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Per

Roma, cafólícs,

anar a

No hi ha cap dubte que

l'Any Sant

resulta

testimon palés d'amor i respecte al Pontificat,

un

com

a

encarnació viva de l'Església.
No es volia que aquest any de grácia de 1925,
Per ésser el primer Any jubilar després de la guer
ra,
representés, ultra la significació espiritual de
sernpre, un plebiscit admirable i grandiós de l'ad
lresió del món a la Cadira de Sant Pere, pern in
eommovible'de l'Esgrésia católica? Dones aquí en
tenim la realitat; pobles de totes les contrades de
la te r ra, en processó inacabable, magnífica, han anat
a
nenollar-se davant la Santedat de Pius XI,
fent-li reverencial acatament com a Vicari de Crist
en la terra
i com a la més alta autoritat del món.
I de les terres encara bon xic paganes de la India,
con de les fiorents en la fe Repúbliques sudameri
canes, com deis paisos.del cor d'Europa on el pro
testantisme hi plana, com de les terres secularment
cristianíssimes d'arreu, els fidels han passat a la
eiutat Eterna per a copsar totes les esséncies de
la perennitat de la fe i per a enfortir l'esperit da
vant l'altar dé la Confessió deis Sants Pere i Pau.
La guerra no ha extingit l'onada de materialis
Ine en el món, és cert. Tampoc les persecucions
mitra rEsglésia no han finit, com mai no finiran,
aquí estan M. Herriot, Rússia i el Govern txeco
eslovac suara. Peró la forca espiritual i social enor
me de
ha quedat palesa davant el mór,
sencer, l'Església
1 ben demostrat que cap altra poténcia ter
renal no pot igualar aquesta poténcia del successor

de Sant Pere.

Podern els católics mostrar-nos enorgullits de
disposats a treballar ara més que mai, car

exit no

pot representar més que estímul per a
els convencuts que la vida, segons Job,
mes que la lluita de l'home en la terra.

nosaltres,
11° es

* * *

,

Per aixó cal que aquesta manifestació de fe i

d
adhesió
Per

a

la Cadira de Pere

no

sigui

enterbolida

actuacions de católics en ránim deis quals pe
sen més
altres
(molt respectables, per
altra banda) quesentiments
el del catolicisme. Les peregri
nacions a "augusta ciutat han de fer-se a base de
Puresa d'esperit; i quan aquesta no presideixi rae
val més restar

a

casa

i evitar

l'espargiment

ernbres que exterioritzin dissidéncies

católics.

entre els

í prou

Es cert que entre els católics les dissidéncies hi
són i hi seran eternament. Es molt gran el cúmul
de qüestions que Déu ha deixat a les disputes deis
bornes perqué tots estiguem conformes en tot.
Peró també és cert que quan els católics actuem
en
actes d'estricta religiositat, sols amb esperit
religiós hem d'actuar-hi; fer el contrari tant se
valdria com falsejar racte i tacar-ne la religiositat
amb qüestions que res no tenen a veure-hi.
Fins ara totes les nostres peregrinacions han
estat actes de pietat fonda, manifestacions de fe,
actes d'única adhesió a la Santa Seu. Entitats es
trictament religioses, com els Apostolats de l'Ora
ció; religioses i benéfiques, com l'Hospitalitat de
Nostra Dona de Lourdes; artístiques, com l'Or
feó Catalá, etc., han anat a Roma i s'han ageno
llat als peus del Sant Pare amb estricta religiosi
tat, i prou. Fins algun diari polític, com "El Co
rreo Catalán", está organitzant una peregrinació
que no será, és ciar, altra cosa que una manifesta
ció religiosa sense coloració política de cap mena,
amb tot i la significació del periódic.
Certament altra cosa no es concep per cap ca
tólic, ja que equivaldría a valer projectar ombres
de dissidéncies, exteriorització de diferéncies, di
feréncies que davant la Santedat augusta del Pon
tificat han de restar en segon tenme.
Per tant, organitzar peregrinacions en les quals
es vulguin rentar "manchas negras", en les quals
es vulguin esvair efectes produits per altres pere
grinacions, en les quals es pretingui exterioritzar
sentiments que, per molt respectables que siguin,
no són els estrictament espirituals de la religió,
tant se val com voler tórcer el curs que les coses
han seguit fins ara, com projectar ombres sobre
l'esplendent manifestació del món católic davant
del Pontificat, com pretendre enterbolir la puresa
d'esperit amb qué han de demanar-se les grácies
espirituals de l'Any Jubilar i amb qué ha de ma
nifestar-se un católic davant el Sant Pare.
Lluitem els católics entre nosaltres per qüestions
no religioses. Exposem les nostres opinions i con
trastem-les; que (sempre que aixó ho fem amb
aquell esperit de caritat, que precisament com a
católics ens ha d'acreditar dins la vida práctica)
camp ample tenim per fer-ho. Peró guardem-nos
de portar el vení d'aquestes lluites fins a l'Altar de
la Confessió i fins als peus del Pare comú. Que
llavors de tot donaríem proves, menys de católics.
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A favor de les reivindícacíons jusies
actuals que arreu del món es
plantegen pro blemes de gran interés per a la vida
En els

del
se

moments

treball, cal que els catblics socials exposin sen
i amb molta claredat llur opinió so

eufemismes

bre els dits pro blemes. Creiem que és un bé que
dins el catolicisme hi hagin diverses modalitats i
matisos. Seria funestíssim per als interessos catb
lics que existís un sol criteri sobre pro blemes de
tanta transcendéncia. Dins de la més pura orto
daxia, podem els católics pro posar solucions atre
vides i avencades, sempre que aquestes siguin com
patibles amb els principis fonamentals del cristia

nisme.

No podem combatre la pro pietat privada, per?)
vol dir aixid que hm de declarar intangible el H
gim capitalista i que no és lícit combatre els abu
és
sos del capital? Si precisament el mal nostre
que potser hem tingut concomitáncies excessives
amb el capitalisme i hem fet creure al poble que
els catdlics ens solidaritzávem amb els abusos que
ha comés en el món de la indústria i del treball.
Quan llegeiso els articles d'alguns escriptors ea
tolics belgues i alernanys se rn'eixampla el cor!
Quina sort poder dir veritats tan grans sense ex
posar-se a ésser titllats de demagogs i revolucio
naris! Els nostres catblics, exceptuctnt un petit nu,
cli que segueix el moviment catblic estranger, són
tan fondament conservadors que s'esveren per

qualsevol
Era

pecat.
els seus interessos, pero
els deis altres. Sindicar-se per a
enarborar la bandera de cornbat i atacar sistema
ticament el capital, és una equivocació.
La pítu social no será un fet fins que patrons i
obrers es respectin i s'estimin.
Defensar-se és lícit, atacar sense motiu és in
just. La vaga, no dogmatitzo, és justa quan obeeix
a una causa noble. La vaga, com ja és sabut, té
estat legal en tots els pobles
Si els obrers són explotats per un patró sense
consciéncia, no podran declarar-se en vaga? Jo
crec que no podem negar a robrer l'arma de la
vaga, sempre que en faci bon ús. Seins dirá que
la vaga perjudica els interessos deis patrons. I
qtQ? Es que ells també no perjudiquen els inte
ressos deis obrers, negant-se a concedir les milla
res fustes que demanenP La vaga sera dolenta
reprovable quctn tendeix a portar una pertorbació
en la vida económica d'un poble o bé es declara
amb el deliberat propasit de lesionar els interessos
deis patrons.
Un catdlic no pot acceptar de cap manera les
vagues de carácter revolucionan. Pero pot veure
la vaga legal amb simpatia quan els obrers defen
sen una causa justa i noble.
Els obrers han de respectar l'autoritat deis pa
trons, perd tenen el dret de protestar quan aques
ta degenera en tirania.
En l'ordre social passa el mateix que en l'ordre
polític. Els ciutadans havem de respectar el prin
cipi d'autoritat i ens hem de sotmetre, no per for
sinó espontaniament, a les lleis que Mitin pro
mulgades. Perd aquestes han d'ésser fustes i
L'obrer ha de

cosa.

gairebé

un

infant

quan

vaig escriure

una

obreta estudiant el problema social i acusant la
societat que deixava abandonats els infants expo
la delinqiiéncia. Aquesta obreta es féu
i jo vaig ésser titile de socialista. Tot
el que jo deia en, aquell temps, avui s'ha dit i re
petit mil ve.qades i ningú no se n'escandalitza.
Des d'intant que sento un gran amor pel poble.
Em platt sojornar en un món superior i no sóc
pas gaire amic de les realitats de la vida, perd sento
dintre de la »leva ánima les dolors i les angoixes
del poble. No és per afalagar els obrers que jo
cm decanto a favor de llurs reivindicacions, sinó
perqul crec que el catdlic hauria d'ésser rhorne
més just del món.
Qui pot 'negar que robrer ha sofert moltf Po
bres obrers si no haguessin esgrimit l'arma po
derosa de rassociaciP ?,es organitzacions obreres
han donat a llurs associats allb que isoladament no
haurien mai aconseguit.
Certament que seria preferible que els patrons
i els obrers, sense necessitat de coaccions i
s'ajudessin mútuament. Aquest és l'ideal cris
tiá. Per() nosaltres no podem incórrer en, els de
tectes d'alguns deis homes que han apartat el po
ble de Déu.
Aguests homes, com per exemple, Rousseau, han
creat un home abstracte i damunt d'en han basat
la seva filoso fia. Nosaltres hem de considerar rho
me tal con és en realitat. L'Església ha reconequt
sempre la naturalesa real i humana de rhome i ha
bandejat les abstraccions. Per tant, si hem d'ac
tuar a base de realitats, tot i comprenent que Fi
sant-los

compenetració entre el patró
i robrer, ens hem de declarar partidaris de la sin
dicació.
I saben per qué? L'home, fixeu-vos bé que no
dic el patró, té un detecte cabdal que predomina
per damunt les altres imperfeccions. 1 haureu en
devinat que ent refereixo a regoisme.
L'home, quan aconsegueix amuntegar riqueses,
en comptes de minvar la set que el consum, aques
ta es fa més aguda. L'egoisme de l'home és insa
ciable com el mar. Els rius aflueixen constantment
a Vocea ,i no obstant, mai no en té prou.
L'home que té un negoci no pensa quasi mai en
el benestar deis seus obrers, sinó en els guanys que
pervindran si aconsegueix reeixir. L'obrer es
troba, doncs, supeditat a un egoisme; i com que
té dret a la vida igualrnent que el patró, és hutná,
just i raonable que es defensi.
L'experiéncia ens ensenyct que isoladament no
té cap torea i, per tant, ha de cercar la unió deis
companys que tenen idéntiques aspiracions. Poden
els obrers abusar de la forla de la sindicació Per
imposar-se als altres estamentsf Naturalment que
no. L'obrer honrat no ha de valer mai que les or
ganitzacions obreres siguin dirigides per .elements
revolucionaris. Es just fomentar r odi contra els
patrons? No solament és injust, sinó que és un
deal seria l'absoluta
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finalitat el bé general. Quan els que

exerceixen autoritat, i aquesta és una teoria de
tensada per l'Esglésict, s'erigeixen en tirans del
poble, aquest pot combatrels i rebellar-se
contra
llur tiranja
L'obrer pot també rebellar-se contra el patró,
quan aquest abusa de la
seva força i exerceix da
munt d'en una tiranja.

