho judica su
perficialment, tot ho fa objecte de comentaris en
el fons
deis quals s'endevina un esperit crític tan
superficial que quasi bé faria riure si no comen.
cés per fer
tristesa.

Estern

tots voltats d'un món de

petites,

preocupacions

d'una munió de detalls deis quals hem de
tenir cura que, fet i fet, ens
roben el temps pre
ciós que a coses serioses baudem
de dedicar. Els
bornes més sedosos els trobareu preocupats per ni

rnietats;

i

no cal dir com els esperits petits no
arnb altre pa espiritual que la conversa
de
comentad insubstancial, que la vida de l'anéc
dota, que la nova volandera, que la informació de

c°mPten

tonant.

aquesta

complicació

de la riostra civilització

Cada dia augmenta; i
ami) les necessitats

noves es
fan ja
innombrables
els
mitjans
de
satisfer-les.
I
el
substancial de la vida, els problernes que en el
fons constitueixen el
seu
veritable teixit, resten

Cada dia Inés al
fons i sois de

una

tant

en

tant fan

rápida aparició en els esperits per a tornar-se
a
amagar curosament. I així el que hauria d'ésser
excepció es converteix en regla general.
*

*

*

Caldrá

dir que els católics no som una excep
el corrent
general? I aixó és més
riYar, és ciar, per tal com católic vol dird'estra
horne
que
s'hauria de preocupar deis grans problemes
espirituals i de fons, tant en l'individu com en la
ció

en

societat;

católic vol dir

borne que lluita
de
la vida; católic vol
dir tant com
borne enemic de perdre el
en
frivolitats i bajaneries, ja que sap i bati
rla de
recordar sempre que ha estat creat per a
queleorn Inés que per
aixó i que va destinat a quel
cc"
Inés que a la
lleugeresa del viure modem.
Per

a

te.ruPs

un

tant

com

finalisme transcendental

de l'ambíenf
Per, per dissort, l'ambient és

tan fort que

ens

subjuga i abassega les nostres existéncies. I la
major part de católics són tan lleugers com els
iltres i quasi bé tener' cura de fer semblar que no
són una excepció en la llei general d'aquest viure
modem.
No cal que diguem que el nostre món femení,
salvant escasses excepcions, dedica tot el temps a
modes, a aquesta lluita per les rnés estrafoláries
indurnentáries que són quasi l'única preocupació
d'una gran majoria de dones. Fins les obres de
pietat i socials són manta vegada un pretext per
á huir noves creacions i models exótics.
La Política implica per a molts un senzill afany
d'ostentado. I el cárrec palie, que batirla d'ésser
cárrega i cárrega ben feixuga i de delicada res
aonsabilitat, acaba molts cops en el desig- de huir
el cárrec i d'ostentar els seus uniformes o em
nlernes. Fins en els parlaments es cerca més l'efec
.e oratori que la finalitat objectiva.

Si ádbuc les obres socials pateixen d'aquesta fri
volitat de l'ambient! Trobareu obres socials per
atendre tota necessitat i per alçar el nivell de les
classes rnés humils de la societat. Peró, de sobte,
entre aquestes obres concretes trobareu establerta
luna lluita d'enveges, una pruija per obtenir fa
vors oficials que les facin aparéixer als ulls del
com més irnportants que les altres. I ja no
tal din com aquest enverinament taca els matei
xos bornes que són eix d'aquestes obres i estableix
entre ells una veritable emulació 'd'elevació en els
llocs respectius en qué es troben situats. Que po
ques vegades aquesta enntlació ho és de treball,
de fecunditat de l'obra, d'afany de conseqüéncies
favorables envers els honres a qué ella va adre

lada!
Per aixó us explicareu com és escás el fruit
d'arbres de ramatge espés, de plantes ubérrimes
le flor i de brancatge.
*

*

*

I amb tot, hem d'estar decidits que aquesta fri
volitat acabi si volem no treballar endebades. Del
contrari, mentre l'esperit del publica de l'Fivan
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trobi i predomini en el nostre món social,
l'eficacia de les obres será nulla, la seva esterilitat
mani festa.
Convé que anem al fons de les coses i no ens
aturem en les seves linees exteriors. Convé que
l'esperit ho abassegui tot. Convé que la superficia
litat sigui bandejada del nostre món católic social.
No ens interessen tant, certament, un gran nombre
d'obres com la necessitat que elles siguin rublertes
d'eficácia i plenes d'esperit.
fins en l'orientació de les obres socials, ens

geli

es

hem de persuadir d'un cop per a sempre de la ne•
cessitat d'anar en aquelles obres que formin els
esperits i els facin sólidament cristians millor que
en

aquelles

sa

immediats.

altres que atenyen fins concrets i

mas

-

La necessitat de formar homes és cada dia més
evident. I és inútil pensar

exemple,

si els obrers

"11-va•

en

sindicats

obrers, per

són cristians. I és inútil

no

A

Y

$
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pensar en obres femenines, a base de dones super
ficials en excés.
Hem dit moltes vegades que el lema balmes
de "Fer homes bons i fer-los-hi bé" és el lema
complet. Peró si en l'hora present haguéssim d'es
collir entre aquests dos extrems, ens decantaríem

pel primer sense vacillacions de cap mena.
Jamai seria possible aquest saturament de

fi

volitat si fóssim els bornes cristians de debó an
fons seriosament cristiá.
Per aixó és precís que en iota la vida social
la
anem dreturerament a combatre la frivolitat,
(
lleugeresa en tot. Amb el ben entés que si 11
aquesta lluita contra aquesta herbal malastrug a
de la frivolitat no vencem, la frivolitat ens ven
cerá a nosaltres.
res més contrari a l'esperit cristiá, que posa
destina
a l'heme davant el problema de l'eterna
ció, que aquesta frivolitat corrent fins erttre cris
tians !...
(t1
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La ‹Rerum Novar"
El XXXIV aniversari
maig es compliran els trenta quatre
anys de la publicació per l'immortal Lleó XIII del
Codi dei Treball cristiá, de l'Encíclica "De condi
tione opificum". I nosaltres, els que rebem la inspi
ració directa d'aquell codi d'or del gran Phpa deis
obrers, no podem ni volem oblidar l'aniversari de
la seva aparició.
Les seves págines no passen; les seves idees cada
El dia 15

de

dia s'avaloren en contrastar-se amb la realitat ; les
cada dia més clares i plenes
seves orientacions són
de llum fins al punt de semblar l'obra d'un profeta.
El món quan es troba ben assedegat de pau i d'equi
libri entre les classes socials ara i sempre existents
en una o altra forma, no tindrá altre remei que gi
rar els ulls cap a les solucíons de Lleó XIII, solu

cions per altra part de sempre i eternes dins el cris
tianisme.
"Acció Popular", que a l'ombra de la "Rertun
novarum" ha crescut i fiorit en acció, ha volgut
aquest any recordar l'aniversari de l'Encíclica áurea
amb una difusió de la mateixa potser més intensa
que la fins avui obtinguda dins la nostra terra ;
aquest fi, enllesteix la traducció catalana de la ina
teixa que dins de poc, editada a preus populars,
tara a l'abast de tothom. I llavors, Centre i asE
ciacions católiques, sindicats i círcols d'obrers i d'¦ s
tudis tindran a má aquest Codi universal de l'ecitli"
libri social, únic al „rnón.
Heus aquí el nostre obsequi en el XXXIV ani"
fecur d.
versan i del document pontifici admirable i
j„ m. G.
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R. Rucabado

ENTORN

DEL

SINDICALISMI

Segona part d'Angoíxes Socíals
Pot demanar-se
o bé

en
a

aquesta Administració, Cameros, 3, pral.
l'Editorial Poliglota, Petritxol, 8
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Calolícisme í socialísme
Mr. Caries Dulot s'admirava ara fa poc a la re
vista Information Sociale de l'actitud d'hostilitat sis
temática presa davant el socialisme pels católics de
Franga. "Es un veritable escándol per a nosaltres,

escriu Dulot,
que sentim clarament com la nostra
passió per la justicia social és una conseqüéncia de
la nostra
educació cristiana
en veure que els mes
alts dignataris de l'Església católica
en
un país
que s'honora amb els sacrificis deis mateixos per a
la Justicia i el dret
menyspreen d'adoptar davant
el socialisme l'actitud de tolerancia simpática que
tan bé practiquen el Cardenal Bourne a Anglaterra
i el
Cardenal Mercier a Bélgica".
Deixem de banda la pretesa actitud de tolerancia
simpática deis Cardenals Bourne i Mercier per a
no
complicar el debat amb una excursió pels camps
de la política social deis nostres veins, i no ens de
tinguem més que en go que constitueix el f ons del
pensament de Mr. Dulot. Veritablement, és la seva
admiració el que sorprén ! De la part d'un home
aixi, al corrent de les idees i del seu moviment i de
la história política del nostre temps, és aixó cosa
incomprensible
! El seu escándol no és pas explica
ble per cap confusió a la qual
escapa el seu esperit
—

—

—

—

subtil.
En el fons,

per a Mr. Caries Dulot el socialismc
confon amb aquesta passió de justicia social, que
es la
raó de la seva acció ; per ell combatre el socialisme és oposar-se a tot progrés en l'organització
del treball, és voler ref usar al proletariat tota pos
sibilitat d'accessió a una vida millor.
Si el socialisme no fos més que aixó, és a dir, una
aspiració cap a una major justicia en les relacions
sociais, l'oposició que captén a Mr. Dulot, no exis
tiria pas. Podría, en tot cas, haver-hi oposició d'uns
agrupaments de católics a una o altra reivindicació
Concreta, peró l'oposició amb carácter general no
existiria pas. Davant el socíalisme, com davant al
tres doctrines
polítiques, l'Església, que es mou per
damunt deis partits, restaria indif erent
i deixaria als
católics la llibertat de la seva adhesió. L'Església no
es
troba pas 'ligada a un régim económic ni a un
eS

régim polític determinat.
Peró el socialisme
aixó solament ; no és so
larnent una aspiració nocapés a una millor organització
social, un moviment més de f raternitat i justicia. Es

altra Cosa; és una
doctrina moral i social. I aquí es
uU
esclata ja la contradicció.
contradicció deriva de la distinta concepció
,que té de la vida individual, de la vida familiar, de
'a
vida social, ben diferents de les concepcions que
en té el
catolicisme.
El socialisme és materialista i aten; ref usa "la
ve la
cangó cristiana" i es vanta d'haver apagat les
estrelles del cel. El catolicisme professa l'espiritualitat de Pánima, la potestat de Déu sobre els bornes,

