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lawasomarei,

La fe

sense

obres„.

Ideáis í actuadó
No n'hi ha prou amb tenir ideals ; és necessari,
a més, que aquests ideals trobin un camí per
arribar a convertir-se en realitat. I quan aquest
camí es pie d'esbarzers i herba dolenta, cal nete
jar-lo i foragitar tot lo que hi destorbi. Amb el
Den entés que tant forma part del deure tenir els
ideals com fer-los viure i encarnar en la realitat.
Si així no fos, qué en treuríem deis ideals?
"LTna sola cosa en derivaria : la nostra complaença
davant d'ells, el nostre gust a fer4os viure en la
rnent, la nostra satisfacció tancada en el nostre
a

.

mes

Propi egoisme de retenir els ideals per a nosaltres.
Pero ja digué l'Apóstol que la fe sense obres és

morta. I la fe constitueix la base ideal de tot cris
tiá ella nodreix resperit, ella el manté viu. Pero,
qué fóra aquesta fe, aquesta vida de l'ideal tan
cada en el nostre propi esperit com en una caixa
closa i sense que a l'exterior en sortissin ni se'n
deixessin sentir els seus efectes? Semblaria una
d'aquestes plantes que necessiten una estufa per a
viure, flors d'hivernacle que s'esbadellen i es mus

tignen pel

sol

posar-les

fet de

'aire

en contacte

amb

del carrer.
La fe interessa per tal com produeix obres; del
contrari, la fe és cosa eixorca, és arbre que no floreix, és planta que no dóna fruit. I qué en volern
fer d'una planta així, si no és el plaer de mirarla i remirar-la mentre es conserva viva, ja que en
definitiva la seva própia esterilitat l'ha de condem
nar tarnbé a morir?
*

*

*

S'ha dit que una de les greus mancances de la
societat deis nostres dies és la manca d'ideals.
Potser qui aixó diu no va prou encertat. Nosaltres creiem que una de les mancances de la nos
tra societat no és la manca d'ideals, sinó la man
ca de
voluntat i de vigoria per a fer-los viure, per
a

saber-los i voler-los actuar. Els nostres temps
Potser poden caracteritzar-se per una feblesa ex
traordinária de voluntat. Un carácter és avui una
cosa un xic difícil
de trobar, i quan la trobem no
sernbla sinó que tots plegats ens dediquem a cons
Pirar perqué la mancança i la feblesa racompa
Pyin i el facin catire.
Que avui els ideals existeixen, qui ho dubta ?

Mireu

com

el catolicisme creix

arreu de la nostra
els temps moderns
florida d'obres católiques, un se-.

terra. Potser mai

s'havia vist

guit

una

com

ara en

de manifestacions de pietat, un renaixement
católic extens i ample. Peró, quan aneu a contras
tar els efectes d'aquest renaixement i d'aquesta
florida d'ideals en la vida práctica, és quan noteu
la .distáncia enorme entre els ideals i l'actuació deis
católics. En la vida privada trobareu, molts d'a
quests católics, adalerats per la conquesta de la
pesseta, sense gaires preocupacions respecte a la
licitud dels mitjans posats en joc per aconseguir
la ; els trobareu a fanyosos de les comoditats de la
vida, i els trobareu esclaus de la moda i del vici
mentre un cert bbn to els cobreixi i justifiqui
als ulls del món; i en la vida pública apareixen
rodejats de mil i mil contradiccions que us expli
quen i volen justificar amb els arguments més
inversemblants i més acomodaticis. I per aixó,
com déiem l'altre dia, els católics hi són; el que
no hi és tant és la transcendéncia del catolicisme
llur en la societat que els rodeja.
I el mateix trobareu en el camp de la política.
Veureu que un determinat ideal fa camí, i fins
can-1i ample. Obres culturals floreixen al seu em
par ; institucions de tota mena renaixen i es bas
teixen a base de l'expandiment de l'ideal. Peró
arriba un moment de contrarietat; no deManeu
sacrifici per enlloc, no aneu a cercar els més radi
cals defensors de l'ideal; els trobareu cercant mil
arguments i torturant la lógica per demostrar
que el sacrifici seria estéril, que resforl s'ha de
guardar per a millor ocasió, perqué ara per ara es
malbarataria. Resum d'aixó : ideal ferm, peró una
voluntat flaca que no resnon a l'ideal, manca de
carácter.
Si fins en la classe obrera, aquesta classe obre
ra que té avui plantejats problemes que són l'eix
del món sencer, trobareu el mateix! En un mo
ment determinat veieu una florida d'ideals sindi
calistes que no us arribeu a explicar com han fet
tant camí en tan poe temps. Arreu fulles, arreu
diaris, arreu societats, arreu imposicions a base
del credo de la violéncia soreliana. Peró deixeu
que vingui un mornent de repressió; deixeu que
la societat es vulgui treure del davant com una
nosa aquesta bullida sindicalista, i tot haurá aca
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predicava en tons desa fo
societat present, i que tenia
sempre en la punta de la llengua l'amenaça més
procaç i descarnada cercará un can on soplujar-se
fins que la tempestat passi i fins que brilli nova
ment Pastre de la normalitat. Ideal sí que n'hi ha
via ; el que no hi ha és carácter per a fer viure
aquel] ideal, voluntat per a suportar el sacrifici
que representa el fer viur'e en la realitat la doc
que