La

es parla del poder jueu la gent somriu com
Parles de f antastnes. Passa el tnateix que amb
magoneria. Pocs són els que creuen que és una
força oculta que infiueix en molts ordres
de la
Mentre els católics riem ells s'organitzen i tre
Dallen en les tenebres. La paraula magoneria ha es
devingut gairebé cursi, car ningú no creu en la seva
força. Aquest és el secret de l'exit. Els directors
de la
rnagoneria han aconsellat sempre als seus adep
tes que
acttfin cobrint-se el rostre amb la máscara
cle la
hipocresia. Per a no ésser descoberts sovint
actuen externament com perfectes católics.
Zis jueus van estenent els seus tentacles arreu
món. Ells tenen participació en totes les grans
eMPreses. Són els financiers més halls i Inés astuts.
El més sensible és que tenen en les seves mans
les agencies Inés f amoses.
De f et són els amos de tots els diaris d'Europa,
car
tots vénen obligats a publicar les informacions
que ells
faciliten.

es

,

D'engá de la
cada dia es publiquen noti
cies tendenciosesguerra
sobre els deutes d'Alemanya. Es
Preueupació

deis jueus : cobrar els diners que va
circulació en aquells dies trágics. I
aquest afany de diner, aquesta set de riqueses, és
brigen de la pertorbació de l'ordre en tots els po
bles
Posar

en

d'Europa.

A

Ja han

passat

a

la história les guerres d'ideals.

lluita únicament pels interessos. Tots els
e„(511,f1, ictes polítics que veiem plantejats en alguns
es

'es,

en

el fons

carácter económic.

no

són altra

cosa

que lluites de

Pullegeu
tbraugera es

qualsevol diari i en la informació es
dirá únicament alió que convé als jueus.
u‹Ils son els que fan circular les informacions que
convenen a llurs interessos.
t L'AnY Sant ha obtingut un gros exit, i, no obsles agencies jueves no en diuen gairebé res.
peró, que irradia el Vaticá és tan potent,
que no han
pogut ofegar els clams de joia del rnón
católi c.

i:III;

Si els

jueus que resideixen
Italia
han posat
to°,nstacles
per tal que puguin acudir
Roma els
lies
a

no

a

ca-

d'arreu
món, és perque han aprofitat l'avinentesa per a del
f er bons guanys.
No seria hora que
uníssim
católics per a
,

ens
els
de la influencia jueva?
z
que no podem tenir una agencia hen organitque pugui competir amb les que sostenen els
S• No
oblidem que estem en temps de lluita
'le no
que
podem romandre amb els bragos creuats.
u

esfer-nos
er

Amb

0

l'ajuda

CI

de

A

L

Détt, quan s'acabin les

vacan

ces, escriuré una série d'articles sobre el movi
ment social católic del temps de Lleó XIII, i de

mostraré documentalment que el gran Papa ha es
tat el més fervent defensor de les reivindicacions

fustes del poble,

J. CIVERA I SORMANI

força juey°

Quan

si
la

S

Ja fa temps que ens hem col•ocat modestament a
la defensiva i hauriem de colocar-nos a l'ofensiva.
Hem d'algar ben alta la Creu, i f er sentir la seva
influencia arreu del món.
Perque es vegi la influencia que exerceixen els
jueus en molts ordres de la vida, ens plan reproduir
un fragment d'un article magnific que l'illustre
P. j.
Voltas publicá damunt les planes de l'excellent re
vista La Paraula Cristiana. Heus-el aquí :
"La Controvbrsia de Tortosa i Sant Mateu

(7 de febrer de 1413

—

13 de novembre de

1414)

qiiestió jueva és avui tan viva com als dies
Colloqui de Tortosa, com als dies de l'expulsió
deis jueus d'Espanya ; amb la diferencia, per6, que
avui interessa no solarnent a Espanya, sinó també
a Europa i a tot el món. El problema jueu és un
problema mundial : conté un perill molt greu i exi
geix una prornpta solució adequada. Dubtem de la
possibilitat d'aquesta. Ternem, contráriament, que el
problema jueu causará al món grans trastorns i
acabará arnb quelcom de semblant a la destrucció de
Jerusalem o, almenys, a l'expulsió d'Espanya, en
La

del

circumstáncies rnolt més greus.
Avui, els jueus són amos quasi absoluts de Rús
sia ; en llurs mans tenen les finances de Polónia, la
qual sense ells no pot fer res ; exerceixen un poder
immens a Hongria, Bulgária, Austria, Alemanya,
Franga, i a la mateixa Anglaterra, on la barreja ma
trimonial entre jueus i riques famílies angleses ha
pres tals proporcions que arriba a caracteritzar la
societat anglesa ; i s'obren pas als Estats Units, on
la preocupació per aquest greu afer va augmentant
cada dia.
La Banca, la Borsa, la premsa, la Universitat, la
política, el comerg i, avui, la mateixa indústria, tot
amb una organització internacional meravellosa, en
gran part secreta, servint-se de la magoneria, sinó
nim quasi de judaisme, són els mitjans emprats pels
semites per a exercir a tot el món una puixanga mai
per mai imaginada.
Disseminats per tots els pobles, la nacionalitat
cognoms deis quals adopten, sense territori propi,
sense llengua própia i, en bona part, sense religió,
hom diría que han perdut tota f orga de cohesió. Suc
ceeix tot el contrari.
Els jueus adopten la nacionalitat deis pobles on
viuen; a mitges, peró. Abans de tot, es senten jueus.
Per aixó, entre altres símptomes, canvien de nacio
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nalitat com de moda, i traeixen amb gran facilitat.
perqué faci
deja Bismark
"Déu criá l'hebreu
d'espia a qui el necessiti".
Adopten així mateix la llengua, peró conserven
tot el possible els carácters de l'escriptura hebraica
vives, no solament en
com a signes en les llengües
que
publiquen,
sinó fins en els
periódics
determinats
rétols i indicacions d'escoles, académies, temples i
ádhuc restaurants i botigues.
Existeix, demés, una mena de dialecte anomenat
jueu-alemany, parlat no solament pels jueus d'Ale
manya, sinó pels d'altres parts d'Europa, principal
ment de Polónia. D'altra banda, la gent d'estudis
cultiven ardorosament i coneixen molt bé la vella
literatura hebrea en les seves mateixes fonts.
La religió, com a valor espiritual i intrínseca, no
és admesa, en general, ni practicada per la classe
intellectual jueva, nombrosa i cultíssima, peró en sa
majoria descreguda i atea, ni tampoc per la classe
pobra, poc instruida, inficionada i enverinada per
totes les teories revolucionáries modernes; es reser
tampoc manca
va a la classe humil, ignorant—que
i també a alguns rics burgesos.
Mes, per a tots els jueus (inclosos els enemics
declarats de tota forma de religió, anomenada per
ells "l'opi del poble") llur religió té una valor ex
cepcional d'unió, com a fenomen espiritual caracte
rístic del poble, com a fet, com a tradició i história
i, per tal, com a força nacional.
El poble jueu és una gran unitat i una gran po
téncia, resultat d'una tradició, un ideal i una forca.
La tradició, és a dir, un conjunt de personatges
i de fets, de grandeses i d'aplanaments, de triomfs
i d'humiliacions inoides, que formen la história d'a
—

—

quest poble singular.
L'ideal és el messiánic, no en el sentit tradicional
deis temps antics, que pocs d'entre els jueus, i en
cara pertanyents a les classes humils, admeten, sinó
en el sentit científic modern. El Messies viridrá o va
venint, ja ; peró no és una persona, sinó una collec
tivitat, que és precisament la raga jueva, cridada
destinada per a transformar i dominar el món.
La força és l'habilitat, intelligéncia, tenacitat, es
perit de treball i organització, i solidaritat.
D'altres, potser, afegiran una quarta circumstán
cia, i és una destinació i missió providencial d'a
quest estrany poble. Nosaltres ni afirmem ni neguern

aquesta circumstáncia;

en

prescindim

tot

simple

ment, limitant-nos a considerar el fenomen jueu
com un fet htuná.
Aquest fenomen és el següent : existeix un poble,
la preséncia solament edel qual, al món, causa me
ravella ; i no solament existeix, sinó que és nom
brosíssim (no deu baixar de 16 milions); está dis
tribuit per tot el món, forma, peró, sempre grups
compactes. Perfectament solidaritzats, aquests grups
formen un poble distint de tots els altres, el qual
exerceix avui en tots els camps, una influéncia in
i que serveix
comprensible. I el més remarcable
és que no solament no
millor al nostre propósit
s'ha confós amb els altres, sinó que no s'hi confon-1
drá mal; no solatnent no ha estat reduit fins ara,
sino que es del tot irreductible. Així ha estat sern
pre, i avui més que mai. Coexisteix amb els altres
pobles ; peró l'economista, el socióleg, el patriota, el
filósof i el teóleg es pregunten si la seva preséncia
constitueix un aglutinant o un dissolvent ; si és un
—

—
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element de progrés o de destrucció; si és una
dicció o una maledicció; si se l'ha de conservar o se
avui
l'ha de bandejar, com féu Espanya, cosa que
destrucció.
equivaldria a la seva
Altre temps hom tenia una esperança per a
el gran problema: la religió. La religió fou molt
de temps la f orna espiritual major i també la força
central d'Europa. Si el jueu es passava a la nostra
religió, el problema jueu estaria resolt. Avui seria
ridícul de proposar aquesta qüestió. Varíes tempta
tives foren fetes, a l'Edat Mitjana, en aquest sentit.
gloriosa
La més important de totes i potser la més
pel nostre poble, és el famós Colloqui de Tortosa”.

resoldre

Qui podrá dubtar, després de llegides aquestes
ratlles, que els jueus no exercéixen una gran in
fluéncia en molts ordres de la vida?
Organitzem-nos j vencerem, perqué Déu és ainl)
nosaltres.