1alsubmissió
a

seva

a

la llei moral ; posa fora de la vida

finalitat.
El socialisme considera la familia com a institu
ició Privada; el matrimoni com institutció deslliga°le

a

sidera

voluntat deis contraents. El catolicisme con
la familia com la institució f onamental de la

societat humana i el matrimoni

com

un

contracte

sagrat que els

peró

que

un

esposos poden subscriure
cop subscrit és indiscoluble.

lliurement,

El socialisme proclama

com illegítima la propie
privada, almenys en el que fa ref eréncia als tnit
jans de producció i de canvi. La doctrina católica
n'afirma la seva legitimitat sempre que ella hagi es
tat adquirida legítimament.
El socialisme proclama la lluita de classes. El ca
tolicisme repeteix als segles la paraula del Crist :
"Estimarás el Senyor amb tot el teu esperit, amb
tota la teva ánima, i el proisme com a tu mateix per

tat

•

amor

a

Fleus
nes, que

Déu".

aquí la contradicció entre ambdues doctri
no solament aquí, sinó per tot el món les

oposa fonamentalment l'una a l'altra. El catolicisme
afirma que té el secret de la destinació humana ; el
dipósit de les lleis necessáries a la salut de la hu
manitat. No és pas solament un culte
a qué el vol
drien reduir els seus adversaris
sinó una religió,
és a dir, una organització total de la vida. I el so
cialisme, per tota la seva filosofia, per totes les se
ves aspiracions profundes, per totes les seves ten
déncies intimes s'afirma com una organització sern
blant també. Ell té la seva moral social i individual,
la seva religió.
Aixó és el que va veure amb l'admirable claredat
del seu geni Lleó XIII; i és per aixó que en el ma
teix docurnent en qué proclamava el dret social cris
tiá i prenia la defensa deis treballadors, víctimes
d'una miséria immerescuda, condemnava el socialis
vol socórrer,
me com "perjudicial a aquells a qui
contrari als drefs naturals deis individus, desnatu
ralitzador de les funcions de l'Estat i pertorbador
de la tranquillitat ,pública".
Ja endevino la resposta de Dulot : "El socialisme
que vós descriviu, el que Lleó XIII condemná, és
el marxisme. Aquest no és el nostre. El nostre és
abans de tot una política de reforma a favor de la
classe obrera, un moviment de generositat, de jus
ticia i de fraternitat social". Així jo ho voldria ;
els católics que desitjaríem veure
som nombrosos
acostar-se els bornes de bona voluntat que, sincera
ment, aspiren a l'adveniment d'una societat més bu
mana. Peró és que ens és possible d'oblidar l'alian
ga estreta del socialisme reformista amb l'anticato
licisme militant ?
Amb tot el que hagi pogut escriure Mr. Dulot,
aquesta alianga no és pas possible d'ésser descone
guda. De vint-i-cinc anys engá l'hem vist afirmar
en- tota ocasió, en els debats sobre la separació, com
sobre les congregacions, en la qüestió escolar, corn
la qüestió del Vaticá. Sempre i pertot quan hem
hagut de combatre per la defensa de nostres lliber
tats religioses, pel respecte a la nostra fe, hem trobat
davant nostre els homes del socialisme tant del re
'formista com del revolucionan. Com estranyar-se,
dones, de l'actitud deis católics davant el socialisme ?
Hi ha quelcom que els católics tenim per damunt
tot : la nostra fe. Mentre ella sigui atacada, men
tre el seu dret a l'existéncia no sigui reconegut,
mentre la llibertat del catolicisme no será assegu
rada, ens será forgós defensar-la contra tots. Com
podríem nosaltres fer altra cosa mentre no se'ns re
—

—
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conegui el dret al que considerem el primer deis
nostres béns ?

Nosaltres no renunciem ni a la defensa deis hu
mils ni al progrés social ; entenem, al contrari, que
ara hem de prosseguir la nostra tasca d'educació i
de reforma; peró no podem jarnai separar-la de la
defensa del cristiatisme i de la defensa de l'Esglé
sia. No és precisament en la nostra fe, en la nostra
fidelitat als ensenyaments del catolicisme que nosal

S

O

tres recolzern el principi de la nostra vida
de la nostra acció social ?

moral i

Seria demanar molt poder fer entendre a Mr. Du
lot i els seus amics que les vies del progrés social
restarien bon xic esbrossades si es trobessin lliures
de les complicacions de l'anticlericalisme?

JEAN LEROLLE
.1.1>arís.

ezzgaziststs=zteszanm=esr

PRETEX1

torgandzació del crédít intetlectual
o d'una ocupació que no estima
mai, ni poden estimar-la, perqué els será sern
pre la cristallització práctica de la negació que els
ha eixalat les ales al primer vol de la vida... 1 si és
un pare que (illús !), no comptant entre nAns cap
bé immoble, ni cap lamina, ni altra cosa d'aquest
ras calen& peró comptant, aixó sí !, amb la
erme
sa del seu amor paternal pel fill, amb les cines san
tes i dignificadores del seu ofici i amb els seus bra
gos valents
voluntaris, s'atreveix a passar el can
cel! d'un banc per a sol-licitar un préstec, per mo
dest que ell sia, per a encarrilar la vocació del fill,
ja podeu tenir per cert qué a la sortida será menys
ric
i igualment pobre de quartos...
bancs no el cotitzen, fins el present, l'alzinament

santors d'un ofici
ran

Realment és un f et massa albirador i justament
sensible el següent : hi ha bona part de la joventut
que estudia i és treballadora i talentosa, que es veu
situada a vegetar i morir forçosament en les posi
cions inferiors de la societat tenint dret i suficient
volada per a ésser-ne i atényer la posició d'element
directiu.
D'aquesta injusticia en pateix tant la collectivitat
com cada individu deis qui sofreixen aquest sensi
ble desplaçament. La collectivitat en pateix, peró,
d'una doble manera : en raó de culpa, per la, injus
ticia que consent i en raó de cástig, per veure's pri
vada de les anyades normals que li atorgarien aques
tes individualitats del talent de trobar elles el seu
d'amor d'un pare, ni els gerents tenen ordre de pres
medi, sense obstacles.
tar sobre els valors morals de la voluntat i de la in
Convé que ens fixem en aquestes coses
que són
Aquesta és una de les realitats fení
transcendentals, sense tenir aparato extern i llarn
cies del segle en qué ens toca viure.
pant
i que rumiem les soluciones justicieres. Per
No és pas que vulguem invocar, en dir aixó, l'exis
bé que ésser home i ésser just sigui una cosa de si
tencia d'un Banc sentimental! Res d'aixó ; no es
molt difícil, no obstant, és un deure capital de tots tracta de captar res que repugni a les lleis establer
anar-nos acostant cada dia més a la justicia en to
tes de l'economia del diner, ni a la dignitat deis in
tes les coses del viure, per mor de purificar-lo de les
tellectuals. Per bé que el mecenatge sempre será una
impureses que s'hi crien.
grácia singular de la civilitat i un primor moral del
Es un veritable delicte el que succeeix sovint en qui l'exerceix, la intenció d'aquestes radies es des
el nostre país (i que és forçós de dir que no passa vincla d'invocar la prodigalitat deis Mecenes per a
en altres en la proporció desmesurada del nostre),
sollicitar l'atenció col-lectiva deis elements intellee
de veure malograr tantes inte•ligéncies en la f orço
tuals i financiers a l'objecte d'entrar en tractes se
sa inacció d'un ambient ordinari i vulgar o almenys,
riosos per a organitzar a Catalunya el crklit intel
inadequat. Els qui tenim un contacte més directe lectual a base de l'interés que f acilitaria un guany
amb la vida deis homes per raons imperioses i sanes honest al diner ensopit (o movedís per oficis menYs
del nostre ministeri o ocupació, hem pogut regis
nobles), i facilitaria la plasmació práctica de molte3
trar, per mica que ens hágim volgut parar a obser
iniciatives culturals i d'estudi en benefici del tresor
var-ho, que hi ha molts xicots, sobretot, que veuen ideológic del nostre poble i del tresor universal del
morir tots els estímuls i totes les fervors d'estudi pensament.
i de serena ambició cultural que alimenta l'optimis
Es ciar que l'interés a percebre per la garantia
me natural de la jovenesa
llur davant la realitat del préstec podria ésser en aquest cas un interés su
aplanadora de la pobresa de mitjans amb qué ea/1p perior al simple préstec hipotecan, i aix6 en aten
ten els seus pares per a ajudar-los a obrir-se carní
ció a la incertesa d'objecte o la finalitat del préstec,
en
els centres d'ensenyança que, bé o malament, mai tangible í a rabast de la ma com una casa de
se'n diuen superiors. Hem conegut i coneixem xi
carreus o una partida de mobles de luxe, o unes ves
cots que haurien pogut ésser excellents homes de sanes de terra grassa...
cultura (per la seva afició a l'estudi i a la investiga
Mes, com sia que en l'article d'avui ja ens
ció, qualitats reflexades en la constáncia en el tre
bon xic més del compte i encara no ens ha
ball i en la condició d'inquirents incansables), i que,
llegut de planejar un cas práctic que pogués servir
per la llei dura i cruel de la vida (flei que ho és d'exemple, ens prometem insistir, a no tardar, en uu
perqué ho vol l'egoisme, la maselleria i la miseria altre Pretext deis nostres.
moral de molts homes), han hagut d'abaixar veles
i encarar-se, vulgues que no, amb les realitats i pe
ME. '<Luís G. PLA
-
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Per al cinema moral
Un bou amic, el distingit advocat bilbaí

Sierra, m'enviá, arran

senyor

de la célebre controversia en
taulada a l'entorn de la moralitat discutida de la
Pellícula Los Diez Mandamientos, un article publi
cat Si no recordo
malament al Pueblo Vasco en 25
de gener
d'enguany, en el qual ultra pendre l'arti
culista (que no és altre que el P. C. Maria Abad,
S. J.) posició
franca i decidida a favor d'aquella
pellícula, es suggeria un veritable problema, l'ac
tualitat del qual és candent.
Tractava de demostrar l'illustre religiós, i ho acon
seguia perfectament, que millor que exercir la cri
tica negativa o destructiva, quan es tracta
d'empre
ses ben
intencionades,
deurien
els
católics
posar
tot
el seu
esforç a procurar el perfeccionament de les
obresja empreses, o substituir-les per altres de mi.
llors•
-

huc ben intencionades, amb aquell "1 ara, si en el
cinema tal, hi van les senyores Tal i Tal Si donya
X. o la Marquesa de Y. hi organitzen funcions be
néfiques !"
No será possible tampoc, amb la creació de cit
nemes morals, certa despreocupació de la premsa
ádhuc dretana, i el que és més terrible, Senyor, ád
huc católica, que fa l'apologia de pellícules com
pletament bastardes per a no qualificar-les d'altra
manera.