rats guerra a tota la

trina.

*

*
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I amb tot cal que d'un cop per a sempre ens
que l'ideal viu sen

desenganyem d'aquesta illusió
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que la realitat l'encarni. L'ideal no es pot se
parar per massa temps de l'actuació ; la influéncia
del primer en la segona és tan forta com la de la
segona en el primer. I si és cert que no hi ha ac
ció constant i permanent sense ideal, així mateix
és veritat que l'ideal s'estronca sense la fecundi
tat, que és l'acció. No es pot viure la vida per
meitats ; cal viure-la sencera o morir.
I nosaltres, els católics, tenim en aixó, ja fa se
gles, cm a programa les paraules ,de l'Apóstol :
"La fe sense obres és porta". Si volem, dones,
respondre al nostre nom és necessari que no se
parem mai l'acció de l'ideal. Déu no ens ha deixat
pas el camí d'escollir •entre l'un i l'altra.
se
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Davant del front socialista

Balmes í la idea del valor
"La base del valor de

canvi,

valor própiament
a la producció".
"La substáncia del valor és dones el treball humá, i
la mesura del valor está determinada per la mesura
d'aquest treball humá". Aquestes afirmacions que
comencen el llibre .81 Capital, de Carles Marx (1),
responen a una teoria que com diu Gide havia tingut
lloc eminent en la história de les doctrines ; ensenya
da, encara que sota una forma incerta, per Adatn
Smith, í fortament sostinguda per Ricardo, així com
per Destutt de Tracy, economista de l'escola clássi
ca al qual refuta Balmes en el seu estudi, i que agafa
en el sistema marxista
que com és sabut es pre
senta sota el seu aspecte científic com a continuador
de l'economict ortodoxa
una empenta, una virulén
cia, un valor extraordinari. El treballador crea la
mercancia, i crea el valor. El treball és l'única mida
fixa per al canvi de les mercancies. Aquests són els
graons primers que es pugen per arribar, del primer
al segon capítol, a dir que el treball és l'única mer
cancia que produeix més del que ha costat, que el
cost de la subsisténcia de l'obrer és necessáriament
més petit que el producteo‘lel seu treball, i que l'em
presari, comprant-li aquest producte pel preu d'a
quella subsisténcia, realitza un benefici que és en si
mateix un robatori, i que s'anomena el Capital.
Es inútil que una crítica rigorosa, feta ádhuc des
del camp socialista mateix, hagi desmentit i fet de
sar
científieament la teoria de -la plus-valua. Alió
que els savis rebutgen, els revolucionaris ho estimen,
essent com és sens dubte la intenció de Marx no pas
dir la veritat sinó encendre la revolució, fidel a la
seva formació hegeliana de donar al moviment
de la
humanitat una importáncia primordial i urgent. De
bades fins ara s'ha discutit, fins a esmicolar-lo, l'edi
fici doctrinal de Marx que sois per ironia pot anome
o

dit, és el treball.humá necessari per

—

—

(1) M'he valgut per al present article, de l'Abregé du
"Capital" de Karl Marx per Carlo Caffiero. Trad. Guil
laume.
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científic (2); el concepte exclusivista‘del tre
a únic creador de valor, i la fórmula de la
plus-válua, és a dir, la noció de robatori fatalment
necessária comés pel patró a costa de l'obrer en la
retribució del salan, han passat a les masses i són
els mites incendiaris que arbolen el socialisme d'acció
i que emplenen tot el sindicalisme contemporani,
ádhuc, sense donar-se'n compte, el sindicalisme or
ganitzat,per gent de dreta.
Balmes, doncs, en la seva Verdadera idea del va
lor, escrita en 1844, vuit anys després de la mort de
Destutt de Tracy, emprén un estudi d'aquest proble
ma filosófic que llavors començava a
dibuixar el seu
contorn de magne problema social. Seria curiós de
saber qué va moure el nostre gran polígraf a sortir a
combatre la teoria que tant s'avé amb la filosofia sen
sualista d'aquell ideóleg francés, "que la mida del
valor de les coses és el treball que costen". Pressentia
sens
dubte Balmes la summitat que anava a adqui
rir la qüestió en els debats sobre el Socialisme
al
qual declará ehl haver estat un deis prirners d'Es
panya a combatre (3)—? El cert és que el seu estudi
ens
queda com altre gran focus de llum, i forma
juntament amb l'ensenyanga que en l'article ante
rior comentávem, sobre la religió com a criteri únic
de la história, el parell de faroles que marquen, en
la mar avalotada i fosca, l'entrada segura al port.
El valor d'una cosa és la seva utilitat, diu i sub
ratlla Balmes, i afegeix : "Entenc aquí per utilitat
l'aptitud d'una cosa per a satisfer les nostres neces
sitats, i en la paraula necessitat hi tanco les natural,
nar-se