sestseseauzuz~aswszttstsmzwezzusesesew

Després de
cases

barafes,
económíques
cases

El sots-seeretari del Treball está conjuminant

projecte sobre cases económiques per a la classe
mitja, calculant que amb aquesta denominació es
comprenen aquells que tenen un sou que sfluctua en
un

tre vuit i dotze mil pessetes.
Aquest projecte consta de dues

parts : la primera
fa relació a les cases dites económiques, entenent-se
per tals les destinades a iloguer o a la propietat deis
beneficiaris, limitant-se la quantia del lloguer i el
preu de cost fins el máximum que
es determina.
Aquestes cases sois podran ésser construides eh
poblacions majors de 30.000 habitants.
Els beneficis que l'Estat concedeix són : Una

reglamentariament
exempció tributaria

per 30 anys ; un préstec
no
per roo
en
anys,
i
excedirá del ro per roo del valor del terreny
6o per roo del cost de l'edificació.
A la segona part del projecte es concedeix l'aval

que
hipotecari
al 5
arnortitzable
25
del

de l'Estat pels interessos de les cédules immobilia
ries que emetin les societats que s'Un de dedicar
en poblacions majors de 100.000 habitants a la cons
trucció de cases uniíamiliars, el preu de les quals
a
no excedeixi de 6o.000 pessetes amb destinació
Cooperatives de funcionaris de l'Estat i d'escriptors
i artistes espanyols.
S'exigirá a les societats constructores a les quals
es concedeixi autorització, la possessió del capital ne
cessari per a construir el cinc per cent de les cases
que integren el projecte. Una vegada construides
aquestes cases, se les autoritzará per a emetre cé
dules hipotecáries pel doble de la quantitat invertida
amb l'objecte que puguin terminar la construcció
del projecte.
Aquest no suposa cap pérdua per al Tresor pú;
blic, ni representa cárrega per al contribuent, 111
con
ve a complicar la legislació de cases barates, i
Ajunta
cedint l'aval de l'Estat als empréstits deis
ments per a la construcció, ha d'influir d'una manera
poderosa en l'atenuació del problema de l'habitad('
i a la resolució de la crisi del treball,
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El parid popular í el feizísme
l'edifici,

II

restat

Un home sensat i equilibrat que dirigeix un pe
riódic que no está lligat a cap partit, La Unitat Ca
falca, ha pogut donar raonablement aquest judici,
que compartim per complet : "Examinant per din
tre la dissensió entre el feixisme i el Partit Popu
lar, un esperit desapassionat no pot llençar un ju
dici que condemni el Partit Popular, ni tan sois

després del Congrés de Torí i deis equívocs que el
feixisme ha descobert en la conclusió votada". No
es

els
es

poden oblidar

les persecuéions del feixisme entre
populars, motivades per rancúnies de partit. No
pot escamotejar la veritat deis fets. I a desgrat

d'aixó,

el vot de Torí i en l'ordre del dia de la
del partit, cal reconeixer lleialment la sin
ceritat de la collaboració que ofercixen al Govern,
vencent tots els prejudicis de partit, esguardant úni
eament la nació i sobreposant-se generosament a la
ira i a les discórdies. Refusar, desconfiar i menys
Prear será, sí, fruit d'orgullosa confiança en si ma
teix; no ens sembla, no obstant, procedir sensat ni
exemple digne de lroança en els que triomfen, peró
que no poden sostenir victória eterna sobre el temps
i sobre
la fortuna política.
Per consegüent, la causa del conflicte entre els dos
Partits ha d'ésser més profunda; no el demagogisme
deis
Populars; no l'oportunisme, ni cl pacifisme, ni
sinó la pretensió que, d'una manera
O
"tra,
el Partit Popular es suicides per a deixar
als
triomfadors la glória d'haver estat els únics res
tauradors de la nació.
Dcsprés de la puntada de peu que Mussolini dona.
als
=Lis collaboradors demócrates, als quals no es
ruja pas retreure l'actitud digna deis populars en
'r°11t el feixisme ;
després de tot go que ha fet Mus
s°1in1, no és per ningú un misteni que ha volgut des
aetu, pellegar-se de tots perqué el feixisme, o millor dit
e] duce, pogués tenir via lliure i plena llibertat
en

direcció

l'antifeixisme,

u'aeció

La llei electoral que féu aprovar

insensata, injusta, plena
Prova
del que diem.

de

*

Havem esmentat

°

les

*

a aquest fi, llei
perills gravíssims, és la

*

principals

raons

mala fe ha donat la premsa feixista
ar

roPosició

deis

seus

caps al Partit

que de bona
a justifi
Popular : va-

per

ara l'éxit d'aquesta oposició.
Siz el fi del
feixisme era la destrucció i la mort del
.rartit Popular,
ha fracassat, i no és el Partit Po
sinó el feixista, el que ha sucumbit.
Zis .que han
seguit el desenrotllament de l'of en
siva
11

„

,

e

feixista i les batalles lliurades, no poden menys
rneravellar-se de la forga de resistencia del Par

ti.t Popular. Que degut als cops
embriac de triomf i que

usa

persistents d'un par
la violencia i la f orça

métode d'acció, l'edifici popular hagi
s?fert principal
violenta commoció i que algun
hagi esfondrat, és ben poca cosa. El fetsecundani
és que
a

mur

en

en

son

nucli més

vital,

en

son

conjunt, ha

peu.

Les tendéncies filocatóliques del feixisme, millor
seu
cap l'On. Mussolini ; el retorn del
Crucifix a les aules de les escoles elementals ; les
disposicions benévoles del Govern a favor de la de
recia i de la religió, són ben poca cosa enfront l'am
pli i orgánic programa deis populars, en el qual la
concepció de l'Estat, de la democrácia, de la qüestió
social, de les relacions entre l'Església i el Poder
civil, de les relacions entre les diverses nacions, bro
llen, sense ornbres ni contagis lliberals i socialistes,
d'una font única puríssima, de la sociologia cris
tiana. Entre els dos programes, si és que encara pot
parlar-se d'un veritable i determinat programa del
f eixisme, hi ha diferéncies inconciliables. El feixista
deifica la nació ; el popular subordina la nació a un
principi superior, a l'únic absolut : a Déu; el primer
exalta la violéncia ; l'altre condemna tota violéncia,
qualsevol que sigui el seu objecte, baldament sigui
nacional; el primer resol o es pensa resoldre la qües
tió social amb el paternalisme de l'Estat ; l'altre, amb
el lliure joc de la llibertat civil i che la inserció en
ella d'una mínima intervenció de l'Estat, com sug
gereix en la seva Encíclica Lleó XIII.
No menys estéril fou la ternptació de substituir
el Partit Popular amb un altre que tingués una marca
diferent del de Sturzo. La Unió Nacional, fundada
per alguns conservadors católics, i que, segons s'es
perava, havia d'atraure sota la seva bandera les dre
tes del Partit Popular, no ha estat més que un as
saig intranscendent. El Partit Popular Nacional no
fou altra cosa que un desig del f eixisme, i no va
tenir altre efecte que determinar la dimissió d'al
encara, del

guns

diputats populars.

No fa molt que els que varen abandonar el Par
tit Popular volgueren fundar una associació, amb la
intenció de fer-ne un partit polític, amb el nom de
Centre Nacional. Per ara aquest nou agrupament
no representa altra cosa que un petit nucli de cató
lics i no sembla que hagi d'obtenir un gran succés,
si es té en compte el sentiment antifeixista que pre
domina en les multituds agrícoles i industrials.
Més afortunat fou l'atac adreçat contra el secre
tan polític D. Sturzo. Cal remarcar que en, arnb es
perit crista de sacrifici, per amor a l'Església, di
mití, en començar, del seu cárrec de secretan, i més
tard deixá definitivament tota ingeréncia en la di
recció del partit, direcció que es confiá a l'On. De

Gaspari.
Peró en restar el partit sense el seu guiatge, no es
produí en eh l la commoció, la desorientació i f orta
sotragada que s'esperava. El Partit Popular ha po
gut veure desertors i traidors que després l'han blas
mat ; ha vist les seves files reduides, és veritat ; peró
les f erides i les mutilacions sofertes, si f oren en
part doloroses, estigueren molt lluny d'ésser mor
tals. Adhuc foren avantatjoses algunes d'elles, per
que l'alliberaren del pes mort de membres inútils,
tarats o perillosos per a la salttt de l'organisme del
partit.
GIOVANNI DI ROMA
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Les se/inanes socials
Un escriptor americá damunt les planes d'una re
vista social ha f et remarcar el carácter frances d'a
questa iniciativa, actualment reproduida arreu del
món : la setmana social, universitat breu i ambulant
que projecta sobre les relacions humanes, llurs difi
cultats, llurs obligacions i llurs harmonies la llum
esclatant del catolicisme.
Després d'haver recorregut, en quinze sessions
aprofitades, la varietat de les nostres comarques i
els múltiples aspectes de l'economia contemporánia,
la setmana social retorna al seu solc pintoresc i mis
tic, Lió, on la Federació deis Círcols d'Estudis, f ent
una crida als mestres més doctes i assenyats, inau
gurava, fa vint-i-un anys, una forma original d'en
senyament, on la f ecunditat s'havia d'anar accen
tuant, llevat la trágica interrupció dels anys de guer
ra. El president fundador M. H. Lorin, mort l'any
1914, ha estat dignament reemplaçat per l'eminent
escriptor M. E. Duthoit ; els antics secretaris Gonin
i Boissard segueixen donant a l'obra la mateixa dili
gent activitat.
A que es deu l'atracció, la influencia, l'éxit de les
Setmanes socials ? Tots aquells que les han seguides
respondran sense contradir-se : a la seva doctrina,
al seu mItode i al seu esperit.
La seva doctrina és la mateixa de l'Església, in
tegralment i filialment acceptada, sense respectes hu
als
mans ni tergiversacions. Es l'actitud que escau
católics, fidels per l'esperit com pel con. Les col•ec
tivitats modernes tenen set de veritat. Una set abru
sadora. El dret natural, precisat pel Decáleg, la mo
ral sublim de l'Evangeli, els preceptes tradicionals
deis doctors i especialment els actes del sobirá ma
gisteri, tal com la magna Encíclica Rerum novarum,
ens donaran una riquesa de veritats socials que po
drem invocar i expandir. Sens dubte, el catolicisme
és f ondament social ; peró dissortadament són molts
els egoismes que lluiten encara sota el pretext d'un
dret estrictament individualista ; els católics socials
creuen que un record de totes les responsabilitats,
en la seva plenitud i detalladament, és avui més ne
cessari que mai.
Havent adoptat el métode científic per excellén
cia, que és el de l'observació, les Setmanes socials,
després de vint anys, han aportat una serie interes
santíssima de f ets. Cada sessió anyal és precedida
d'una minuciosa enquesta ; les lliçons documentades,
precises i detallades !Ilustren les teories sáviament
exposades. El catolicisme social no és un moviment
de generositat sentimentl ; peró no es redueix tampoc
a simples constatacions biológiques ni psicolegiques.
Esbrina els conflictes dolorosos que es produeixen
entre els drets de l'individu o de la familia i les apa
rents necessitats económiques, i cerca i ádhuc asse
nyala els mitjans de redreçament moral. L'home, ser
raonable i lliure entre tots els sers, divers per l'ob
jecte i per les dimensions, no veu solament el joc
deis instints, la combinació deis interessos, el topa
ment de les passions ; estudia i preconitza els efec
tes d'una disciplina basada en la justicia i la caritat.
Finalment, les Setmanes socials atrauen pel seu
esperit. Reunions estudiases i d'alts ensenyaments,
són ensems práctiques, religioses i amicals. "La Cien
tia per l'acció", heus aquí llur divisa que els resul
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França

tats han justificat. Freqüentades per directors d'as
sociacions, d'obres socials, d'institucions diverses, han

exercit una gran influencia sobre la gran correntia
de les realitzacions, que és l'honor deis católics fran
cesos.