La idea del P. Abad és una idea rnolt ben encer
tada. Contra el cinema inmoral, el cinema moral.
Mes qui pot portar a la práctica aquesta idea? Els
potentats, no és fácil. No hem vist per desgrácia, en
general, els potentats recollir aquesta mena d'inicia
tives. I tan fácil que seria portar-la a la práctica.
Amb mil católics de la nostra ciutat que volguessin
adquirir un compromís seriós, es podría establir una
Sala. Cent pessetes de préstec cada un d'ells. Res
més. Una mena de cooperativa d'espectadors dintre
-

"Vulguem-ho o no ho vulguein els católics, deja
el P. Abad,
el cinema subsistirá almenys durant al
guns anys. Només cal
veure com es multipliquen
constantment les sales.
l'espectacle cinematográfic.
"L'única manera de combatre d'una manera efi,
Tenim respecte al particular els nostres estudis
en el cinema mmoral és fomentar el cinema mo
i les nostres iniciatives, que segurament per manca
ral, com l'única manera de combatre amb ef ectivi de mitjans
económics no podran passar mai d'aques
tat el mal
periódic és fer-ne un altre de bo, técni
ta categoria.
carnent, tan instructiu, amenós, interessant i ben
La moralització del cinema és qüestiá d'estética
informat almenys com el dolent.
i de bona voluntat. Molta és la força abstencionista,
"Aspiració deis católics deuria ésser fundar una la no assisténcia als llocs on es projecten les pellí
Casa editora de
pellícules que tota persona digna cules no admeses pel sentit cristiá de la vida, peró
Intlés contemplar sense perdre la vergonya
i per
més encara és la força intervencionista, la força de
altra banda amb l'intleres i el goig que
Ja protesta i supera a totes la labor constructiva.
desperta
una
obra d'art.
Potser que l'únic camí perqué un día es
Una objecció es podrá fer. La de si existeixen
realitzi aquesta aspiració sigui la de fomentar i des pellícules
morals. Aquesta objecció és més forta del
enrotllar empreses com la "Seleccine" de Bilbao. que sembla. Les cases
productores de films, centra
Les
persones que la formen són homes de plena des generalment en paisos protestants o indiferents
solvencia moral i técnica. Volen fer un negoci, ja (Estats Units, Alemanya, Anglaterra, Itália i Fran
que
arrisquen
volen abans en l'empresa sumes considerables, peró ça), car a Espanya és una indústria tot just inci
que tot
un apostolat. Molt més
pient, tenen un concepte de la moral una mica di
e6mode i segur seria exercir
per a ells col-locar el seu diner vergent, almenys, de la nostra moral católica. En
negocis purament
católics d'acció, han comercials o industrials. Peró, aquells paisos hi han moltes escenes tolerables que
escollit per a lluitar un camp en un país católic són de censurar (al voltant de la
rnolt
abandonat pels católics. Han obert salons im qüestió candent del divorci,
p. e.) o certs costums
portants no solament a Bilbao, sinó en tot el Nord que en paisos no
meridionals no representen el ma
i també
el Centre, a Catalunya i a
teix que aquí (escenes amoroses), demés de tantes
Andalusia. F,stan enen comunicació
directa arnb les i tantes concepcions arbitráries que fan forrolla en
inillors cases de França, Alemanya i
Units". determinats estats.
Aquest article del P. Abad valdriaEstats
Ben morals, alló que se'n diu ben morals, crec que
la pena que
fOS
reflexionat pels católics d'acció de la nostra es són escasses les pellícules de la producció actual.
pátria. Contra el cine immoral, el cine moral. Potser que en un percentatge representessin un 15
per roo. I d'aquestes la majoria són pellícules có
tota una posició i una norma
migues o bé detectivesques. Comedietes o tragédies
Qué en treiem amb
en films morals potser n'hi ha un dos per cent.
planys
i
Ilágrimes ? Conven
cereur els editors
i
els
No hem d'ésser més rigoristes per al cinema que
empresaris
cinematográfics
amb les
nostres diatribes? No és d'esperar. El ne
per al teatre o per a la novel-la. La immoralitat d'un
1,2ei és el negoci, es repeteix avui incessantment. llibre o d'una obra artística, diu el P. Abad,
está en
entre 1a
taquilla esgoti els talonaris i ompli el ca inculcar una idea errónia o un sentiment immoral,
arnb
superabundancia, mercantilment les em o també en qué la pintura del vici, ádhuc suposant
Pre3es
ben intencionada, resulti perillosa o provocativa.
___e°11 que per a fer-les f estan ben orientades. 1 la En
moral no sostenim el criteri del mal menor,
racassar no hi valen ser,`"°ris,
adoptem l'arma més contundent, l'arma de car una pellícula o és moral o és immoral. Peró una
la
competencia.
pellícula no essent immoral pot ésser inoportuna per
Si
hi ha cinemes
e
a un determinat sector de la societat. Advertint-ho
morals,
tan atractius i artístics
sáels cinemes immorals, llavors molta gent no lleialment, i limitant l'accés a la sala d'espectacles,
obaren el
pecat general la llei de l'excusa. No
es podría salvar aquesta dificultat.
era
Possible que us responguin certes mamás, ád
FRANCESC MANICI-I YLLA

o'Espanya

tjacla

cinematográfiques
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De la víoléncia,
Ja fa temps

que

en

parlárem d'aquestes planes

estant i avui els esdeveniments ens demanen que in
sistim. De vegades és una necessitat fisiológica l'es
criure ; sobretot hom hi troba un bon consol, con
sol, peró, ben restringit en aquest temps ; només ens
el deixen administrar amb comptagotes i encara s'ha
d'anar amb molt de compte perque passin les go
tes... L'altra vegada parlárem de la violencia per
aconhortar-nos del triomf de l'extremisme feixista
i de l'inqualificable atemptat de qué foren víctimes
els católics francesos en sortir d'un míting a Mar
sella ; i, el que són les coses, han passat dies i més
díes i fa poc s'han produit dos f ets molt semblants,
d'un exacte parallelisme amb aquells esdeveniments
que encara que ja fa dies que han passat són de la
categoria d'aquells que tarden molt de temps a per
dre l'actualitat. Ens ref erim al triomf del naciona
lisme alemany i a l'atemptat comunista contra les
joventuts patriótiques franceses que sortien 'forma
des militarment d'un míting millerandista. Aquests
són els dos esdeveniments que, com hem dit de bell
començament, ens impulsen a insistir sobre la violen
cia amb la qual estan els dos f ets íntimament rela
cionats.
S'ha dit que al triomf d'Hindenburg se li havia
donat massa importáncia i que comptat i debatut se
guiria la mateixa política conciliadora del canceller
Marx. El nostre modest parer és contrari a aquesta
opinió ; n'hi ha prou amb examinar les dues perso
nalitats del católic Marx i del protestant Hinden
burg amb tot el que inclouen i representen per creu
ádhue
re inversemblant qualsevol coincidencia. Peró
acceptant-ho, ningú no pot negar que el triomf
d'Hindenburg és un gran retrocés en el caí de la
Pau, encara que només sigui pels recels I temors
que ha despertat en totes les nacions. Fa pocs dies
que l'Acció Francesa anunciava la invasió de Po
Iónia per les tropes alemanyes. Si aquest diari que
diuen que és dretá no es cansava quan no tenia cap
motiu de predicar el perill del llop alemany i la pro
ximitat, qui s'atrevía a llegir-lo ara? Per altra ban
da s'ha de tenir en compte la part simbólica de la
lluita. La victória de Marx hauria significat el triomf
de la raó, del seny, del pacifisme, deis procediments
civilitzats i l'en f ortiment de la República que a Ale
manya encarna tot aixó ; el triomf d'Hindenburg
representa tot el contrari, el triomf de la violencia.
Dóna o, peró, de veure com la gent entenimentada
d'Alemanya no dóna la batalla per perduda, i cató
lics, socialistes i demócrates continuen disposats a
def ensar per tots els mitjans legals la constitució
i amb aixó sol ja n'hi
de Weimar. Per altra part
el triomf del mariscal re
ha prou per nosaltres
presenta un perill per al catolicisme alemany. Per
aix6 várem quedar desagradablement sorpresos en
veure que un dels diaris més católics de la nostra
ciutat celebrava amb campaneig de glória en la seva
crónica estrangera el triomf del nacionalisme ale
many que, invertint termes, és la derrota del partit
católic. Era un cas ben ciar de supeditació, vull
creure inconscient, del catolicisme a determinades
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encara

lluites polítiques procediments extralegals, impropis
de pobles civilitzats, els procediments de passar-ho
tot a sang i a foc. Aquesta vegada, peró, les perso
contra les quals ha anat dirigit l'atemptat nc.
nes
són pas innocents en aquesta lluita fratricida, i que
consti que no tractem de buscar palliatius a l'acte.
Diuen que en l'acte de l'enterrament de les vícti
mes, que es va convertir en una ostentació de f or
ces, un deis caps de l'Acció Francesa va anunciar
la venjança dels seus companys. Malament aniran
atemptats es conti
a França si comencen així. Els
nuaran, ara rebran els uns ara els altres, que bé
prou que ho sabem per própia i dolorosa experien
cia. Feixisme i comunis-me, heus aquí les fonts d'ori
gen de tots aquests mals. Les dues ideologies ex
tremes coincideixen en l'exercici de la violencia
dels procediments antidemocrátics. Pocs dies des
prés que nosaltres blasmávem el f eixisme d'aquí es
tant, tota la plana major d'aquest assisla a t
banquet a honor del futurista Marinetti en el qual
Va
es digué que un deis enemics de la Itália era el
Insistim en aquest concepte per si hi ha encara
algun católic que tingui una fe absoluta en el fei
xisme. Si existeix li recomanarem que es posi una
mica en contacte amb els católics italians i sabrá
moltes coses que ignora.. Quan no fa pas tant de
temps acompanyávem a visitar als estudiants catO
lics italians les belleses de la nostra ciutat, ningú dels
acompanyants no gosava parlar del f eixisme per
temor de f erir susceptibilitats, peró f oren ells els
que ens en sortiren a parlar i no n'hi havia cap de
el
f eixista i la major part el podien veure tant com
dimoni. I com s'esplaiaven desgranant tot el rosari
no
de greuges i dolors 1... "No, no, deien, un católic
entengué
fácilment
ens
pot ésser f eixista". I que
f ou la fer
rem ! El bescanvi de les nostres dolors
manga de la nova amistat.
Ara m'adono que m'he deixat endur per la ploma
parlat
i potser m'he apartat del tema, peró si no he
de la violencia en si, bé ho he fet de les seves ma.
nifestacions més temibles. I aixó de totes maneres
ja és alguna cosa.