ball
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—

(2) Es de molt profitós llegir el próleg de Sorel
Sorel es vindica a si matcix com a marxista purita
volum de A. Labriola : Karl Marx. L'Economiste. Le So"
cialiste. Ah! si tinguéssim temps per a extractar-lo
(3) "Jo he estat un deis primers a Espanya, que han ventilat extensament les doctrines socialistes i cridat l'atenció
deis homes pensadors sobre els mals morals i físics que
l'han produit (la qüesti6)". República Francesa, (1848).
—
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factícies, les veritables, les aparents, les grans, les
petites, comprenent, per consegüent, entre elles, les
cotnoditats, els gustos, els plaers, els capricis, etc.".
I seguidament, amb lucidesa tan admirable com la
simplicitat del seu raonar
ven i simplex: la
senzillesa és el carácter de la veritat, recorda ell en
comengar la seva monografia), enfoca el centre de la
materia discutida, i distingeix (separació d'idees, es
sencial i oportuníssima, que hem de curar que no
les

se'ns esborri de la ment, car és el martell que pot fer
saltar la clau de volta de la construcció marxista),
entre valor i cost. "En aquest punt l'error f onamen
tal está en confondre el cost amb el valor, paraules
que signifiquen idees molt diferents ; idees que de
vegades caminen en proporció, de vegades en suma

discrepancia".
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útils. "Un tros de pa té poc valor, perque hi ha
moka abundáncia de pa ; peró estrenyeu el cercle de
l'abundancia i creix rápidament el valor fins a arri
bar a un grau qualsevol, f enomen que es verifica en
temps de carestia i que es fa més palpable entre les
calamitats de la guerra... Llavors podrá valer un pa
una unça d'or, deu, deu mil si la fam arriba al seu
tnáxim."
En resum, "el valor d'un objecte consisteix en la
dependencia que del dit objecte té la satisfacció de
les nostres necessitats ; per consegüent com més im
portant sigui aquesta necessitat i com més urgent, i
com més precís sigui en particular l'objecte per a sa
tisfer-la tant més gros será el seu valor."
Ara bé, tornant a la relació del valor amb el cost,
diu l'autor que és innegable que s'han de satisfer les
necessitats del ser animat que s'emplea en un treball
i que naturalment influeix aix45 en el cost. Per?) tot
i influint en el cost res no indica que necessáriament
hagin d'influir en el valor. Fa un análisi de totes les
no sols el
causes que intervenen en la producció
treball humá, sinó tots els altres f actors : motori
coses

seguit el diáfan argumentar, rublert de seny :
dif erent sigui el cost del valor i per conse
güent quan fals sigui dir que el valor natural neces
sari de totes les coses i del treball, sigui el que cos
tin, no ho ha de dir la ciencia, sinó el llenguatge
comú, vulgar, el bon sentit de qualsevol home, l'ins
tint d'un nen". "Vet aquí una cosa que em costa animals, maquines, materials, organització comercial,
molt i no val res, din molt naturalment qualsevol que drets de l'inventor i dels directors, etc., elements que
I