De tothom és sabut que llurs idees es prolonguen
el temps i en l'espai, pels grups de la Unió d'Es
tudis deis católics socials, per vint secretariats re
gionals i pel concurs generós deis centres de forma
ció especialitzats, tals com les Setmanes rurals i les
Setmanes sindicals.
Peró aquesta reunió anual té altres caires. Els que
prenen part a les tasques saben que és en ells ma
teixos on s'ha de realitzar primerament el regne de
Crist ; estan persuadits que l'apostolat, per esdeve
nir eficag, cal que no oblidi la vida interior. Cada
"setmana" és un veritable recen espiritual, i viii
motiu per a diverses manif estacions piadoses ; ceri
mónies en les esglésies de les ciutats on es celebren
les "setmanes", vetllades religioses, misses que $e
vint tenen carácter de comunió general.
Actualment les "Setmanes" es desenrotllen en u
ambient d'amistat, de compenetració i d'entusiasme
Una simpatía ben sincera acobla els professors i els
deixebles, de tal manera que desapareix l'encong1
ment i la rigidesa.
Cada any, la Setmana social de França erigeix la
societa
seva efímera i fraternal ciutat, lluny de la
D'aques
hostil.
indif erent o neutra o declaradament
ta manera, cada any, dos mil católics militants acu
deixen a f er provisió d'aquest optimisme que resta
impertorbable; perqué té per base la fe, l'esperança
i la caritat.
GASTON TESSIER
París.
en
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15

Con grés Internacional Católh

d'Oxford
-

16

d'agost

Hem rebut amb sensible retard la invitació Pe
aquest Congrés, que pel seu teman, per compta
amb el patronat del Primat d'Anglaterra, i, sobre
a
tot, per l'alta aprovació del Pare Sant, mereix 1
més viva

simpatia i eficaç collaboració deis bons

El teman i és verament interessant. Entre altre
mata-les n'hi ha una de candent actualitat i surna
transcendencia. Es tracta de l'estudi i les doctrine

sobre les races i els nacionalismes des del punt d
vista católic i amb aplicació als presents temps.
Aquest punt ocupa diverses conf eréncies i es de:e
enrodlará per les més altes mentalitats del nostr
del
camp. No cal dir que la prudencia i la discreció
o
conflictes,
Per
aparten
tot
perill
de
conferenciants
tot.
la veritat surará i resplendirá per damunt de
Oxfor
El C. I. C. durará de l'u al 16 d'agost.
transcendentl
augusta
i
será la digna seu d'aquesta
Assemblea, a la qual CATAWNYA SOCIAL s'adherei
coralment.
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Qüesfions económiques

La consirucció de ferrocarrils
Es discuteix ara en la premsa de Madrid la qüestió deis f errocarrils, no ben resolta, ni molt rnenys,
pels famosos acords que tant rebombori promogue
ren, i la creació de pomposes Juntes.
Ha millorat, sens dubte, la situació de les Com
Panyies ferroviáries, peró ningú no es veu amb f or
ces per
ernpendre la construcció de noves linees. Són
comptades les que avui s'emprenen, i encara pot dir
se que són
cues de linees, linees complementáries.
Qui es veu amb ánim avui dia per constituir so
cietats constructores de f errocarrils ?
és que dernés d'ésser massa coneguts els calva
ris a que han
hagut de pujar fins ara totes elles, la
constitució de tals entitats pressuposa, tal com está
rnuntat el món financier, un altre calvari, que en
dirlem previ, el qual ningú té pit per empendre'l.
S'han de remoure tantes influencies, han d'esmer
çar-se tants de recursos, han de lubrificar-se tantes
rodes, que és cosa d'herois extraordinaris o d'es

franc, i tantes altres ; peró tenint cura d'evitar les
confabulacions i les defraudacions que tan cares cos
ten a l'Estat espanyol.
Som sistemáticament enemics de l'Estat empresari,
de l'Estat constructor, de l'Estat acaparador ; peró
davant de la crisi que sofreix el ram de f errocarrils,
de les dificultats que s'agornbolen per a resoldre-la
moralment, i de la imperiosa necessitat que té la na
ció de noves línies i amplificació de les existents, ha
de passar-se per tot i atenir-se al vell adagi : f aci's
el miracle, encara que el faci el diable. I el diable
en aquest cas és l'Estat.
S.

peculadors l'empendre negocis d'aquest llinatge

Socialistne i Cristianisnie.— Francesc Manich lila,
Llicenciat en Lleis i President de "Joventut So
cial".— Publicació de CATAWNYA SOCIAL. Preu:
O'50 ptes.

en

les actuals circumstáncies.
I ara no parlem de les pretensions deis tecnies en
la direcció,
de les condicions de la má d'obra en la
construcció, ni de la inseguretat deis ternps, ni de les
crisis de les finances, etc.
La construcció de f errocarrils porta un vid d'ori
gen a Espanya que la fa antipática i sospitosa.
El cost quilometric ha estat exagerat en grau su
perlatiu en moltes linees.
Seria cosa que causaria estupefacció f er públiques

algunes dades a aquest respecte.
S'han improvisat f ortunes enormes

en aquestes
ernpreses.
ni ha hagut ferrocarril que es podia haver cons
truit amb la quarta part del seu cost real ; aixó, no
tenint en cornpte que en el període de l'activitat fer

rocarrilera espanyola la má d'obra prodtüa quan
rnenys el doble que ara.
Qui, repetim, s'atrevirá en les presents condicions

del món de les
donats
finances i del món obrer
els antecedents que indiquen,
a ernpendre negocis
—

—

ferroviaris d'alguna importáncia?

Solament l'Estat.
L'Estat no ha de crear entitats financieres per a
convertir-se en empresari ; no ha de pagar comissions

lleonines ;

no ha d'estampar accions lliurades ;
dis
posa
d'elements tecnics suficients ; compta amb la coacció per a fer-se respectar ; no li han de mancar cabals
per a tirar avant ; i té en ell rnateix la raó
de la seva
existencia com a empresari.
Que l'Estat és un mal administrador ? Conforme.
Que l'Estat está sempre influenciat pel medi pon
le
predominant ? Es veritat.
Que l'Estat no té noció del temps i comença les
obres i no sap
mai quan les acaba? Es evident.
Per?) aquesst inconvenients minven o desaparei
xen quan la
necessitat s'imposa, corn hem vist úl
en la rápida construcció de moltes obres
Demés, l'Estat pot construir les linees
lerroviáries necessáries per seccions tretes a subhasta, com. es construí al
seu temps la línia de Can

,ti.nrament
furauhques

—

Llíbres

nous

aquí un fulletó que feia bona falta en la
literatura social. No cal dir com s'ha escrrt
sobre socialisme i com les seves diferencies amb el
cristianisrne han estat ben estudiades. Peró tot aixó,
compendiat en poques planes i amb arguments a
l'abast de tothom, era cosa que no s'havia f et fins
ara, amb el llibret del nostre estimat company de
redacció senyor Manich.
I si es considera que aquest treball de síntesi es
troba, a més a més, encaixat en el mornent históric
present i orientat cap a l'esdevenidor de la civilització
mundial, será encara doble l'interés que l'opuscle pot
presentar, interés que ha sabut esgotar el seu autor.
Una ullada a les forces ideológiques actuals, se
guida d'un lleuger estudi del socialisme com a ne
gació filosófica, com a doctrina económica, el seu
encaix en el panorama universal, unes anotacions so
bre la crisi de les idees i la crisi de la humanitat, per
arribar a la presentació del cristianisme com a amor
enfront de la secta socialista com a encarnació de
l'odi, amb l'esf orç del bé i del mal i amb la situació
del socialisme davant la societat actual, i l'actuació
deis católics com a conseqüencia, són els trets de
l'obreta, que prou indiquen el seu interés ben viu.
Es tracta, senzillament, d'una conf erencia, peró con
ferencia estructurada en forma tal que equival a un
llibre ben f ornit i robust.
No cal dir com desitjaríem la propagació de l'opus
cle. Será utilíssim, especialment en reunions i vetlla
des de carácter social, ja que la seva exposició me
toditzada i senzilla el posa a l'abast de totes les in
telligencies. La seva difusió pot obrir molts ulls i
pot desf er molts equívocs respecte a l'actuació social
deis católics, que en aquests darrers temps s'han
produit arreu del món i entre nosaltres.
Heus

nostra

J. M. GICH
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La !leí de les

N

sacions.
Totes les mides limitatives o coercitives de la
llibertat de contractació, si hom s'hi capfica, a la llar
ga resultarien ingénues i ridícules si no atemptessin
tants d'interessos sagrats. Presenten, oi més, un as
pecte enganyador, que explica que hagin pogut temp
tar tots els que de governants s'han erigit en pro
vidéncies. Quan convergeix amb la directriu de les
grans lleis económiques, sembla que reixin amb efi
cacia. Quan tendeixen a suspendre-les o controver
tir-les, aleshores apareixen amb tota llur ingenuitat.
Peró mentrestant, ingénues i tot, ja han f et el seu
mal.
Vet aquí que suara es decreta que es pagués el
porc a catorze rals el quilo, i els tocinaires només
l'han pagat a dotze. Ara es mana que els negociants
paguin als pagesos la patata a vint céntims, i aquells,
cínicament desobedients, amb el cinisme que dóna la
consciéncia de la f orça bruta, només la paguen a ca
torze. Quina Ilei hi ha, quin poder d'Estat existeix
per obligar-los a pagar-la a vint céntims, el preu que
les juntes-providencies consideren remunerador per
al treball i capital esmerçats ? Constitueix una altra
ingenuitat, sincera o simulada, voler f er creure que
aixa és una confabulaació dels acaparadors déspotes
i sense consciéncia. No creiern tan betzols els nos
tres pagesos que considerin el comerg com una mena
d'organització benéfica, que si el comerciant pot ad