E. D'ERRAN I ROGER
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tenclencies partidistes.

l'atemptat comunista és una altra mani
festació d'aquesta gran tara que és l'emprar en les
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El problema feminista
La

distingida

i acurada

escriptora Maria Bons

homs ha publicat en les planes del número 207 de
CATAL,UNYA SOCIAI. un article en el qual recull i
contesta les coses que sobre el palpitant problema
feminista han dit "dos collaboradors" de la dita
publicació. Aquestes paraules alludeixen directament
a unes
ratlles que sobre la mateixa qüestió váreig
deixar escrites en el número corresponent al 28 del
passat abril.

No

pas

perque

em

consideri amb els merits ni la

illustració de la susdita escriptora, sinó per l'arre
lament que en mi tenen i el convengut que estic de
les idees que váreig exposar, m'he permes replicar
a "La
dona culta" de Maria Bonshorns.
Maria Bonshoms comenga el seu article f ent no

és inte•ligent té el dret indiscutible de cultivar les
ciencies. Certament la dona és intelligent i, per tant,
té el dret i el deure •d'ésser culta, molt culta, peró
no per ser intelligent ha de tenir precisament la ma
teixa classe d'ensenyaments que l'home. Si així Los,
també per tenir carnes i bragos trobarem molt na
tural que faci de paleta o de f errer i no ens esgar
rifarem que, com ha passat últimatnent a Belgrad,
ara motiu de vacar el cárrec de botxí, s'hagin pre
sentat tres dones aspirants a aital cárrec. Se'm con
testará que per bé que la dona tingui carnes i bra
gos no té la mateixa complexió per resistir aquells

treballs, peró jo

cm

permetré

contestar que

també,

amb tot i ésser ben intelligent la dona, el seu espe
rit suau i delicat ha de tenir una educació i instruc
ció apropiada, i en l'ordre natural de les coses, ha
tar els extremismes que predominen en la qüestió
el germá
feminista, cosa que no discuteixo perque d'igual ma de servir perque en reunir-se ambdeellapare,
f eixuga tasca
o l'espós i els fills, en descansar
nera váreig expressar-me en el meu article; peró
a qué les necessitats ineludibles de la vida obliguen,
no puc
acceptar que, per la forma en que segueix
el repós suau d'un esperit "f emení", "culte"
exposant-se, arribi a creure's que jo cm trobo en trobin repós
aquell
impossible en qui ha passat les hores en
un d'aquests
No, jo no he discutit mai
treballs iguals als que l'home está dedicat.
a.la dona queexiremismes.
pugui tenir la plenitud deis drets ciMés avall de l'alludit article "La dona culta" es
vds; no hi ha motiu, donada la constitució social
diu
: "No creiem que la cultura sigui contraria a la
moderna, perque en una herencia, per exernple, si
luí exclosa la dona o limitada en el seu dret ; jo seva missió maternal" i fa ressaltar que la dona frí
a la
unicament nego a la dona go que no li pertoca : els vola és la més inculta. La cultura és necessária
missió maternal i seria el remei de molts mals, ho
propis de l'home i la intervenció po- he defensat així en tots els meus escrits, per?) aques
No crec, dones, que pugui dir-se'm extremis
ta cultura necessária, no és pas la de la Universitat,
ta. Pel que he
dit tampoc pot aplicar-se'm el quali
fieatiu d'enemic del moviment alliberador de la que si no per f er-li perdre temps, no li servirá de
res, perqué cap mare, com a tal, es posará a educar
dona".
els fills amb coneixements de matematiques, fisio
Ens acusa després d'emprar sempre un tópic per logia o dret canónic. I qui ho diu de la mare ho diu
a
eombatre el feminisme : "Si la dona estudia o bé de la fila o de l'esposa.
e.xerceix una
carrera, qui f ara els quefers de la casa
I
Segueix l'article : "Us plauen més les dones que
tindrá cura dels fills?" No és cap tópic aixó, sinó
i agradar als al
una realitat ; a veure si un senyor en pie exercici no saben sinó pintar-se els llavis donar
a entendre
?",
la
qual
cosa
sembla
tres
amb
d "na
carrera tindra ternps de fer-ho, i no crec jo
anar a cursar estudis superiors i desaparlixer
que
que Per les dones tingués més hores el dia. En canvi,
aquests costums és tot u. Jo, com a estudiant que
no és un tópic, per no dir una excentrisóc, assisteixo a la Universitat diáriament i allí veig
que per def ensar els drets de la dona s'hagi llavis pintats i observo coqueteries com en tot altre
de. mirar quins drets
té l'home, per bé que més avall lloc i, posant-nos en el terreny aneccIótic, flns puc
que "no volern que la dona perdi la feminidir que sé qui hi va únicament amb aquest objecte.
"? Si reivindiquem per a la dona els drets i fun
Es fan, també, en l'article repetit, moltes i molt
eions que
naturalment té assignats l'home, quines atinades observacions allusives al gran nombre d'ho
voleu que siguin
les diferencies entre homes i do
mes que surten de la Universitat amb iguals conei
nes? Creieu
que la f eminitat consisteix únicament
xements que en entrar, peró no cree que aixó pu
en
diferencies organiques o de resistencia? No cree gui pendre's com argument per demostrar que totes
que
serenament pugui pensar-se així. Jo, únicament les dones que concorrin a una aula siguin bones es
In
explico, que tractadistes serens i d'illustració, s'es
tudiantes.
pressin així, tenint en compte les exageracions
Amb tot el que porto dit, sé que algú podrá ob
que porta una
reacció. En ef ecte : la dona ha tra
que vull per a la dona una cultura que
jectar-me
yessat una época en qué se li han negat drets de tota
mai no podrá proporcionar-li mitjans materials per
mena, rnalgrat l'enlairament en qué el cristianisme
convenir-li,
a viure i tenir la independIncia que pot
va
posar-la (no deu considerar-la, peró, amb iguals peró tingui's en compte que la dona per a guanyar
nrets que
l'home quan sotmet l'esposa al marit com
vida té altres camins ben seus que no són pas
a
Crist ho esta l'sqlésia); per altra banda, de moda se laestudis
superiors, camins que per compensació,
els
nnes absurdes
teor.ies que prediquen una ig,ualtat a voltes han estat usurpats pchs homes. Tanta pena
nnpossible per a tots els racionalS, s'ha volgut veure fan aquests joves que passen hores i hores darrera
(no pas
reflexivarnent, sinó per natural influencia) d'un taulell de botiga, despatxant fins les robes in
In tal
utopia un remei per al mal primer. Aques
de senyora, en un lloc que pertoca única
ta es l'explicació que cm dono de la teoria inexac teriors
ment
a la dona, com aquestes dones masculinitzades
tament anomenada
"feminista" en mans de perso
que volen exercir determinades professions superiors.
nes
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sensates.
també Maria Bonshoms que

com

que la dona
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Ara que les
S'han

esquinlat

roses

les boires i el cel brilla inten

Bis arbres són verds i l'herba fina. i flonja.
Ara els camps tenen una verdor tan tendra que
us omplen de gaudi el cor. Les muntanyes es co
sainent.

pins, color de maragda, esde
refulgents. Bis ocells emigradors xisclen i
aletegen sota la gran planura del cel i les roses
perfumen els aires.
ronen

de llum i els

venen

Es fon la neu de les altes muntanyes, arnarades
de quietud i de pau, i l'aigua pura llisca suaument
damunt els cadols blancs i polits teixint tundes
d'escuma. L'aigua de les neus foses és clara com
un cristall i diríeu que aquella escuma tan. blanca
ha estat pastada amb un raig puríssim de lluna.
L'herba encatifa els camins i s'obren a la llum
les flors humils. Enllá deis camps veieu una gran
escampadissa de flors grogues, vermelles bla
ves. Oh! quin encís tenen aquestes flors humüs
que s'obren al matí, quan la llum és pura, i es
colltorcen i s'esfullen sota el brill de les estrelles.
Les fonts que a l'hivern somicaven vora els ar
bres que estenien les branques mies sota el cel em
boirat, ara canten joiosainent i s'escolen darnunt
l'herbei. Senyor! per que ens heu donat tantes me
ravellesr Bella és la vostra obra, Senyor!
Qué té d'estrany que l'Església hagi consagrat
el mes de niaig ala VergeM'aria, si cada any arri
ba, bell i gentil, com un príncep de llegenda, embol
callat en un manten de roses i amb els ulls clars
com el parpelleig d'un estel!
Ara els altars són refulgents i perfurnats. A
l'entorn de la Verge llengotegen les petites flames
deis ciris i vermellegen les roses. Les donzolles
canten cancons alacles i dirieu que el temple s'om
ple de perfum i de claror.
Difícilment trobaríem un poblé més mariá que
el nostre. La Verge té un altar en cada cor. Fins
els blasferns.no s'atreveix-en a profanar-la.
Quantes can lons populars trobaríem en les
quals es parla delicadament de la Mare de Déu!
El poble esdevé poeta quan canta les virtuts de la

Verge Maria.
Moltes ve,qades el pessimisme ha envciit el metí
esperit en esguardar els avenos del materialisnie
que es-fulla la flor delicada de la nostra.espiritua
litat; pera quan he vist la Verge voltada de de
vots, he,,,exclamat: un poblé que estima la Mare
de Déu no pot morir.
Maria ha estat sempre el guiatge del nostre po
ble. Es la nostra estrella guiadora. El Rei En
Jaume invocava la Verge abans de fer brindar
les seves armes.
Allá on Inés ens pian el culte a la Verge és en
les petites esglésies i én les ermites.
Un matí passejava amb una mica de somnolén
cia sota el brancatge llustrós deis arbres. Em tro
baya dins la quietud corprenedora d'un bosc orn
briu. L'oreja sorollava lleugerament el braman
deis pins i els ocells xisclejaven sota la llum triom

fant.