a

"Quan

—

hagi estnergat

infructuosament el seu treball o dinet".
Tatnbé en comengar fa Balmes un análisi Moló
gic del terme que es discuteix. El significat usual i
etimológic de la paraula valor, la seva significació
original llatina i actual en les nostres llengües con
corda sempre atnb la noció de profit i utilitat, apti
tud, poder per a alguna cosa. "Aixó val, aixó no val,
no val per a res, tnés em val, valiment, válid, invá
lid, home de valer, valent, valerós : vet aquí la ma
teixa arrel estesa a coses d'ordres ben diferents i sem
Pre tancada en ella la idea d'utilitat, profit, aptitud,
Poder per a quelcom : és a dir, relació d'un mitjá a
un fi, enllag d'aquest amb aquell".
En la tesi de l'ideóleg combatut, com més tard en
la teoria marxista, hi juga paper essencial, com ja
indicávem, la subsistencia del treballador. I Balmes
s'apressa a puntualitzar : Es cert que les necessitats
del treballador s'han de satisfer durant el treball.
'Pero qué té que veure aixó per a constituir el valor
de la cosa treballada, el valor del treball? Digui's
que és una condició precisa si ha de durar el treball,
el satisfer les necessitats al ser animat que treballa,
SI es vol
que continui el treball, i es dirá una veritat
clara i senzilla ; peró si es passa a mesurar el valor de
les coses per la suma d'aquestes necessitats, es dirá
una cosa falsíssima, i que podría molt bé qualificar-se
atnb termes més durs encara".
"No negarem
concedeix
que en alguns casos
el cost del treball contribueix a l'augment del valor
duna cosa ; per6 és accidental sernpre i mai no de
Pen d'aquí el seu veritable valor".
El factor raresa i el seu recíproc abundancia, que
no té espai dins
el concepte materialista de valor
igual a treball, és de seguida posat per Balmes al
seu lloc indispensable per a explicar els enigmes eco
n'Snaies que podrien semblar contradir la definició
valor igual a utilitat: que un diamant valgui moltís
san rnés que un
tros de pa, essent aquest com a ele
tuent de subsistencia humana moltíssim més útil que
aquell, així com explicar també els canvis de valor
en una
mateixa materia fixa. Es que la utilitat gene
ral depén de
l'augment o de la disminució de les
—

—

no

entren

en

el sistema de Caries Marx—, i quan

hipotesi que forma, suposa el comprador dispo
sat a pagar en el preu del producte tot aixó, identi
ficant ja prácticament cost amb valor, sorgeix un
producte análeg, idéntic, obtingut per un competidor
amb procediment més avengat i perfecte, resultant a
en

la

menor

cost. No és cert que ádhuc als ulls deis f abri

primers baixará Ilavors, vulgui's no es vulgui,
el valor del primer producte? No és cert que sota
pena de no vendre, hauran de posar aquells a la mer
cancia un valor menor que el seu cost de producció ?
Aquesta independencia deis conceptes de cost i de
valor tan ben assenyalada per Balmes porta tot el suc
de la qüestió. Diran els socialistes tal vegada que aixó
desvalora el treball, semblant que tendeix a fer de
pendre el seu fruit, de circumstáncies externes (utili
tat de l'objecte, abundancia, raresa, competencia, etc.).
A la qual cosa contestarem que la qüestió que veri
tablement interessa d'una manera legítima, és la ca
bal, justa i constant subsistencia del trebatlador, pro
blema en realitat independent del valor del producte.
Per a preservar l'obrer d'un perill cert i freqüent
les cri
com són les depreciacions, les competencies i
cants

no hi ha de sostenir teories falses
sobre la naturalesa del valor.
Les denúncies que Caries Marx formula en el seu
'libre sobre els abusos i opressions de qué f oren víc
times els obrers d'Anglaterra en el seu temps, no
l'autoritzen a inventar sofismes, ni a aixecar teories
errades ni a pertorbar els esperits amb especulacions

sis, cap necessitat

pseudo-científiques.
Balmes restaura l'imperi del seny, restituint al va
lor la definició única humana, la que li ha donat el
sentit comú en tota época. Es tracta d'evitar a l'obrer
els estralls de la miseria? Es tracta d'augmentar en
guany
una o altra forma la participació d'aquest en el
del capitalista? Dones que es limiti a aixó l'aspira
ció (que prou árdua i difícil la qüestió és) i que no
justicia
es compliqui, en.verini ni distregui l'obra de
temeráries
d'una
o de caritat amb les exageracions
revolució filosófica.
R.
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la Srta. María Bonshoms