quirir-li les patates a catorze céntims, pródigament,
benéficament, les hi pagui a vint perqué uns senyors
pagés

creu

que els
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descompensacíons

La llei de les compensacions és una llei a llarg
terme, tan universal com la llei de la gravitació. Ella
s'imposa en l'ordre físic, en el moral i també en
l'económic.
Fíat en la Ilei de les compensacions, el comerciant
planta un negoci, basteix la fábrica l'industrial, conra
la terra el pagés. Per damunt de totes les lleis pre
visores amb qué garanteixcn llur treball el comer
cial, l'industrial i el pagés, entren sempre en joc fac
tors estranys imprevistos, o que, si es preveuen, no
es té sempre a la ma la f aisó de subjectar-los i es
devé aleshores que hom ha de fiar en la llei suprema
de la compensació. Es alló que té per fórmula vul
gar l'expressió: el que es perd en un any, en un altre
se'n fa la pau. En Ilenguatge estrictament cristiá, la
Ilei de les compensacions marca la intervenció de la
Providéneia, que exerceix justicia ja en aquest món.
La taxa deis queviures, demés d'altres raons que
ja hem dit en aquest mateix lloc, és injusta perqué,
en el fans, suspén violentament la universal llei de
les compensacions. La taxa pot limitar el guany del
pagés, pera no pot posar-lo a recés de les pérdues.
Qui u surt garant d'aquestes? Ningú. La llei de les
compensacions, per al pagés la collita del qual és
taxada, esdevé la Ilei de bronze de les descompen

ho han decretat. Si el

Y

acaparadors

conf abulats són uns enemics de la societat i uns tra
ficants de les necessitats del consumidor, no és pas
f eina d'ell denunciar-los, perseguir-los o tancar-los.
Al contrari, el natural és suposar que, des del mo
ment que actuen lliurement cada dia al Mercat Cen
tral de Barcelona, és que es mouen dintre la llei.

I és ciar que s'hi

Abo5 és el seu fort. La
que per al pagés només
val quan li és contraria. Ara és favorable a la situa
ció deis negociants i els infla vent en popa llur vela
perqué puguin f er gras negoci. El fet dur i pesant,
d'un pes enorme, que cap disposició de governant no
pot alleugerir, és que hi ha patates en abundar al
rnercat. Els pagesos les hi duen sense mesura, cada
u segons. les
seves necessitats, .perqué li manquen
diners o té por que se li podreixin. Qui pot obligar
el comerciant, si pot adquirir la mercaderia per ca
torze, que en pagui vint per amor al proisme o per
una obligació social ? Quina candidesa creure-ho !
Es dirá, culpant els pagesos, que aquests se les va
gin a vendre directament, que la Junta de Subsis
téncies fins ha ofert destinar-los lloc als mercats, que
es sindiquin i retinguin el fruit i el portin al mercat
amb compte i mesura... Sí, sí. El cas és que avui els
pagesos no estan associats, que associats i tot no és
las tan fácil com sembla una venda conectiva i que
l'oferiment de la Junta de Subsisténcies té tant de
galant com de fut. Si els hagués ofert obrir-los un
crédit al Banc d'Espanya de cent mil pessetes per
astajar la venda directa, aleshores potser taurien
pogut tenir-lo en esment.
No és aquest l'eix del problema. L'eix del pro
blema radica en qué al pagés, ami) la -taxa, u són
negats els beneficis i avantatges de la llei de l'of erta
i la demanda i en canvi se'l sacrifica absolutament
tots els desavantatges, inconvenients i mals d'aquella.
Es d'una ignorancia cabdal suposar que el pages li
quida caila collita amb guany i escreix. Que ho di
guin bona part dels de la Plana de Vich, als quals
l'any passat la secada fins s'endugué la llavor. Un
sentiment elemental de justícia, la llei de les com
pensacions, obliga a deixar-los llibertat perqué pu
guin refer-se els anys de bona collita í bon preu deis
anys de collita escassa, o bé de collita abundosa pera
de preu no remunerador. Quin altre 9stímul té el
pagés, si sap per endavant que els anys que pot
guanyar alguna cosa, fi limiten a un máxim irrisori,
i els anys de pérdues aquestes no les hi rescabala
ningú? Quina moral és la que, indistíntament, mar
ca un interés teóric d'un deu per cent a una empresa
tenag, laboriosa i arriscada?
Mentrestant, no hem dit res... El pagés ha de con
templar com per cada cent quilos de patata que vul
gues no vulgues amuntega un tercer, hi perd dues,
quatre pessetes. L'envaeix la formidable sensació que
com més patates culli més hí perdrá i no sap ni pot
saber quan i com f ará la pau.
El que sí pressent. és que quan vingui l'época de
l'adquisició de les llavors, ningú no es recordará de
la taxa ni que hagi existit, per?) sí que tornará. I els
que ara, en nom i virtut de la taxa, li fan cedir la
patata a un preu míser, aleshores, en nom i virtut
de la destaxa, Ii acanaran la llavor a cinquanta, sei
xanta, setanta i fins vuitanta. I paga, pagés ! La llei
de la compensació se li haurá tornat la llei sarcástica
i de bronze de la descompensació, per obra i gracia
d'una providéncia artificial.
ANotr., GRAU
mouen.

llei de l'of erta i la demanda,
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La laca negra
de

Es endebades que tanquem els ulls amb la illusió
no ésser vistos. Els problemes reals els podrein

deixa, que en les famílies menestrals acostumava
ésser, segons em diuen, d'una unça. Avui veiem com

escamotejar

les més

en
l'esfera de la nostra subjectivitat,
pero persistiran i faran el seu camí, malgrat nostre
1
contra la nostra opinió.
Avui, per exemple, si per un moment poguéssim
situar-nos en un fantástic laboratori, i estiguéssim

en

possessió d'un reactiu que, sotmetent-li tots els

esperits deis homes, quedessin blancs els cristians i
negres els socialistes, seria dolorós constatar que la
taca negra s'estén per

tot

el món amb

una

aterridora

progressió.

Deja el nostre ilustre atnic Rucabado, que la per
torbació sindicalista dominava el món de tal faisó,
que ádhuc gent completament apartada en aparença
tenia dintre

el virus

sindicalista.

te.nsió d'aquesta heretgia

I comparava l'ex

l'heretgia reli
d'Arriá.
Quin tan per cent deis que es creuen•de bona fe,
ádhue católics practicants, tenen avui el cervell en
trbolit per les idees socialistes ? No ho sabem. Peró
social amb

giosa

si

que podem afirmar que són més deis que hom

imagina.

.1

que el

catolicisme,

idea i una reli
el inón amb un
estat de corrupció tan gran, que la seva influéncia es
ya
Palliant, amb tota mena de transaccions i corrup
teles, en l'ordre práctic. Va fástic vergonya alhora
veure una massa proletária tan gran i tan miseriosa
al costat
d'una classe social que es diu cristiana i
que s'erripastifa en el llot de la sensualitat i del vici,
amb gran escarni de tots els preceptes del Decáleg.
possible en un poble católic, en un poble cris
aquesta toleráncia que es té amb tota mena de
Abans, en l'época deis nostres avis,
que no volem creure ni millor ni pitjor que avui, hi
ayia, peró, la virtut del pudor. L'escándol era cosa
inusitada i el vici es tapava i disf ressava amb formes
es

que és

gló de sacrifici, lluita avui

en

una

tot

Ilibertinatges?
mes

o

menys elegants.

.14 gent adinerada feia caritat, molta caritat. No
,11 havia familia
mica arreglada els individus de
'a qual

una

no

paguessin les primícies a l'Església, i en
hora de la mort el tribut a l'Hospital, fent-li una

prestigioses personalitats

moren

sense

un re

cord per als pobres malalts. Aquí, l'Hospital de la
Santa Creu recollia anualment bones quantitats per
al manteniment de la santa casa, en aquest concepte.
Les esglésies, plenes de fidels, complint un ritu
extern, no donen a Déu la glória que es mereix. Els
católics tenen l'obligació de complir amb els precep
tes d'ordre intern emanats d'aquestes regles.
Hipócrites, els que pel matí aneu a complir el pre
cepte dominical i en sortint aneu a comprar entra
des per a un espectacle indecorós. Hipócrites, els que
demaneu a Déu prosperitat en les vostres empreses
i sou incapaços d'ajudar els vostres germans. Hi
pócrites, ben cara heu de pagar la vostra hipocresia.
El que no voleu f er de grat ho fareu per f orça,
sinó vosaltres els vostres fills, el dia de demá. El que
no voleu f er per amor ho haureu de fer per temor.
El que negueu a Déu ho donareu amb escreix a Sa

tanás.

Mireu el món. La taca negra avança. Són multi
tuds famolenques que demanen pa i vosaltres no els
voleu escoltar. Són germans vostres, d'idéntica carn
i sang, que com vosaltres tenen pares, esposa i fills
i que, desesperats per la miséria, perden ádhuc la
facultat del raciocini. Són allaus que cada dia ges
ticulen i criden. Són l'exércit destinat per Déu a
complir la seva justicia.
Cristians, sigueu cristians. Estimen els vostres ger
manat. Den
mans pobres talment com Déu us ho ha
Deu-los-ho,
ben aviat.
demanen.
justicia
que
los en
el
Si el món fos més cristiá, no fóra tan socialista.
Com més avanci el cristianisme en l'ordre práctic,
menys avançará el socialisme.
Si el socialisme no hagués declarat la guerra a
Déu, avui ja f óra amo de tot el món. Car, per bé
que el socialisme sigui el nostre enemic doctrinal,
recordem també que el seu programa d'actuació es
basa en un f et incontrastable : la tirania que uns
homes exerceixen damunt d'altres. I contra aquesta
tirania tothom que es senti generós ha de protestar.