En aquella soledat el meu cor reposara dolça
Hada oblidat totes les coses del món. Aque

ment.

s'obren

a

la lium...

ha pau i aquella dollor eren per mi més agradables
que no pas els platxeris de la ciutat. Hauria vol
gut que aquell carní hagués estat interminable. Es
que hi ha al nión una cosa més bella que caminar
entre mig de la ver-flor deis pins olorosos que beuen
quietament la llum del cel i són amics de la quie
tud i del silenci?
De lluny estant vaig albirar una blancor molí
pura, com si enllá del bosc i entre la verdor deis
pins hi hagués un vol de colomes. Era una ermita.
Abans d'arribar-hi va vibrar la petita campana
i les seves vibracions sonores es varen perdre da
munt els camps que verdejaven sota d'un cel mol!
blau.
En petjar les lloses de la petita ermita envaí cl
meu esperit una gran dolor. Al mig de l'altar re
fulgía una imatge molt bella de la Mare ele Déu
Bis sants d'uns vells retaules somreien beatífica
ment.

Aquella imatge feia olor de romaní i tenia els
cabells bellament ondulats com les muntanyes. Un
raig de sol passet per un petit finestral policromat
i els rajols esdevingueren sangonents.
En un altar molt humil hi havia una imatge de
Sant Franeesc. Tenia elsrostre molt paid, pero
els ulls u briliejaven com dos estels.
Que Déu vos guard, Pare Sant Francesc, váreig
dir-li flectant els genolls. Vós que sou tan humil,
en aquesta petita ermita us hi deveu trobar bé. De
?'altar estant, sovint haureu beneit els pobres men
dicants que van seguint les masies demanant un
tros de pa. Jo sóc germá d'aquells pobres mendi
cants, Pare Sant Francesc, i, per tara, beneiu-nte
tarnbé a mi. Deixeu-me aixoplugar sota el man
tell de la humilitat. Si seguint aquests camins tra
bo un pobre mendicant, u diré: adéu, germá, i era
partirem el pa germanívolament. Pare Sant Fran
cesc: hauríeu de tornar altra vegada al món a Pre
dicar amor i caritat. Bis homes mio s'estimen. .La
vanitat i l'orgull entenebreixen els ulls deis hornes.
L'argila del cos esclavitza l'esperit. Les riqueses
han corromput la huinanitat i els pobres i els hu
mils són menyspreats. Bis ulls de Sant Francese
varen esdevenir més brillants encara.
Váreig allunyar-me d'en, després d'haver-li be
sat les vesticlures.
Vaig esgUardar la Mare de Déu, amb una grao
tendresa, i després de dir-li una oració, vai,q aban
donar l'ermita.
No sé per qrQ

em va semblar que el cel era Inés
blau i més verd el brancall deis arbres. Bis ocells
seguien volant amb les ales esteses sota el sol bri

llador.

Vaig seguir caminant damunt l'herbei. Enllá de
blavejaven les muntanyes i una gran

l'horitzó

quietud planava damunt els camps.
En tornar a la ciutat el meu esperit

era

pie

llum. Vaig cloure els ulls i vaig veure brillejar
dintre ineu la Mare de Déu de l'ermita blanca i el
Pare Sant Francesc amb el rostre pal1id i els ulls
brillants.
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Les perspectives, naturalment, canvien, en una i
altra táctica. Canvien les perspectives i el sentit de

Esperít de combat

responsabilitat.

L'assenyalada victória obtinguda pels

CANTACLAR

católics mili
tants francesos en rúltima campanya empresa con
tra Herriot i el programa laicista que més aviat
s'haurit de qualificar de maçónic, car el mot laic és
bastant arbitran i per a significar quelcom de contra
posat a l'església cristiana, marca la pauta que de
vem seguir arreu del món tots els que d'una ma
nera organitzada i sistemática combatem per l'ideal

religiós.
Fins

ara, fa beta poc, la táctica que

ernprávem

en

la majoria deis casos era la táctica defensiva. Créieni
nosaltres que era suscitar baldament un problema
quan amb l'enemic de Crist ens haviem de contra
posar. I així, arreu, veuríeu com es prodigaven les
conferencies, les polémiques i els articles i ádhuc
llibres, per a desvirtuar les campanyes que contra
de nosaltres es feien. Realmetit era aquesta positura
un xic incómoda i violenta. Tan incómoda i violenta
com la d'aquell individu al qual 11 calgués sempre
demostrar la seva bonhomia o la seva honorabilitat.
Quan ens qualificaven de retrógrads, nosaltres de
mostrávem ésser els portaestendards de la civilitza
ció. Quan es dif onia una campanya sectária, nosal
tres li oposávem un acte de fe. Peró res mes. Mai
no se'ns havia
acudit que prec.isament nosaltre; ha
v. tem d'ésser els qui marquéssim l'hora del combat
1
ádhuc l'entauléssim en el lloc que el nostre Estat

Major indiqués.
Peró, novellament,

lloat

sigui Déu, han canviat

aquestes perspectives. El general Castelnau i el
P. Doncceur ens han alligonat magistralment. Al
repic de les campanes tocant a l'arma, han compa

regut brillants estols de lluitadors que allá
de

França,

aquesta

en terra
terra admirable de católics va

lents i cultes, han canviat la táctica defensiva en
ofensiva. I així els católics ja no sois es limiten a
de.fensar-se, sinó que portats de l'empenta del seu

victoriós despertar, han iniciat un atac a fons con
tra els adversaris
de la religió. La primera victoria

há estat

la caiguda d'Herriot. La segona, el mante
nunent de l'arnbaixada al Vaticá ; la tercera, el res
pecte a la consciencia católica d'Alsácia i Lorena.
Si tots portéssim ben encesa la flama dels nostres
eals, veurlem
clarament com aquesta nova táctica
es la
millor, i quasi que diríem l'única. Mentre l'ad
versari porti la iniciativa sempre tindrá un avantat
ge. en la Iluita. Ara que per a empendre-la falta de
in.es d'un gran esperit de disciplina, una cultura só
hda, basada en l'aveng en tots els rams de l'intel
lecte. Cal tenir, en altres paraules, un Estat Major.
A França, segurament no hauria estat possible
aquest victoriós ressorgir católic si abans no hi ha
gues hagut
l'enorme labor de preparació empresa
amb les
Setmanes Socials. Car no n'hi ha prou amb
tesnir bona voluntat per a reeixir, sinó que cal una
-

tecnica,

una

competencia.

Altrament, per
rie

a la táctica ofensiva calen una se
combinats i un pla de govern. Seria
Pueril 1 irrisori que els católics combatessin tal o tal
altra iniciativa si en el seu lloc no poguessin oferir
1,na solució .rnillor. Una solució en l'ordre técnic, en
I ordre
moral o en l'ordre financier.

d'esforços

a~aststzewulzs

Una estadística
I

un

Reía! Decrei

Hi ha coincidéncies desconcertants.
Fa pocs dies un R. D., inspirat sens dubte per la
Institución Libre de Rnsenanza, que tothom sap les
intencions pietoses que la mouen
profit de l'ense
nyament públic, obligáva les Eicoles Iliures, particu
lars, a constituir-se amb professors titulats en un
determinat període de temps. Aixó que a simple
vista sembla un ben ordenat zel pel bon régim de les
escoles, no és més que un rnitjá nobilíssim per a f e
rir de mort infinitat d'escoles católiques.
El Govern, sens dubte, haurá estat sorprés per
aquesta maniobra sectária, i sabrá refrenar-la segui
dament ; peró de moment estan trontollant totes les
Escoles parroquials on s'eduquen infinitat de nois
pobres i són elles, de fet, la providencia cultural deis

pobles.
I ara anem a l'estadística. L'oportunitat de la seva
publicació és verament proVidencial. L'ha publicada
en un opuscle el Ministeri d'Instrucció; és oficial.
Segons diu, el nombre total de nens compresos en
l'edat de sis a onze anys complerts és de 2.798.959,
deis quals 1.408.937 són nens i 1.390.022 nenes.

Les anteriors xifres es prengueren abans de do
el vigent estatut en el qual es determina que
l'edat escolar compren deis tres als catorze anys, per
la qual cosa, ampliant aquest al límit superior de
l'edat escolar, el total de nens será, aproximadament,
de dos milions.
Deis 2.798.959 nens que oficialment figuren en el
cens de població escolar, segons apareixen matricu
lats, 1.691.331, aixó és, un cinquanta per cent de la
població escolar, concorren a les escoles oficials arnb
una assistencia mitja de 1.028.772.
Ara bé; una senzilla operació aritmética demostra
que f ora de les Escoles oficials resten centenars de
mils nois que no tenen altra manera d'educar-se que
les Escoles lliures, les Escoles particulars, les Esco
les parroquials.
Si la pensada de la Institució Lliure d'Ensenyan
ça reeixls, el nombre d'analfabets, ja vergonyós avui
dia, es multiplicaria espantosament, amb greu perill
per a tothom.
Es ciar que a la I. LI. cm. res no l'interessa aquest
nugment. Ella sois aspira a descristianitzar el poble,
per a conseguir la tal cosa, tots els mitjans li sem
bien lícits.
No dubtem que en adonar-se el Govern del mal
pas que la I. Ll. d'E. li ha fet donar, tornará les
coses en son degut lloc i es posará en guárdia con
tra una entitat intrusa que ha fet i está fent a Es
panya un inal incalculable. Peró cal din-ho : tant o
rnés que el Govern tenen els católics la culpa de l'e
xistencia d'aquest enemic, estatjat dins el Ministeri
A. Z.
on Inés mal pot fer i fa a la Religió católica.
nar-se