r apostolat educacíonal femení
aquesta lamentable teoria i pactica que ha privat
tan temps, puix que a ningú no escapa que Vedu
Molt cristiana amiga en Jesús i Maria:
Jo sóc deis qui creuen, raonablement, que caminen"
a un món millar del que ens ha tocat en sort a nos
altres.
No sóc horne d'utopies i no cm plau somniar més
enlló del temps just i precís que em tinc assenya
lat cada dia com un ntarge florit de l'existbncia,
con un repbs després de
les bregues de cada dia.
Veig i observo una pila de nous senyals en l'ho
ritzó ciarás de Vacció femenina cristiana i faig un
bon auguri de tot aixb.
Co que més m'estimula i cm convenç de les fu
tures realitats és l'esforç que es realitza per aixecar,
enfortir i alustrar la dóna pertot arreu.
Ja és vell i desacreditat alió de Lessing, establint
que "una dona que pensa és una cosa tan ridícula
com un home que es pinta els llavis antb coloren,
puix que sabem prou a les clares que la raó, preci
sament, és el millor i »tés bell deis atributs de la
humanitat, i, que con diu Spalding, el biskop de
Pednia, ella és (la raó, s'entén) "la revelació directa
de Déu en Vánima de cadascú, home o dona".
Per aixó »latea- la raó no és estat mai privile
gi de ningú determinat, de cap sexe exclusiu. La
dona no és inferior a l'home des de cap punt d'al
bir intellectual. El que !ti ha és que se li han re
gatejat els mdtodes d'ensenyantent superior fins fa
hen poc temps, i aixd l'ha situada, generalrnent, en
condició
una
d'inferioritat eminentment injusta i
despótica, contra la qual cosa cal ajudar-vos,
i noble, a lluitar per esbargir i anorrear els
veas i funestos prejudicis.
Más rentotament, en l'escala del temps, va privar
tantbé una opinió desastrosa que emparant-se en un
fals concepte de la pietat, de la bondat i de les vir
tuts femenines, creía —b ho practicava!
que
s'havia de negar a les dones tota alustració perqua
aquesta les feia rnenys aptes i cabals per als seus co
»tesos d'esposa i de mare, i les privava, ódhuc de
quelcorn de la seva dolcesa, de la seva puresa, de
la seva bellesa moral, de toles aquelles qualitats que
són i seran sempre, en definitiva, la rel i la base de
la felicitat de la raça.
Avui en dia, sortosament, aixd ja no té cabuda
en cap cervell ben estructurat. L'argument de Spal
ding,
que és Vargumentació del sentit comú i de
la justicia —ha anorreat en definitiva i per sempre
—

—

Aquest número ha passat

cació no és altra cosa que el majá en virtud del qual
les forces constitutives del ser humd s'afermen, es
desenrotllen, s'afinen, i s'encarrilen per a l'acció
amb una força d'emergbncia i amb virtualitat d'I
xit. I com que aixd és una cosa ex natura sua, de
consegüent Veducació és bona de si matcixa, sense
si
que sigui possible restringir la saya bondat
a qub sigui do
no volem ésser illagics i ridículs
nada a un home o a una dona.
Celebrem, en bona hora, que aquesta idea avui
domini el món; i que precisament tingui »tés den
sitat d'adopció allí on hi ha más densitat d'illustraciÓ
i de cultura en tots els ordres.
Es que se us pot negar a vosaltres, la necessitat
de posseir un esperit ferm, vigorós, aclarit i racio
naif Es que no heu de governar la vostra vida, tan
insubstituible i precisa, per idees ciares, per con
ceptes rectament i lbgicantent definits, per conclu
sions filies de la lógica más estricta?
Negar-vos aixó seria tant cont desalentar-vos amb
la pitjor de les negacions i arrencar d'arrel el no
ble ardiment que Déu ha encas en les summitats de
la vostra ,vida. I aixd avui ja no és possible, sorto
sament! Si ho fos pel cantó de l'estulticia mascu
lina ja no ho és pel costat de la vostra acció i es
forl, al qual no u manquen Vaplaudiment i l'auxili
de les persones reates i d'espera só.
Es Per aixd, molt cristiana amiga, que jo sóc deis
qui creuen, molt raonablement, que caminem a un
món millar, cada dia más.
I com que cree que el dret d'engrandir justantent
una cosa és el primer deis drets perqub és el mIs
.oncorwitant a la vida d'aquella cosa, per aixd, dei
xant el passat a la reduccíó de les seves fustes i
envellides barrares, m'he posat ara
i ho conti
nuaré sisara, si a Déu plau
a adreçar-vos aques
es cartas, redactadas amb un sentit collaboracionis
a
d'engrandiment, la primera de les quals dono
per closa amb enumeració deis conceptes que la
formen, esperant de parlar-vos en les successives
d'alguna cosa que té un interls tan capital i tan
rdient amb la finalitat del vostre apostolat educa
cional fenteni, que callar-me-la fóra una deslleialtat
i una culpa inperdonable en un horne del meu ta
rannó i, sobretot!, del meu carócter.
1/ostra amic, en el Cor de Jesús.
—
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—
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del comunisme
separació deis Poders,
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L'escola ha d'ésser única. Aixó significa la supresde la separació de sexes. L'escola única ha de

sió

constituir

una

escala única que

tot

alutnne de la

re

pública socialista pot i deu pujar, començant pel pri
mer esglaó : el
jardí de la infantesa, i acabant pel

més alt : la Universitat. Es evident que l'escola úni
ca es l'ideal de tot bon
pedagog (Trotski). Quant a
la doctrina ensenyada obligatóriament
en
nom de
l'Estat comunista, ja se suposa el que será.: un equi
vocat idealisme humanitari, canviat en odi contra el
passat, i la veneració del treball, l'himne perpetu a la
producció ! Els sacerdots han d'ésser expulsats de
totes les escoles ; poden enganyar els infants, si vo
len, en qualsevol lloc, peró no en els establirnents pú

blics.