CANTACLAR
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La
La llei de

carrera
publicar

de

el govern
diu aixi :
Es crea una Corporació de Periodistes que tin
dra el seu domicili
en les ciutats on hi hagi Tribu
nal
La Corporació formará. els seus ca
talegs de periodistes prof essionals que seran diposi
tats en la
Relatoria del Tribunal. L'exercici de la
Pr°.fessió periodística solarnent es consentirá als que
estIguin catalogats. Les normes per a la inscripció
'eran objecte de reglamentació especial".
,

d

que

acaba de
Itália, contéPremsa
article, el seté, que
un

períodísies

Es natural que tant els altres articles ref erents a
les relacions de la premsa amb els poders públics,
com aquest que deixem transcrit, principalment, ha
gin donat peu a tota mena de comentaris. Toca al
viu deis interessos de classe.
La prof essió de periodista ha estat sempre la més
.11iure de totes. Degut a aixó n'han f ormat part in
dividus que en cap més professió haurien estat ad
carrera, cegos d'enteniment, bal
mesos : coixos de
dats de moral, tísics d'honor, leprosos de carn...
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Hem de confessar que tot el millor de cada casa
ha fet cap a les nostres files, on molts d'ells han mi
llorat de salut, i altres han curat del tot. Les des
ferres es van biológicament eliminant. Peró com
que aquests elements infectes van reemplagant-se, la
premsa no acaba mai de guarir-se deis mals de qué
pateix, i no en curará mai si no hi posa ella mateixa
un bon remei.
Astora de pensar quin grau de poder hauria asso
lit la premsa si els seus bornes, si els seus profes
sionals, haguessin estat a l'algada del seu comés so
cial. Si avui dia, sabent tothom el cranc que la cor
seca, gaudeix encara de f orces i prestigis abassega
dors, quins f oren els que l'ornarien i exaltarien
comptant amb gent apta, íntegra, selecta, en tots els
caires de la seva activitat ?
No creiem que l'article seté de la Llei de Prernsa
que acaba de publicar-se a Italia aconsegueixi go
que es proposa : la dignificació del periodisme.
Ni creiem tampoc en les escoles de periodistes, ni
en la carrera llur.
El periodisme és una professió essencialment lliu
re. Voler-li fixar normes oficials, és com
intentar
posar portes al camp.
Els periodistes neixen com els bolets. Un es sent
periodista com es sent mancat o sobrat de quelcom
natural a l'home.
Els que no són periodistes de vocació, sinó d'es
peculació, van al periodisme a fer carrera si són
persones decents, o a explotar-lo si no ho són.
IB=2
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Es el director del periódic qui ha de fer

la se
la tria. Un títol académic de periodista seria
només que una de tantes proves de les seves aptituds ;
mes aquestes aptituds, en go que tenen de naturals
de vives, de fecundes, no les daran mai les Acadé

mies.
Els periodistes són com els poetes : neixen, no es
fan.
No negarem pas que les escoles de periodistes po
den millorar la classe; peró fer-la nova, superar-la
en tot ?...
El dia en qué fos una carrera oficial la prof essió
periodística, perdria les seves condicions essencials
d'espontaneitat, d'escomesa, d'afició natural, d'inde
pendéncia viril, de forga generosa...
Ara bé; cal que la nostra professió no vingui cs
sent, com fins avui dia, camp obert a tots els fracas
sats, a tots els poca-soltes deis estaments socials Inés
illustrats.
Cal que els empresaris de periódics i els directors
de publicacions posin má de ferro i cura a l'admissió
del personal que ha de formar part del cos de re
dacció. Són ells els que han d'alliberar la nostra pro
fessió deis elements infectes a qué abans ens re fc
rlem. El dia en qué aquesta selecció l'hagin de fer
els governs, per deixadesa nostra, la prensa acaba
rá per allí on pot dir-se que va comengar : per ésser
una Gaceta oficial o un Butlletí de provincia.
COLL DE LES

•

SAr3INE S

fitSt5~~~.;,:rai.UIZZKIWZ

l'egoísme

III

constant amenaga ? Si

societat
en

0

lecció,
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De
La convivIncia

S

A

societat.--En materia de

tan

importáncia com és aquesta de l'egoisme, no ha
d'estranyar que insistim d'aital faisó, puix que per
ta

molt que ho fem mai no será prou per a portar-nos
al convencirnent de la seva monstruositat i de la ne
cessitat d'allunyar-lo enérgicament de nosaltres. Avui
ens
havem proposat parlar deis seus atenuants, im
posats per la mateixa manera d'ésser de la societat,
pels quals es fa possible la convivéncia de l'egoísta
en la nostra societat.
Ja diguérem com l'egoísta és un ser antisocial, i
no obstant veiem que
forma part de l'engranatge
social. L'egoísta en el nu de la seva naturalesa ins
pira repulsió, i, en canvi, mireu-lo barrejant-se (corn
altre Judes) en la fraternal abragada de la humani
tat. L'egoista (amb tota la gama de la seva esplcie :
l'orgullós, el superb, l'avar, el gormand, el concu
piscent...) donant-se les mans amb l'humil, el modest,
el caritatiu, l'abnegat...! Una f era carnissera vivint
en
un mateix coval
amb l'anyell, l'esparver ara
l'alosa! Com és possible aquesta convivéncia ?
Que l'egoista, la fera devoradora, l'esparver s'hi
avinguin, molt bé. Ells no hi tenen res a perdre
solen ésser els més forts perqué tenen al seu favor
una naturalesa desproveída de sentiments delicats í
de consegüent més brutal.
Peró els altres sers més débils, com comporten la

a

part... Mes

fugissin i procuressin formar
no, si fugissin seria pitjor :

perqué

en ple camp la fera els devoraria d'un a un;
mentre que ara, estant units i essent molts, poden
def ensar-se millor... La societat és una defensa pel
débil, peró no pot allunyar la fera. No pot allunyar
la f era ? Si la f era ensenyés massa el s unglots pot
ser se'n faria la pell, és veritat. El que passa és que

la fera...

cia, i,

es

vesteix

d'anyell, per la seva convenién
postissa, la seva natura

sota la molsuda llana

lesa mesquina no cessa de fer la seva f eina ;... a la
callada... i amb més profi t. Exteriorment a penes el
coneixeríem : és blanc com els altres... Com en una
nevada tot queda blanc per igual, i sota la glagada
tot segueix com era abans : el mateix la terra sólida
que més tard -donará llavor, com el riu que per sota
la crosta de glag continua corrent i arrossegant tot
l'arrossegable cap al seu centre el mar.
En la societat civil, com en tota comunitat perfec
ta, hi ha d'haver completa ordenació de les parts o
membres. Semblant ordenació exigeix certa instruc
ció per part deis ciutadans, cosa que ja es procura
a l'home des del principi, així que neix. Es cosa que
passa amb tota col•ectivitat en que hom hagi de com
plir amb deures d'alguna complicació. Fixem-nos hé
amb l'exércit, perfecta col•ectivitat militar. En ell,
els soldats, abans d'ésser-ho d'una manera própia,
han de passar per un llarg temps d'instrucció. Un
cop amb aquesta, ja són soldats, ho enteneu ?, ve el
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jurament de la bandera i ja són soldats. Hom
exigeix precisament un esperit militar cine no
tothom té: el servei militar s'ha de complir per tots,
arnb una instrucció suficient perqué puguin obrar
sagrat
no els

S

O

CI

respecte té prou eloqüéncia.

corporal

ni moral té Inés

A

L

Diu:

"cap

influbncia

11

ornament
que la simpa

tia". En aquestes paraules hom hi pot veure exac
tament la conclusió o judici práctic que treu i con
sidera l'egoísta d'aquell concepte. No cal dir que la
amb ordre i unitat n'hi ha prou. Com salta a la vis
ta, la instrucció militar no toca própiament l'esperit veritable urbanitat, inspirada en l'esperit de caritat,
del futur soldat : hom pot dir que es redueix a un i la simpatia que desprén com essencia fragant, no
senzillament
formulisme mecánic, absolutament de moviment i busquen la infiuencia ni l'ascendent. Es
caritati
ánimes
natural
de
parlar
de
les
la
manera
comportament exterior. Es una instrucció superfi
l'estima
mitjá
d'atraure's
cial, ens atrevirem a dir, mes n'hi ha prou perqué ves. Que en realitat és un
l'exércit tingui unitat i sigui més o rnenys perf ecte ció i confiança de les criatures. Aixó els esperits
rectes no ho tenen en compte, ells únicament mani
en les evolucions i moviments. Que hi ha soldats co
vards, traidors, venals? Qui ho dubta? Peró aquests festen el que són, de sort que aquell entregar-se al
són soldats no per aquells defectes que podríem dir bé deis altres, és tal com surt, sense cap intenció in
que ataquen l'essencia, sinó pel sagrat jurament que
teressada... Es ben bé un idioma de l'esperit.
I ara bé, heu observat el que passa amb els
en mala disposició contragueren, per l'uniforme o
trajo i perque posats amb els bons soldats saben idiomes deis diferents paisos i nacions? Veureu
que certa gent d'una d'aquestes procura apendre
rnoure's amb aquell burle marcial, pur moviment me
la manera de parlar d'altres, sobretof de les veines,
Cánic... és a dir per tot l'extrínsec.
mogut ja per l'esperit comercial que hi entreveurá
La societat és també en aixó un exércit i el ciu
tadá un soldat, amb la dif eréncia que el ciutadá ja bons inercats possibles, ja per l'esperó intellectual
neix en la societat, en lloc d'entrar-hi quan está ins
ávid d'opinions d'universalitat, ja per curiositat i
simpatía, i sobretot per vertadera necessitat quan,
trua en els seus deures i drets.
La societat també es paga amb paga signes ex
per exemple, hagi de passar a viure a l'estranger,
terns, pobra societat!: igual, igual qué l'exércit car en aquest cas, com expressar amb un idioma es
(amb el qual, des d'aquí el parallelisme és absolut): trany a la gent d'aquell país nou el que li convé dc
un horne
l'honra, l'uniforme, la collaboració harmónica al fi dir? No hi ha dubte que al cap d'un temps
parlar
foras
el
arribará a dominar en certa manera
comú, i com a resum de tot aixó l'urbanitat. No cre
bé
fará
tan
mai
no
ho
seguretat
que
gueu que per honra entengui quelcom intrínsec, no;
ter, més amb
adquirirá un léxic
n'hi ha prou arnb una aparença de rectitud (que en
coni la mateixa gent del país, ni
caixa prou bé amb l'egoista quan es tracta deis seus tan matisat com si hagués nascut allá. Si voleu,
drets), i per altra part, quelcom a ésser rebut com a tampoc ho necessita : sabent-se expressar amb cor
recció en té prou...
tribut deis altres, proporcionalment al grau de l'uni
L'egoista és tatnbé un f oraster en la societat des
o
grau
l'uniforme
és
l'estat
forme. No cal dir que
llenguatE,,e, en cos
que cada u ocupa en la societat, mensurable per la interessada ; foraster en tot, en
No
obstant,
allá hi ha un
manera
d'ésser.
pel
tums
i
en
eapacitat económica. La participació de sacrificis
be cornú generalment es resol sota l'aspecte tarnbé negoci a fer : no es pot enriquir a costos d'aquell
pobres
económic, com satisf ent les contribucions i impos desinterés material?: hi ha tatnbé homes per
aixo
d'entendre's,
dl,
i
diu
d'esperit! Es qüestió
tos assignats, contribuint desinteressadonent i al
Ah,
i la
idioma.
parlar-los
el
propi
hi
ha
com
truista a les despeses d'algun hospital, asil o escola, no
aixó que
maneres,
tot
bones
urbanitat,
els
modals,
les
etcétera.
és tan fácil
D'aquelles tres coses, la primera i l'última, la rec és expressió i parla de l'esperit recte
quan la
sobretot
petit
esforç,
titud i la cooperació unides, formen una virtut cívi
d'adquirir amb un
j
parlaran
que
mai
ca
reclama!
Está,
ciar
aparença
de
des
necessitat
ho
que consisteix en una
interés racional, "d'oblidar-se de si mateix per a de aquella llengua com si f os la própia, i ádhuc amb
l'accent sempre demostraran que no són d'allá. ,Mes
dicar-se als altres" (scgons expressió del propi Bal
zac), i que ve a ésser ço que constitueix com el se- que els importa a aquesta bona gent d'an que els
c,ret de la simpatía. "Les persones que dominen per forasters no parlin perfectament? No ignoren que
1 afecció que inspiren
hi ha altres idiomes en el filón (els de les passions),
escriu Víctor Hugo (i d'in
tent he escollit aquestes autoritats, gens suspectes i fins troben cert gust de veure com els altres xam
Per eert)— són les que s'obliden d'elles mateixes
purregen el seu parlar... que és com una vistosa de
sois pensetn en el bé i en el gust que poden pro
mostració del moment de convertir-se a ells, a la
porcionar als altres : cap adornament corporal ni seva manera d'ésser : i les conversions al propi sem
pre plauen.
moral no té Inés influéricies que la simpatia
L'egoísta amb la urbanitat i modals fingits, amb
Aquesta virtut cívica és l'urbanitat. En el llenguat
satisfá
no posseeix,
ge corrent del món, urbanitat ve a ésser com la ma
un desinterés i lliberalitat que
alió
amb
nera de comportar-se una persona, un ciutadá, d'ins
desordre
en
el
país
de
conquesta.
I
el seu
tin.t noble i generós, com pie de la nostra caritat és com el soklat traidor ocult sota l'unif orme, o
cristiana. I no obstant, quanta di ferencia amb aques- com la f era carnissera que es cobreix amb una pell
ta!-• En primer lloc no passa d'ésser en la majoria d'anyell per no espantar...
di casos
una mera aparença... naturalment que in
J. TORRENT F.
teressada. La manera de parlar Víctor Hugo a,aquest
—
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Aquest número ha passat per