—

1111-WWW11u.wwwwwwwirsnronsinrtnn~r' Irrrirrainnrni~inartr~

Aquest

número ha

passat

per la

censura

militar

U

I

A

L

CURS DE SEGUR OBRER
Explicat pel Conseller -Delega! de l'Institut Nacional de Previsió

Don
a la

Josep Maluquer

i Salvador

cátedra de l'Ateneu Igualadi de la Classe Obrera

TEMA

SEGON

Segona pan t Normes técniques del Segur
-

(Continuació)
Per a l'aspiració social de l'avenç d'edat, el que
necessitem és calcular una pensió que comenci a una
edat anterior, per exemple als 6o anys, i acabi en
començar l'edat de retir, als 65 anys. Es a dir, una
de les rendes que se'n diuen temporals. Quin cost
suposaria aquest avenç del retir obligatori deis 65
als 6o anys ? Bastant. I per aixó, estudiada la qües
tió, en la Ponencia Nacional que formulá les bases
del retir obligatori tots els vocals van poder f er-se
cárrec que de vegades la manca de prudencia en
la implantació d'un régim cornpromet el seu arre
lament ; així com tampoc deu oblidar-se que en un
régim de retir obrer és tan difícil la iniciació com
fácil l'ampliació de condicions.
La taula de mortalitat utilitzada per l'Institut re
gistra 546.604 supervivents als 6o anys, i 473.851
als 65. Es a dir, que hi ha en el coeficient de morta
talitat una diferencia de 01'02352 als 6o any§ a
0'03448 als 65; mentre que, p. e., de 30 a 35 anys
hi ha en els coeficients de mortalitat únicament la
diferencia de 0'00661 a 0'00724. D'aixó resulta, amb
els necessaris cálculs, que a una edat mitja de 33
anys per assegurar una pensió temporal des deis 6o
als 65 anys deu satisfer-se la quota mensual de pes
setes 2'54. Es a dir, que l'avenç d'aquests cinc anys
suposaria per a la classe patronal i l'Estat quasi el
doble de l'esforç d'ara.
De manera que per atendre técnicament a les di
verses edats es deuen satisf er des de la quota de pes
setes 1'22 als 20 anys, a la de 2'89 als 35 i de 5'71
als 44, per a tenir una pesseta diária als 6o anys,
suposada l continuitat dels pagaments.

Capital-herbncia
Assegurant-se en el retir obligatori la pensió prin
cipalment a arree del patró, semblava indicat que
l'obrer es preocupés d'af egir una petita quota per a
la protecció de la familia, ajudat, encara que modes
tament en el sistema de minores, per l'Estat, que re
coneix a les imposicions el 5 per Ioo.
Es elemental que havent-se d'assegurar sonaría
ment per tots la pensió de retir de molts mentre vis
quin, és aquest el segur que exigeix quota més alta.
En canvi assegurant tots el risc de pocs, que són
els morts cada any, pot assegurar-se amb una petita
quota un capital de consideració. Fixem-ho bé així :
Un obrer afiliat que hagi comencat a cotitzar a l'e
dat de 20 anys, 1 pesseta al mes, si mor als 25 anys,
haurá pagat 6o pessetes-, i la seva familia perceP
266'70; si mor als 35 anys, haurá pagat 180, i l'he
Hncia será de 780; si als 45 anys, per les 300 pesse
tes pagades recullen els hereus 1.276'50 ; si la mort
és als 55 anys, havent pagat 420 pessetes, el capital
herUcia és de 1.813'45 pcssetes; i si ha mort als 64
anys, amb les 528 pessetes deixard a la familia 2.945
pessetcs 6o cbntims.
Després d'aixó, es compren alló de Reboul que
el segur de vida és l'estalvi elevat a la máxima po
tencia.
I no diguem res de l'aspecte moral d'aquest se
gur, ja que són molts els obrers que, considerant que
no arribaran a l'edat del retir obligatori, poden no
tenir interes pel mateix, peró sí que el tenen per la
fa.mília i precisarnent per aquella presumpció.

Bonificacions patronals especials
Amb elles s'obre un non horitzó d'actuacions. Hi
un cas en qué aixó pot resoldre un problema so
cial, i és el ref erent a les indústries d'esgotament.
Quines indústries s'han de classificar aquí ? Hi
ha el cas d'Almadén, produit pel mercuri. També hi
ha casos en el treball intellectual. Per a resoldre'l,
sembla que s'hauria d'estudiar el cas en una indús
tria que fos convençudament esgotadora, mitjançant
l'aplicació d'una tarifa d'anticipació d'edat amb au
xili especial dels patrons i de l'Estat. Així es deli
mitaria una zona especial, sense necessitat d'alterar
se les condicions de la quota mitja per a totes les
manifestacions de ractivitat establertes en el retir en

Veducació popular

ha

general.

En la previsió social han d'entrar en compte les
dificultats d'educar una gran massa popular. Per
que l'educació no ha d'ésser sois d'escola, sinó fa
miliar i d'ambient social, que de vegades és la mes

eficaç.
Per fortuna, en poc temps les idees de segur tIc
nic han emplenat l'ambient del país.

En l'explicació corresponent (Modalitats comple

mentáries del retir obrer) ens ocuparem
de la Mutualitat escolar en la qual es prepara
la joventut de detná. Quan l'educació no es fa en
l'escola, són necessaris els actes públics (més de po

especialment
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n'ha organitzat l'Institut

a Espanya i altres les Cai
collaboradores), havent arribat ara ja en aques
ta cultura sistemática del Curs de Segur Obrer.
Peró cal més encara. Cada avenç del régim pre
para el que ha de seguir. El sistema de llibertat sub
sidiada no ha estat inútil, ja que ha preparat l'or
ganització del segur obligatori, que ja constitueix un
avenç gran en el Segur popular. I ara, des d'aquest
passem, mitjançant el costum social, al sistema de
millores determinant el costum normes completnen
táries que la llei haurá de recollir oportunament.

xes

Rl

costum social i el sistema de millores

Totes les impressions indiquen que ens trobem
en els inicis d'un costum social. L'avenç del sis
tema de millores está ja iniciat. Quan en l'Alemanya
actual hi ha més de dos milions d'obrers en període
de percibiment de pensions, lluitant amb els inconve
ara

venients de la vida

i els defalliments conse
adhesió ferma al Segur
la guerra. I si ara tots
els Estats atorgaren una protecció económica molt
logica a les indústries naixents, es podrá dubtar de
la necessitat de l'estímul al segur social mitjançant
la corresponent bonificació? Aquesta és sois del 5
per too a Espanya ; peró no és a nosaltres a qui toca
amidar les possibilitats de la Hisenda i de la pro
tecció al Segur en els seus diversos ordres i dife
rents formes, una de les quals és, p. e., la dema
nada per la Federació Obrera de Cáceres sollicitant
que es bonifiqui als obrers que apliquin voluntária
ment el sistema de millores una bonificació sem
blant a la que s'aplica als patrons anticipats al régim
obligatori, si ho verifiquen dins un termini determi
nat i mentre estiguin inscrits en el retir obligatori,
bonificació de 3 pessetes anyals i ser-los abonada
una proporció aproximadament equivalent en de
clarar-se algun dia obligatória la quota obrera.
cara

güents, es comprén la seva
abans, durant i després de

Notes

d'espiritualitat

La guerra ha portat un tal desconcert que, com
poques vegades, l'ordre económic s'ha mostrat ab
sorbent fent una despesa f orta d'energies. Encara
queda

situació mundial financiera molt difícil.
com el terratrémol i en la inundació,
passat el soroll i baixades les aigües al seu nivell,
un dia un edifici
s'ensorra i un altre amenaça ruina?
Aixl, dones, encara en la vida mundial ressona mas
sa sovint
el krak financier que afecta un Banc
desequilibra
l'Hisenda d'un Estat. Com censurarem
el desnivell
deis pressupostos generals si en els particulars passa el mateix?
El temps de les despeses moderades sembla ja
IlunYá. La previsió necessária en temps de les "va
ques grasses", molt més. No obstant, la humanitat
re.obra, i n'és prova clara, la Conf erincia Internaci.onal de Ginebra de 1924, que amb les collaboractons obreres de tots els Estats s'ha preocupat de
molts problemes obrers i d'apoiar manta iniciati
va
obrerista relacionada en forma discreta amb el
tema dedicat del temps que deixen lliure les vuit ho
res de treball.
I amb un sol vot en contra es va
acordar provisionalment un projecte de recomana
dio
internacional. Per altra banda, el Labour Party
auglés s'ha mostrat atent a realitats molt encoratja
una

Heu observat
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dores. I heus aquí idealitats que poden apoiar el Se
gur que el mateix serveix de base a la dignitat d'un
vell, que atén una nova generació per mitjá de la
protecció familiar i a fins de cultura. Per a tot té
el segur simpátiques modalitats. Algun dia es dedi
cará, per tot aixó, homenatge als gestors del Segur,
que són missioners d'una obra de progrés económic
que ofereix sentides notes d'espiritualitat.
Un

exemple prdetie

El patró que compleix la seva obligació respecte
del retir obrer obligatori es troba de vegades en si
tuació de crisi económica, havent d'anar a la set
mana recluida de treball, paréntesi dolorós no tenint
el Segur d'atur forçós, i ha d'anar a l'aplicació d'a
questa mida. Ve després un temps millor, i no és
cert que aquell patró que s'ha mantingut en el com
pliment de les obligacions del retir en aquell període
de crisi podría obtenir una compensació en tornar
a la normalitat, amb una bonificació especial de les
quotes voluntáries obreres per a l'augment de pen
sió ? Resti aquesta idea sembrada per a més fonda
meditació.
(aantinual o

Llíbres

nous

Proses Llorejades de Mn. Josep O. Pascual.
Apo
logItiques. Imp. La Formiga d'Or. Nou de- Sant
Francesc, Barcelona, 1925.
—

Resum
com al lector diu, en el próleg, Mn. Pas
cual,
d'una série de treballs apologétics de carác
ter religiós, social i patriótic censurats f avorable
ment per l'opinió deis doctes. D'aquí que aquestes
proses llorejades no presentin, l'una amb l'altra, la
cohesió d'una doctrina, sinó la coordinació d'un es
—

forç.
Altrament, cada

de les peces que integren
caient ben remarcable, so
bretot en els treballs intitulats "Virtut moralitzado
ra del treball" i "Dignificació del treball manual pel
cristianisme" que revelen un esperit analític i una
vocació declarada per a la sociologia.
Aquesta vocació, tan rara avui entre clergues i
laics, ens dóna a nosaltres, homes d'Acció Popu
lar", un consol. Llástima que no arribem tots ple
gats a formar un cenacle ben compacte, amb el qual
s'aconseguiria una eficácia molt major per a l'escola
social católica de Catalunya.
El nostre sincer elogi a l'obra bibliografiada, que
ens assenyala, si més no, un nou company en la nos
tra croada. Sápiga ben bé ehl i tots els qui es troben
amb ell, que els requerim a una actuació coordinada.
Recomanem als nostres lectors la lectura d'aquest
opuscle, bellament escrit i dignament editat.
El preu de venda és el de tres pessetes.
una

aquest volum presenta

un

FRANCZSC MANICH
Nota.— CATAI,UNYA SOCIAL accepta les coman
des que els seus lectors, exclusivament, 11 facin de
totes les obres bibliografiades.
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Diuen que la Junta de l'Associació de Música da
Camera está molt indignada amb la conducta de la
majoria del socis que assisteixen als concerts.
Es preferible que es posin tranquils perqué no en
treuran

res.