L%ls soviets
Els soviets, creats provisionalment la vetlla o a
la mateixa hora de la insurrecció per a conduir-la,
es
converteixen al dia següent de la victória en la for
ma estable
del Govern proletari dictatorial. "Re
presenten un aparell polític infinitament més enlai
rat, 1 comparablement més democrátic,
que el par
lamentarisrne burgés. Representen la majoria orga
nitzada i armada del poble deis obrers, dels soldats
i
deis camperols" (Trotski).
El poder deis sbviets és la iniciativa

de "la

fila

joria del poble, que obra lliurernent, no sois en l'e
lecció deis diputats, sinó en l'administració de l'Es
tat,

la realització de les reformes i de la trans
socials". Perrnet la unió deis avantatges
del parkunentarisme amb els de la democrácia imme
diata i directa, és dir, unir en la persona deis repre
sentants del poble el poder legislatiu i el poder exe
cutiu" (Lenín). "Els diputats deis
diversos soviets
escalonats en qualsevol moment poden ésser cridats
reelegits per l'assemblea deis seus electors, no con
fosos indistintament en les circumscripcions terri
torials, sinó agrupats segons la seva qualitat de pro
en

formacions

ductor (fábriques, agricultors, etc.)".
Un
nisme
es
tes
en

capítol sencer del fulletó de Stalin El leni
líricament les virtuts deis soviets : "Són

canta

úniques organitzacions veritablement proletáries,
tués
democrátiques, les que tenen Inés eficácia

la lluita revolucionária,
les més internacionalis
etc. La Commune de París ha
estat l'embrió d'a
questa forma. El poder sovietista és el desenrotlla
ment i l'acabament"
(págines 44 i següents).
En el pla comunista els soviets constitueixen,
per
cnnsegüent, la forma política de l'Estat proletari or
ganitzat, en el qual el dret de vot i d'elecció són reservats únicament als proletaris obrers o camperols.
Soviets locals, després els regionals, f ormats per de
legats deis
anteriors
finalment, un 'soviet nacional,
asseguren en les diverses categories i en la més en
!airada la participació efectiva del poble en el poder
seu control
directe sobre els delegats.
Cal notar bé la reunió del Poder
legislatiu i del
-roder executiu
mal executiu) a (aquest darrer exercit per un co7
les mans deis delegats que consti
tueixen els diversos soviets
; el dogma burgés de la

tes,

tia

contra

monarquia

en

el

qual

es

veia

una

garan

l'arbitrarietat del Poder absolut, d'una
o

d'una

Assemblea, és refusat amb

menyspreu.

No s'ha de confondre el régim deis soviets amb
l'organització, al rnarge de la política oficial, del par
tit comunista. Aquest no és teóricament més que un
partit ; reuneix l'élite deis militants per a la més per
fecta elaboració i execució del programa integral de
la Internacional comunista ; programa polític i eco
nómic nacional i mundial. De fet, i l'exemple de
Rússia ho prova a bastament, el partit comunista
tendeix, i 110 aconseguirá inevitablement en el cas
d'una revolució comunista victoriosa, a observar to
les realitats del Poder ; darrera la f açana sovié
tica estará installada la dictadura d'alguns caps,
amos del partit, dirigint amb má ferina, per mitjá
deis seus partidaris, els soviets lliures que únicament
ho són de nom : l'oligarquía aristocrática d'alguns
homes de voluntat.
tes