la

censura

governativa
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D'ad í d'allá
Malgrat haver desmentit el senyor Ponsá que l'A
juntament tingui el propósit de convertir les Ram
bles en boulevard, sembla que hi ha elements que
estan treballant perqué aviat sigui un fet aquella

idea.
Ens plauria que els amics de la reforma donessin
la cara i diguessin als ciutadans de Barcelona quins
a.vantatges reportará el canvi a la ciutat.
Tenim el dret de saber-ho.
L'Ajuntament té la missió d'administrar els in
teressos de la ciutat, peró no de destruir-la.
No seria una vergonya que després del plebiscit
que es va fer en tetnps del senyor Alvarez de la
Campa, l'Ajuntamení s'atrevís a contrariar la vo
luntat de la ciutat ?
Com que aquest no és un assumpte polític, creietn
que no hi haurá cap obstacle perqué els ciutadans
puguin expressar lliurement la seva opinió.
No s'hi val a destruir una de les vies més tradi
cionals que han donat fama a la aciutat. Les Rarn
bles són el nostre orgull.

Algú objectará que no es pot circular per les
Rambles per l'aglomeració de tants vehicles. I per
qué han de passar tants tramvies per les Rambles ?
En comptes de f er desaparéixer el tramvia de la
Plaga de Santa Anna, el que s'hauria de fer és obli
gar la companyia deis tramvies que f es passar per
la reforma algunes de les línies que passen per les
Rambles, i d'aquesta manera quedarien desconges
tionades.
Per les Rambles haurien de passar únicament els
tratnvies de la línea de Grácia i pocs més.
Creiem que les entitats que varen pendre part en
el plebiscit, haurien d'elevar una protesta enérgica a
l'Ajuntament.
No siguen d'aquells que diuen Després
a

posar les

coses

tal

com

tornarem

estaven.

Ciutadans ! Oposeu-vos a que siguin destruides les
Rambles !
Al senyor Nebot, autor de tantes genialitats, hem
de dir-li que a l'Ajuntament podrá f er el que vulgui,
fins prescindir deis trámits legals per a f er els paga
ments als contractistes, si hem de creure el que han
dit els diaris, peró la ciutat no és joguina posada a
les seves mans perqué s'hi diverteixi.
Sápiguen el senyor baró cle Viver i els seus acólits
que no es pot jugar amb la tradició deis pobles.
*

*

*

Y
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ben preparats, que quan retornin a la llar deixaran
un record inesborrable ?
Els homes nous del nou partit són la nostra espe
ranga.
*

*

*

Es ja un fet que el senyor Lerroux no ve a Bar
celona.
L'advocat per sorpresa está molt enfurismat amb
els seus correligionaris, perqué diu que el volen per
dre fent-lo actuar en uns moments poc oportuns per
a la propaganda política.
En una carta que han f et pública els diaris diu que
si no callen els seus amics está disposat a hablar alto
y recio.
Quina llástima que no parli el senyor Lerroux !
Seria capaç de dir que aquesta campanya s'ha f et
con el oro de los jesuitas!...
*

*

*

El lenyor Masferrer se'n va a América, on dona
rá un cicle de conf eréncies a les quals seran eridades
diferents personalitats de la nostra terra per tal d'ini
ciar una tasca d'expansió cultural catalana.
No sabem si será també cridat el senyor Oks.

Suposem

que

no.

Ara está massa enfeinat a desacreditar aquella
cultura de la qual un dia es va servir per enlairar-se.
*

*

*

El senypr Gaziel, de les planes estant del diari
més insubstancial de Barcelona, torna a dar una
llançada a la creixença de la nostra ciutat.
Tothom considera Barcelona com el cap i casal
de Catalunya i ningú no en té gelosia, perqué han
contribuit a la seva grandesa els catalans de totes
les encontrades; peró el senyor Gaziel creu que és
un perill el seu expandiment.
Barcelona reconeix el mérit deis catalans encara
que visquin en altres indrets. No és, per exemple,
popular a Barcelona el gran músic Garreta ? A qui
deu el seu prestigi ? No són també estimats i cone
guts a la nostra ciutat En Morera i Galicia, el doc
tor Collell, Mossén Romeu, Mossén Gudiol, el poeta
Joan Alcover i tants altres homes ilustres que no
viuen a la nostra urbs?
El senyor Gaziel atribueix la poca popularitat del
poeta Albert a unes causes imprópies del seu talent.

Es ben veritat que la passió entenebreix els ulls I
El senyor Romanones ha escrit un article fent
algunes observacions sobre la política del Directori,
i el seu President ha contestat que mentre ells go
vernin mai no seran consultats els polítics de l'antic

régim.

Ho comprenem perfectament.
Per qué han d'ésser consultats els polítics si dins
del partit de la U. P. hi ha homes de gran compe
tIncia en matéria social i política?
No hi ha, per exemple, a Barcelona un grup d'ho
mes a les corporacions públiques, tan populars i tan

*

* *

Un diari es plany que la Diputació prengui l'acorcl
de dissoldre l'Institut d'Estudis Catalans.
On es reuniran els nostres intellectuals, es pre

gunta?
Aixó no té cap importáncia.
Les abelles quan no tenen rusc fabriquen niel fins
dins la cella humil d'una carabassa.
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I ara, per

nones.

mas.
en

ha afirrnat terminantment

aquestes manif estacions,

que

Espanya

no

es

mou

•

rá del programa que té establert de temps, que no
fará res que pugui comprometre'ns més enllá de les
nostres possibilitats actuals. Així ho hem entes.
Per cert que está molt de broma el general Primo
de Rivera. Gaasta un bon humor envejable. Con
fessa que té enemics i que sap que conspiren en
contra d'ell, peró se'n riu.
Té una confiança plena en la seva bona estrella i
tracta de l'esdevenidor com si el portés a la butxaca.
La Conferencia de Madrid acabá amb un bé de
Déu de dinars que fan venir gana. Es ne-cessiten
paidors de ferro per a resistir-los.
Peró ara ve la part amargant deis parlaments con

cordats.
de la fullaraca

deis

comunicats f rance

sos es distingeix ben ciar la greu situació de la seva
zona i els cruels contratemps que sofreixen les seves
armes tot sovint.

d'En Sagasta es celebrá,
paturn davant la seva tomba
di
qui acabá l'oració fúnebre

Altra.ment l'aniversari

Pesi

En

a

tot. Oficiá de

Romanones,

—

així,
ami) un crit de Visca la llibertat !
equivalent al Requiescant (peró no en pau) deis ani
versaris litúrgics. Pobra llibertat ! El que és per ara,
no será
En Romanones, qui l'occí tantes voltes, cl
taumaturg que la ressusciti. Un altre aniversari re
gistrarem nosaltres aquests dies de juliol, tan plens
de records trágics en la história d'Espanya : l'ani
versari de la Setmana Trágica per excellencia.
El cronista cera afanyós la bulliciosa residéncia
morts i amb un profitós paseig pel carrer d'Aragó
fins a situar-se front a .f ront de l'ex-"Casa del
Pueblo", seu d'En Lerroux en aquell temps del seu
imperi sobre Barcelona, compartit amb En Roma
nones sobre tota Espanya. Quins temps aquells, bon
guetn-ho

Aquest, evocant sens dubte el curam habeo
nomine, dirigí al President del Directori

nota sincerant-se de la seva intervenció en els
afers del Marroc, principalment en el seu aspecte in
ternacional diplomátic. Es un document verament
romanonista, pie d'intenció i suggeridor de responsa
bilitats. Per?) "no te digo nada" de la resposta d'En.
Primo. Quina manera d'espolsar-se les mosques ma
lignes de l'ex-president del govern liberal!
Anem a dir que ambdues notes, tan pel que diuen
o insinuen com pel que callen o sortegen, constituei
xen dos documents albiradors i característics del pre
una

Abans de tornar-se'n al Marroc el general Primo
de Rivera ha fet unes guantes declaracions que tran
quillitzen bon xic als que creuen que ara, d'acord
arnb França, anirem prornpte a Xauen i a Alhuce

Entremig

deixar la boca deis nostres benvol

de bono

ESPANYA ENDINS

Directori,
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guts llegidors amargada per aquestes naturals recor
dances, direm dos mots sobre un recent canvi de no
tes força interessant entre En Primo i En Roma

11 que passa

El cap del

a no

L

—

Déu!