Es extraordináraiment cómic el que passa en aque
lla Associació. La majoria déls que hi van són ata
cats de la terrible malaltia de la verbositat. Hi ha
senyoreta que parla fins pels colzes. Tant se val que
interpretin Mozart, Bach, com Schubert. Tot els és
-

igual.

Allí es reuneix la colónia de Vilaflorida, de Ro
catallada i de Vilablava. En voleu de rialles !... Ju
guen a penyores, diuen cohnos, acudits i desxifren

jeroglífics...
Si

S

OCI

la mamadera, és a dir, tots els membres de la fa
milia.
Es 'lástima que no coneguetn el nom de l'autor.
El senyor Nebot ha dit que havia intervingut en el
projecte l'Escola d'Arquitectura, i un diari afirma
que els catedrátics d'aquella Escola no hi tenen art
ni part.
De qui será, dones, el projecte ? Qui és el pare
de la criatura? Que surtí, que el volem conéixer.
Per a satisfer la curiositat deis nostres llegidors,
havem pogut esbrinar qui és l'autor del projecte.
No ho facin córrer, peró ens han assegurat que és
un confiten
-

faltar la f esta de la poesia?
va respondre el senyor Ca
nons—. Per qué les necessitem ara
aquesta mena de
f estes ? Es una delicia viure d'aqueáta manera. No
hi ha atemptats, ni vagues, ni conflictes socials...
—Té molta raó, senyor Canons. Avui la nostra
vida s'escola plácidament.
—Tot aixó deis ideals polítics són cabóries. El
cas és poder rnenjar i viure tranquil.
Es que érern
més rics quan funcionava el Parlament ?
—Passi-ho bé, senyor Canons. Ha parlat com un
llibre. Amb uns quants homes com vosté, teníem la
pan social assegurada.

—No,

A

cantatriu apareix amb un vestit una mica
llampant, els de la colónia de Vilaflorida, obrint la
boca en senyal d'admiració, exclamen : Oh ! Oh 1...
I la pobra cantatriu ha de baixar els ulls avel-go

*

Els que

no riuen, és que festegen. Aquella sala
paradís de l'amor. Cada donzella té un feste
jador que Ii din coses boniques a cau d'orella.
En un d'aquests darrers concerts, un jove

és el

de la butaca 1, arborat d'una gran indignació, ex
clamá :
—Aquests són els senyors de Barcelona? Quina

vergonya!

I les senyoretes reien, reien, com si els haguessin
dit una cosa bonica.
Es 'lástima que la Junta es prengui la moléstia
de fer venir a Barcelona artistes estrangers. Mala
guanyats diners !...
Amb un artista de circ que passés la maroma to
cant el violí amb una paperina al nas, ja n'hl hauria
prou...

Com riurien les senyoretes de la colónia de Vi
laflorida !...
-

*

*

*

Ja hem pogut admirar el projecte d'urbanització
de la plaga de Catalunya! I que és gran Ara sí que
vindran forasters a Barcelona.
Les voreres tindran 16 metres d'amplada. Podrern
passejar amb tota comoditat. Amb unes voreres tan
amples, podran passar-hi fins les famílies més nom
broses. El pare, la mare, els fills, la sogra,, la dida,

*

Si no recordem malament, el Directori va orde
que f ossin revisats els anuncis que s'exhibeixen
als telons deis teatres, per aconseguir que alguns
d'ells estiguin més ben redactats.
L'Ajuntament hauria de fer el mateix amb els
cartells anunciadors i amb els rétols de les botigues.
Mireu que hi ha gent que té ben poc sentit çomú !
Per a demostrar-ho anem a reproduir el rétol d'al
nar

establiments :
Fábrica de paraguas "El Paraguay"; Mercería
"La Wagneriana"; Camas para matrimonio de hie
rro; Pastas para sopa "La Patagonia"; Camisetas
para ninos de hilo; Alpargatería "El Triunfo de la
democracia"; Lechería "La vía láctea"; Fábrica de
bastones "La tolerancia"; Salón de limpia botas "fa
adulador"; Libros de texto "La carabina de Am
guns

brosio", etc.,

etc.

No mereixerien aquests senyors que els
la contribució ?
*

una

nyida.

*

*

apugessin

*

S'está acabant la casa que ha d'estatjar la Cana
bra de la Propietat Urbana.
No sabem qui és l'autor d'aquella casa, peró pn
dem assegurar que el seu nom no passará a la pos
teritat.
Alló no és una casa ; és una mona de Pasqua.
Perqué la gent sápiga que és el non estatge de la
Cambra de la Propietat, al cim hi ha unes lletres
molt grosses daurades amb purpurina que ens fan
conéixer el nom de l'entitat.
Aixó de la purpurina -segurament den haver estat
una pensada del senyor Pich.
Si l'Hindenburg és de l'edat del ferro, i En ral
qués, que Déu hagi perdonat, era de l'edat de la pe
dra, el senyor Pich pertany a l'edat de l'or. El senyor
Pich, en un país on tothom tingués la clepsa pe
lada, vendria pintes i s'hi faria ric.
Després dels negocis totes les seves preferéncies
són per la geografia.
Quan era regidor li varen presentar un altre re
gidor que es deia Mundi.
—Mundi
va exglamar el senyor Pich, passant
se la lila
pel f ront ample i lluminós—. Em sona
aquest n,om. Será vosté l'autor del mapa mundi ?
—

*

Entitats de tota mena segueixen demanant la irn
plantació de l'hora d'estiu.
Per qué voldran avençar el rellotge aquests se
nyors ?

Nosaltres el que voldríem és

anar

a

l'hora.
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Els vells polítics i la seva envellida premsa aquests
elles maten el temps (no póden matar altra cosa) fent
a

propósits del triomf d'Hindenburg. Al

d'ells dóna tanta importáncia a les seves decla
racions com si f os un Bismarck i d'elles depengués
la pan del món. Algun altre, per tal d'ésser original
gun

éPater el públic, diu cada niciesa que fa plorar.
N'hi ha que reserven les seves opinions, com si es
tractés d'un plet en període de senténcia. I no falta
qui aprofita l'avinentesa per a fer política esquerra
na.
Quina llástima fan tots plegats, polítics i perió
-

dios !

Seria- perdre tinta i temps dedicar més ratlles a
pintoresc episodi polític.
Valdrá més esmergar-lo en donar compte de les
últimes manifestacions f etes a Sevilla (i a fe que no
tenen res de sevillanes) pel President del Directori,
perqué tant pel que diuen, com pel que callen, i go
que volen dir, són dignes d'especial atenció.
Per evitar tota ensopegada amb el llapis fiscal,
transcriurern ad pedem litterae les declaracions au
toritzades i publicades aquí a Barcelona. Diuen, en
aquest

part, així

:

"—Hem f et tant que fins a Catalunya brilla es
plendorós l'amor a Espanya i s'escolta arnb respecte

,

la rnarxa reial."
"El problema d'Af rica té tres aspectes interes
sants que s'han d'estudiar : El primer, d'ordre inter
nacional, és el més difícil i espinós, perqué pot por
tar-nos contínuarnent a relliscar i caure i a tenir do
loroses tivantors amb les poténcies que tenen allí in

teressos comuns als nostres
d'intervenir
la qüestió.

o

que

creuen

que han

en

TJn altre aspecte és
el sentimental per l'esforg que
cliáriament demanem a la nostra raga en sa part més
emotiva : a les mares que han de trametre llurs fills
a

lluitar

a

l'Africa.

El tercer aspecte és l'económic i la seva impor
táncia la major j rnés immediata per a Espanya.
Si

l'esforg

tingués

compen
llunyana o no llunyana, valdria bé la pena d'es
mergar la sang i el diner que f os necessari i de sem
brar de sang i de
cors el camí que han de recórrer
Profitosament les generacions venidores, peró no es
Pot amagar a
cient de les ningú, i dic aixó com a governant consni
responsabilitats del segle, que ni ara
mai tindrem a
l'Af rica esdevenidor económic, i que
seria,
per tant, insensat bolear allí l'or de la pátria
i la
vida deis seus fills.
Haurem, doncs, de limitar-nos, i aixó és l'obra del
a complir estrictament
les obligacions que
posen els tractats internacionals i a vigilar les
Costes
te per la
importáncia que tenen, peró arribarem
al final,
que está ja molt próxim a arribar ; i repeteixo que
dic •aixó sabent el que dic.
Afegeix
que amb els soldats que hi ha actualment
a
l'Africa i amb les consignacions
del pressupost,
n'hi ha de
sobra per a complir dignament la missió
hern imposat sense exigir a la nació cap nou
que debilitaria molt la seva capacitat.

sació

Directori,

peri

que realitzem allí

una

un

disposat

ESPANYA ENDINS

prof ecies

calorós elogi de l'exércit d'Af rica, sempre
morir quan se li demana, i rectifica la xi
fra de 52.000 homes que es dóna com integrant les
f orces allí destacades.
Diu que no n'hi ha més que 37.000 i insisteix
que sobren per arribar al fi.
Parla de la significació democrática del Directori
i afegeix que no l'importa el descontent d'una ínfima
minoria, i que está disposat a no donar satisfacció
en molt temps a aquest órgan baix i caduc que s'ano
mena Parlament i que és el culpable de tots els mals
d'Espanya". Deixem els comentaris a la discreció
deis nostres llegidors.
Altrament, l'anomenada f esta del treball, del
Primer de Maig, ha transcorregut sense soroll. El
Govern prohibí les manifestacions públiques i els
socialistes no obriren boca. Passat el xarampió ro
mántic, el socialisme marxa de cara a les realitats
tangibles i ponderables... Vol governar, encara que
sigui a costa dels seus principis d'Escola. Són més
suculents els principis a qué ara obeeix l'actuació
socialista. A f ora d'Espanya aquesta evolució del So
cialisme és general, i una munió de fets transcen
dents la confirmen.
A Madrid, peró, si els socialistes no gosaren pro
testar de la prohibició dictatorial, feren quelcpm pit
jor. De la "Casa del Pueblo" partiren una pila d'ú
kasses comminant els obrers -a abandonar el treball,
encara que en patissin els serveis urbans més indis
Fa

a que passa
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o

a

pensables.
I els úkasses f oren atesos militarment.
Aquest fet no solament vol dir que hi ha un Es
tat dintre d'un altre Estat (cosa illegal i escandalo
sa), sinó que hi ha una massa ingent d'homes en
cartats
militarment organitzats, que en un moment

donat

poden trasbalsar-ho

tot.