La revolució internacional
No ens estendrem en aquest punt. El partit co
munista internacional, o III Internacional, no fa,
per altra banda, cap misteni deis seus desigs. Tota
Ja lógica del marxisme el condueix necessáriament a
voler, a esperar, a preparar la revolució anticapita
lista mundial. "Aquesta lluita, baldament no sigui
una lluita internacional, en té el seu aspecte" (Ala
nifest comunista franas). Així ha ocorregut a Rús
sia, on ha obtingut el primer éxit. "El proletariat
de tots els paisos ha de defensar aquest estat pro
letari i tractar d'estendre'l, per a estendre la base de
la revolució internacional" (Congrés Internacional,
página 55). Pel contrari, ell, que ha fet la revolució
victoriosa, té com a tasca principal desenrotllar i
sostenir la revolució en els altres paisos. "Ha de
considerar-se com un mitjá per avençar la victória
en els altres pobles" (Stalin, El leninisme, pág. 55).
Aquest és el secret de tota la política europea i asiá
tica deis comunistes russos.
Aquest és, en efecte, el papen que ha adoptat i que
desempenya energicament Rússia a prop d'altres na
cions d'Orient i d'Occident, sense plányer les despe
ses. Moltes vegades ja en diversos paisos han estat
sorpresos en flagrant delicte de propaganda revolu
cionaria fins els mateixos directors del Govern rus.
Han negat la participació del Govern, per bé que re
servant el dret a la III Internacional, que resideix
a
Moscou, de dedicar-se a aquesta propaganda. I
quan sels respon amb les proves a la ma que de f et
partit comunista rus, Govern deis soviets i III Inter
nacional tot és u, ho neguen cínicament.
El gran procediment usat pel partit comunista de
cinc anys ença per a mantenir el seu domini a Rús
sia ha estat i segueix essent la promesa d'una promp
ta revolució proletária mundial. La premsa oficial ho
diu ben clarament, i els més innocents ho endevinen
fullejant qualsevol publicació comunista.
L. BARBE
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El modern feminísme
Dificultós és tractar en unes dotzenes de ratlles
tots els extrems que compren el problema feminista.
Es presenta aquest amb una complexitat tan gran i
suposa tal diversitat de qüestions que en un espai
reduit sois se'n pot estudiar, i encara per damunt,
una part només.
I un deis caires més interessants, més discutibles
i discutits, i que és un punt cabdal d'intransigencia
entre panegiristes i detractors del feminisme, és el
relatiu a l'atorgatnent del dret electoral a la dona.
Nosaltres creiem que és quasi incomprensible que
qui hagi pensat f redament en aquesta qüestió, dei
xant de banda tot apassionatnent, no sigui parti
dari de la concessió del vot a les dones. Sois es com
pren en aquells que, aferrats a tot el vell, com a dar
rera esperanga de la seva caducitat ideológica, s'o
posen sistemáticament a tota nova orientació social
per justa i legítima que sigui.
I hom s'ha de capgirar el cervell per trobar algu
nes raons de pes que siguin contráries a l'atorgació
i

política

del sufragi electoral a les dones. L'argument de
més forla que s'addueix el presenten embolcallat
que
diuen
amb un caire idealista. Es impossible
els quefers de la política,
una dona atrafegada en
interessada per la marxa d'aquesta o bé ocupant un
arree en les Corts o en el Municipi, deixi de perdre
la seva feminitat i pugui atendre com cal les feines
própies del seu sexe i el sagrat paper que Déu
ha destinat per complir en la Humanitat. Una noia
regidora o "diputada" tornen a dir amb un lleu
podrá é0er competent 'en les
somriure iroiiiic
qüestions municipals o nacionals, més a ben segur
que no sabrá cosir un pedás.
I els que tal tesi senten es queden plenament con
venguts que és impossible rebatre-la. Forga lluny
estan de la veritat. Perqué, preguntem nosaltres, do
nant per un moment com a certa aquella afirmació,
s'han fixat, els que aixó diuen, en la f rivolitat de les
noies d'avui dia ? No han vist que la majoria d'e
lles sois fan servir el cap per posar-s'hi el barret?
No s'han convengut que si bé no saben cosir-te un
pedás ni f er els més elementals treballs casolans, en
canvi desconeixen en absolut els problemes més can
dents d'ordre social o polítjc o bé dubten una bona
estona per esbrinar on s'escau Bolivia? No han refle
xionat que el seu únic ideal, l'aspiració máxima de
la seva vida, consisteix a casar-se amb un bon par
tit, encara que aquest els reporti la infelicitat ?
Remarquem per segona vegada que l'abans dit es
refereix a la majoria de les mojes actuals, ja que sor
tosament encara en resten un bon nombre que són
viu retrat de les nostres mares, que amb els seus cos
turns cristians i femenins donen un bell exemple de
la casta de noies com cal.
Peró deixant a part per un moment aqued caire
de l'assumpte, amb delit reproduim sinteticament el
programa a realitzar que el partit feminista frances
ha presentat fa poc a l'opinió pública : en l'ordre ci
vil, la supressió completa de les incapacitats de la
dona casada ; en l'ordre econamic, estricta aplicació
de la fórmula "a treball igual, salani igual"; en l'or
—