El cronista cercá afanyós la bulliciosa residencia

sent

període polític.

ESPANYA ENFORA
Les eleccions departamentals de Franga han do
a comentaris un xic apassionats. Res no hi
té a veure aix6 de la democrácia. Al cap i a la fi les
eleccions franceses són cosines de les nostres, sinó
que allí les pressions i les maniobres electoreres són
d'altre genere. Es guarden les aparences, no corre
tant el vi i estan rnés quiets els garrots. Per la resta,
alió que el cos electoral francés s'ha carregat altra
volta cap a l'esquerra, no és pas cert. Al contrari.
Dintre els elements imperants ara, els que triom
fen són els més equilibrats, els de més seny.
Els nostres germans francesos han perdut alguns
llocs perque no acaben de fer-se cárrec que és la
máquina electoral, ben muntada i entretinguda, la
que, a la curta o a la llarga, obre les portes del po
der. Alguna cosa de semblant passa aquí a la nostra
nat lloc

gent.

La crisi deis miners, molt punxaguda a Anglater
s'estén per Europa com una taca d'oli. A última
hora tendeix a aminorar-se la gravetat, peró com
que toca a l'entranya més viva de l'economia gene
ral, preocupa a tothom.
A Portugal encara está per resoldre l'última crisi.
Més ben dit : alió no és una crisi, perque és ja endé
mica allí...
De les negociacions de França, Anglaterra i Ale
manya sobre la pa.0 futura, caldrá parlar-ne un al
tre dia.
ra,

J.
ane1.1515=0SiangiU~511~W~11211~21222

del

Lerroux de la Setmana Sacrílega, i no la trobá.
el seu lloc albirá un pacífic garatge i uns quants
finestrons tancats més enllá. Per aquells indrets;
abans focus de tota mena de gent alegra i revoltada,
En

no

hi havia

ánima. Era hora de sopar, l'hora en
(1111 alió, en aquells temps épics d'En Lerroux, bullía
de Pueblo i de
entusiasmo.
Qué espantosa soledad!, es digué el cronista pel
seu barret de palla, recordant aquesta frase famosa.
I tot marxant d'aquells andurrials solitaris, el cro
nista invocá el record deis Convents, i Esglésies, i
Escoles, i Asils, i Collegis, reedificats espléndidament
gmb vida exuberaní tots, mentre En Lerrouk i el
ser(
órgan i les seves colles ja solament són un lleu
record históric, com si es tractés deis vándals i vandalisrnes de l'any 35 de la passada centúria.
una

Administració

de "CATALIMA SOCIAL"

Les faltes que notin els nostres subscriptors en la
rebuda del setmanari no són imputables a aquesta
Administració, que té especial cura que marxin ben
dirigits i al degut temps tots els exemplars.
Les reclamacions que es reben són despatxades
el mateix dia, i si se'ns diu on radica la causa de la
irregularitat en la percepció del peribdic, procurern
rernoure-la seguidament.
L'Administració agraeix tot avís i tota informa
profit
ció deis subscriptors que faciliti la tasca en
d'ells mateixos.
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Al poble d'Alcolea del Pinar (Guadalajara) s'ha
celebrat un acte simpatic.
I-Ii han pres part el sots-director de l'Institut de
Previsió, el governador civil, el president de la Di
putació i altres autoritats.
Tingué per objecte inaugurar la casa treballada
a una pedra per rancia pagés Li Baena, invertint
les llores lliures de 17 anys.
Se li dona una llibreta de pensió per a la vellesa
de l'Institut, mostrant el pages Li com la represen
tació de la laboriositat i de- la constancia.
En donar-li la llibreta, tots els circumstants l'acla
maren.

Totes les cases del lloc estaven exornades.
Els nens i nenes de les escoles animaren l'acte
amb llur presencia.
L'alcalde obsequia a casa seva amb un refresc els
convidats.
—El 24 de juliol féu quatre anys que comengá el
regim legal obligatori del retir obrer. L'Institut Na
cional de Previsió i les seves vint Caixes Col-labora
dores celebren aquesta data proclamant l'acord de
lliurar tres centes cinquanta pessetes, procedents del
fons de bonificació extraordinaria que es nodreix
amb el recárrec sobre les herencies llunyanes, a cada
un deis que
f oren afiliats pels seus patrons i com
pliren els 65 anys, des del dia 24 de juliol de 1921
al 31 de desembre inclusiu de 1923.
A aquesta proclamació s'afegeix la publicitat de
les condicions i estadística de les inversions de fina
litats socials practicades en forma de préstecs a llarg
termini, per als quals van desemborsats prop de deu
milions de pessetes, destinades, quasi bé totalrnent, a
la construcció d'escoles i d'estatges económics. Tot
aixó es detalla en un cartell que es facilita a totes les
corporacions i entitats, i que completa els quaclros
inserits a l'Anex I de la Gaceta de Madrid del dia
16 del corrent.
Del resultat del nostre régim legal de previsió
dóna idea l'haver-se pogut afirmar, a primers d'a
quest any, que de cada deu persones que viuen en
territori espanyol, homes i dones, nens i adults, na
cionals o estrangers, una está assegurada a l'Institut
Nacional de Previsió i les seves Caixes col-labora
dores.

—La Lliga Nacional de camperols ha elevat un
escrit al Directori sollicitant algunes modifica
cions en el decret del dia 46 de l'actual, relatiu als
préstecs sobre el blat.
Desitgen els exposants que el préstec s'estengui a
tots els grans, almenys a tots els cereals ; que se su
primeixin les condicions de dos fiadors, i que la
major garantia és el dipósit, i que el préstec
car no es dóna més del so per roo, quan en al
tres societats agráries donen del 75 fins al 80.
—Davant del president de les Associacions Gre
mials de Barcelona que pertanyen a la Confederació
Gremial Espanyola, exposa el soci honoran i de la dita
Confederació i distingit amic nostre, senyor Malit
quer, professor deis cursos populars de l'asseguranga
obrera, l'estimació que havia adquirit a Ginebra i
Brusselles el curs de l'Ateneu Igualadí de la Classe
nou

a CATALUNYA SOCIAL. Amb aquest
motiu analitzá, el conseller delegat de l'Institut Na
cional de Previsió l'estudi que es disposa a dedicar
el Centre de Lectura de Reus (secció d'Estudis So
cials) per tot el curs próxim a un sol tema de l'ac.
tual
les inversions financiero-socials del retir obrei
obligatori
basant-lo especialment en l'apreciaci?
de l'eficacia d'un pla sistematic de minores sanitá
ries d'un poble, en tres estas de més amplitud pel
temps i els mitjans económics, que són dos de tipus
Batí, Bélgica i Italia, i un de germánic, Alernanya ;
unint-lo amb l'exposició del realitzat en tres moda
litats regionals característiques (Catalunya, Bascónia,
Salamanca i altres terres castellanes) i completant-lo
amb altres aspectes d'Espanya i de l'estranger, mit
jangant tot aixó, amb amples collaboracions directes.
En síntesi : ajudar en l'experiencia de mig segle un
pla meditat per altre tant.
—E1 Patronat de Previsió Social de Catalunya i
Balears fa públic que en compliment del disposat en
l'article 20 del reglament general per al Régim de
Retir Obrer Obligatori i de les normes de proce
diment fixades per l'Institut de Previsió, s'han cons
tituit en aquesta ciutat Cornissions Paritaries, les
quals han fixat el jornal-tipus (o sigui el que un
obren de producció mitjana resulti guanyar en una
jornada legal), base de la quota mitja patronal amb
qué han de contribuir els patrons a la constitució
de pensions de vellesa, per a llurs treballadors a preu

Obrera, publicat

—

—

f et.

El dit jornal-tipus ha estat determinat de comú
acord per patrons i obrers.
El Patronat colina que els acords seran complerts
fidelment i de bona fe per tots els patrons interessats,
evitant així la injusticia que els obrers i obreres a
preu f et i a domicili siguin de pitjor condició que els
altres treballaclors.
A les oficines de la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i ,d'Estalvis (Agrupació d'Assegurances So
cials) i a la Inspecció Regional del Retir Obren (Jun
queres, 2), es facilitará model impres, es donaran les
oportunes instruccions i es resoldrá tot dubte que

pogués sorgir.
ESTRANGER

La Cambra francesa vota contra l'actual siste
de fer eleccions, peró grades al concürs dels so
cialistes també s'oposá al sistema proporcional. Ja se
sap el que cerquen els amos electorers de Franga..—Els comunistes anglesos han organitzat asso
ciacions de nois als quals corrompen l'anima i el
cos, per tal de formar una nova generació comu
nista pitjor que la seva. En ells el corrompre's és
progressar. Per illustrar aquests nois tiren una mena
de Patuf et verament satanic. 1 la tirada augtnenta.
Ja passa de nou mil exemplars.
—Més de mig milió de dones alemanyes s'han
associat per a fer front a l'allau d'immundicies mo
rals que anega el món. Combatiran, primerament,
les modes immorals, i, després, la literatura porno
gráfica, els cinemes, els teatres, els cataus del vid,
tots els llocs on la corrupció domina, onsevulla que
ma

sigui.

—El Govern italiá ha constituit

entitat na
fi d'endegar
la producció de cereals i intensificar-la fins a f er-se
Italia exportadora de gr.

cional, presidida

per
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SERYEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Línia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
!Jayana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

Gijón

Unía de Buenos-Alres.—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 1 de Montevideo el 3.
',búa 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.
Unja 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 rile,S, 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 1Barcelona.
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 Crea de Tenerife, Santa Crea de hl
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatg,e
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especiais deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
a

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgevs,als quals
Companyia dóna allotjament moit cómodeitracte esmerat, com té acre.ditat en son dilatat

servel. Tots eis vapors

porten teiegrafia

sense

fils,
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