Caveant consulest

ESPANYA ENFORA
Les

manifestacions extremistes del

Maig també han

Primer

de

prohibides arreu del món.
Els darrers crims comesos pels comunistes a So
fia i a París, i la troballa deis projectes preparats per
ells a fi de fer-se amos de la capital de Franga i
d'assassinar al mateix temps una pila de caps d'Estat
i d'homes cabdals de la política a Europa, ha posat
estat

-

tots

els governs

en

una

tensió de nervis que

es

comprén bé.
El casus belli a qué estaven abocades Bulgaria i
Itigoeslávia, s'ha esvalt davant el perill comunista.
Bulgária tindrá l'ajut deis Governs de les Ententes
per a conjurar aquest perill.
Aquests Governs, alligonats i espantats pchs
dits crims i els avengos del Comunisme, es van po
sant d'acord per tal de superar les tremendes ofen

sives subreptícies que per mitjá deis comunistes en
geguen els Soviets a les nacions més treballades per
ells i més aptes per a fecundar la mala llavor so
viética.
Sembla que s'apropa l'hora deis destriaments de
finitius.
L'or deis Soviets, les seves audacíssimes propa
gandes, arriben a tot arreu, i a menys que un ins
tint suicida domini els homes encarregats de menar
els pobles pchs camins de la civilització i de la pau,
la reacció comengada arribará al fi...
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El dimart darrer, dia 28 d'abril, el Consell d'Ad
ministració de la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis celebrá sessió sota la presidéncia del Go
vernador Civil, Excm. Sr. D. Joaquim Milans del
Bosch. Es f éu en aquesta sessió una breu exposi
ció de l'obra global de la Caixa de Pensions, presen
tant-se a l'examen del Sr. Governador el resum de
la situació económica, financiera i social de la ma
teixa.
Cridá especialment l'atenció del Sr. Governador :
el volum de l'actiu de la Caixa de Pensions
en 31 de desembre darrer a 218. 544. 654 pes
setes ; l'análisi dels factors components de l'augment
de 28.394.735 pessetes realitzat durant l'any 1924;
la proporcionalitat harmónica entre els augments
parcials de les inversions de l'actiu i la progressió
de les corresponents obligacions del passiu ; la soli
desa financiera de la cartera de Valors de l'Estat, que
figura en l'actiu de la Caixa en les proporcions re
glamentáries normals requerides ; la riquesa de la
cartera d'immobles constituida pels edificis de la Cai
xa de Pensions
destinats a producció de renda, a
installació d'oficines i a f uncionament d'organismes
filials socials i benéfics ; el total de 9.711.793 pesse
tes a qué ascendeixen els préstecs i inversions socials
vigents en 31 de desembre ; la progressió estadística
de la Secció d'Estalvi que des de 340 llibretes amb
125.695 pesestes en 31 de desembre de 1905, ha ar
ribat en 1924 a 212.968 llibretes, amb 181.422.412
pessetes ; el carácter popular de les llibretes i comp
tes de la Secció d'Estalvi de la Caixa de Pensions
que en 31 de desembre donaven un promig de saldo
per llibreta de 851 pessetes ; la importáncia de les
operacions d'estalvi diferit i condicionat, de# segur
dotal, de pensions per a la vellesa i de retir obrer
i la xif ra de 204.050 pessetes pagades en l'any 1924
a 4.081 obreres per raó del Subsidi de Maternitat.
Feta l'anterior exposició i després de felicitar el
senyor Governador Civil a la Caixa de Pensions pel
seu estat de prosperitat i per l'eficácia de llur obra
social, es prengueren alguns acords referents a prés
tecs, al funcionament del Mont de Pietat de la Verge
de l'Esperança, a operacions de trámit, a organitza
ció de les Clíniques de Santa Madrona i a inversions
en cases barates i en edificis per a F,scoles.
També es dora compte deis dif erents actes d'Ho
menatge a la Vellesa celebrats durant la setmana de
Pasqua ? es féu constar en acta el sentiment del
Consell per la mort del senyor Marqués de Comillas,
a la Memória del qual dedicá sentides paraules el
President de la Caixa, senyor Ferrer-Vidal.
—S'anuncien per als dies 7, 8 i 9 del corrent mes
importants actes a Igualada contra la blasfémia i el
mal mot i un grandiós míting per al dia ro. Ivon
L'Escop donará una Conferéncia pública en un gran
teatre d'aquella localitat.
—S'ha constituit a Madrid la Comissaria Sanita
ria creada per Reial ordre de 31 de març últim, per
a
inspeccionar i reglamentar les cooperatives, mu
tualitats, igualatóries, clíniques i societats d'assegu
rances de malaltia.
Presidí l'acte el director general de Sanitat, doc
tor don Francesc Murillo.
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Llegides les llistes de presidents de mutualitats,
directors de societats asseguradores, socis de mutuals
i socis d'empreses, es procedí al sorteig corresponent,
resultant elegit don Alexandre Barrio, director de
l'Institut Médic-Quirúrgic, el president de la Mú
tua de Carters, don Pere Ramos, associat en l'enti
tat La Sanitária, i don Josep Recio, de la Coopera
tiva de Cambrers. Ensems f oren elegits els vocals
suplents.

No sense motiu donem compte d'aquesta nova en
titat burocrática. Les associacions alludicles cal que
vigilin. Es tracta d'una fábrica d'inspectors, i no
cal dir res més...
--En el local dels Sindicats fernenins de la Im
maculada, de Madrid, tingué lloc l'homenatge a la
senyoreta Echarri, organitzat per aquells (deis quals
és ella Assessora), amb assisténcia del senyor Bisbe
de la diócesi i de l'Alcalde de Madrid. El motiu de
l'homenatge és molt simpátic ; la senyoreta Echarri
fa vint-i-cinc anys que començá la seva fecunda carn
panya católica-social. Ara ocupa un seti en els escons
del Municipi de Madrid, des d'on també exerceix
un apostolat, no brillant, peró sí profitós. R/cordi's
la recent i triomfal campanya seva contra la propo
sada subvenció a les Escoles laiques o neutralistes,
que tant deseperá els socialistes.
CATALUNYA SOCIAL, s'uneix cordialment a aquest
homenatge, merescudíssim per cert.
—En l'Assemblea de la poderosa Federació. de
Sindicats Católics Agrícoles de Paléncia s'han trae
tat detingudament els problemes del dia : la qüestió
del blat, els retirs obrers, les cases harates, els trans
ports, etc. Fou reelegida per aclamació la junta di
rectiva que tan profitosament mena aquella Federació
castellana.
—Al Centre de Lectura de Reus tingué lloc, sota
la presidéncia del senyor Recasens, una reunió per
a tractar del programa del Curs de Segur Obrer de
1925-26. Les matéries del Curs cridaran l'atenció
el professorat estará compost per l'élite social d'Es
panya.

—El Montepiu d'Empleats i Corresponsals de
Premsa, de Madrid, suspén la quota d'entrada fins
a fi del próxim mes de juliol.
ESTRANGER

qué han arribat els
amb el Comité direc
tiu de les Trade Unions angleses. Uns i altres ja
formen part de la Internacional d'Amsterdan-.). Ca
minem de pressa...
El vot f emení a Hongria comprén 850.000 dones.
Aproximadament la tercera part del cos electoral.
—Una nova social important porten els diaris
La Campra deis Comuns ha rebutjat per 233 vots
contra 128 la proposició relativa a l'adopció de la
jornada de vuit hores a la indústria, segons la Con
venció de Washington.
Són ja bastantes les nacions en qué alló deis tres
vuits no acaba d'arrelar.
Com totes les mides uniformistes, ádhuc essent.
generalment bones, cauen en absurds evidents 1
arruinadors.
Tres vuits, tres vuits... I per qué no quatre sisas
o vuit tresos ?
Quedem en qué, generalment parlant, són Mis
els tres vuits ; peró no per tothom i a tot arreu.
Ni per tota mena de treball tampoc.
S'ha comentat molt l'acord

delegats deis Sindicats

russos

a

15

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Llnia de Cuba Méxie.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Unía de Buenos-Alrea.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
Buenos-Aires; emprenent el
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo
Montevideo
el 3.
2
1
de
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia
Unía de New-York, Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New•York, Havana Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombia.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 131 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.
L'ida de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 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 Unja de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

-

viatge.
Aquests

cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
dóna allotjament molt cbmodeltracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servel. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
a

vapors admeten

Companyia
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Publicadons d'"Acció

Tratado Elemental

Sociología Cristiana
LLOVERA
Canonge, Professor a la Cátedra d'Apolo
gética Cristiana d'Acció Popular"

Popular"

Doctor en Dret, membre del
Consell Técnic d'Acció Popular"

EDICIÓ,

REVISADA
ptes. rústega.
"

EDICIÓ

enquadernada.

Saludada a la seva aparició per l'«Osservatore
Romano» amb la més bella i laudabilíssima nota

La millor campanya contra l'absentisme és divul
gar aquesta obra d'organització social agraria.

comentan.

Preus especials per als senyors
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