—

—

—

dre

(*)

social, intensa lluita

contra la mortalitat infan

til, l'alcoholisme, la tuberculosi, el cáncer, les tila
lalties venérees, creació d'instituts destinats a la pro

tecció deis infants i les mares desvalgudes i cons
trucció de cases sanejades ; en l'ordre educatin,
igualtat completa entre ambdós sexes, multiplicació
deis cursos i conferencies postescolars, creació de
centres de cultura en els pobles i ciutats per comba
tre el "cabaret" ; quant als costunts, supressió de la
reglamentació de la prostitució per assolir un ideal
més pur i elevat ; en l'ordre econknic i financier,
abaratiment de la vida, evitació de tota despesa inútil
i organització de les activitats nacionals, i per fi en
l'ordre internacional, servir amb totes les seves f or
So
ces la causa de la pau i el perfeccionament de la
cietat de les Nacions.
Aquest és el programa presentat per les f eminis
tes franceses, amb el qual programa, si s'arribés a
realitzar, els més greus problemes d'ordre social, po
lític i moral que afecten la desballestada Societat
moderna, quedarien f ácilment solucionats.
Ara bé ; entre una noia feminista, d'esperit asse
nyat i costums casolans, amb un elevat grau
tració i complidora deis seus deures
puix que alió
primer no és obstacle per a aixó segon—, i una al
tra, deliciosament frívola i deliciosament inútil, de
coneixements gairebé nuls i un desinterés absolut
deis problemes actuals i amb un caparró en el qual
una
no cap res més que el desenllag de l'últim flirt,
pellícula poca-solta, i un .nou pas de shimmy, és gai
re dubtosa l'elecció ?
I és més : la vida moderna está de tal faisó orga
nitzada que els més importants negocis han deixat
d'ésser monopolitzats pels homes per pendre-hi una
part activa les dones ; en la Universitat i altres cen
tres del saber es va formant un estol de noies que
són l'esperanga d'un demá menys incult ; en mol
tíssimes famílies, la dona, a l'igual que l'home, con
tribueix al sosteniment de la llar i conáegüentment
paga els mateixos impostos ; en la indústria i el co
merg, bona part deis empleus estan en mans feme
nines ; i si tot aixó és cert, per que s'ha de prohibir
que la dona expressi lliurement la seva opinió ? Per
qué s'ha de menysprear aquesta allau de noves
que el vot de la dona suposa? Per fi, recor
di's que moltes vegades la política es perd per un
excés de materialisme, per manca d'idealitat, i amb
el vot d'ambdós sexes s'ajuntaria la intelligencia mas
culina i el sentiment femení, el cap de l'home i el
—

orlentacions

de la dona.
Per acabar ; tots els mitjans de defensa indivi
duals de la dona en la Iluita per l'existencia, mai no
deuen ésser proscrits : el vot n'és un.
con

JoAQui'm HOSPITAL RODÉS
(*) Encara que en aquestes mateixes planes s'ha defen
article,
sat la doctrina contrária a la sostinguda en aquest

CATAWNYA SociAL, seguint el seu criteri tradicional de
llibertat en• tot co que no afecti a doctrina ni a disciplina
essencials, insereix l'article del collaborador Sr. Hospital,
és
ja que entén que la lluita noble en el camp de les idees
profitosa per a tots, amla la salvetat susdita.
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Del govern deis Esfaís
Per acabar, després de llargs anys d'haver
servit a V. M. en els més espinosos negocis
que poden envoltar un Estat, puc confirmar
amb l'experiéncia alió que la raó ensenya a
tothom, go és, que és el cap i no són eh s bra
gos, qui governa i condueix els Estats.
Pág. 264 del Testament Polític del Cardenal
Duc de Richelieu. Edició de l'any 1696, feta a
Madrid en la Impremta de Juan García In

fanzón.

En aquest temps que tothom té dret d'exposar les
opinions i sostenir-les amb la major desapren
Si6, malgrat la niés absoluta ignorancia deis temes
sobre els quals s'emeten, dret derivat d'un fals con
capte de la democracia, és prudent recordar les as
senyades paraules pronunciades, o millor dit escri
tes, Per aquell eminent home d'Estat que fou el Car
denal Richelieu, de nom Armand Joan du Plessis,
nat a París
rany 1585, a 5 de seternbre, consagrat
Bisbe de Lussori als 22 anys, amb dispensa pontifi
cia, elevat a la suprema magistratura de la nació
seves

vaina,

en 1616.
El Cardenal Duc de Richelieu diu, dirigint-se
S.

a

"puc confirmar amb l'experilncia alió que
la raó
ensenya a tothom, co és, que és el cap i no
Ión els bravos qui governa i condueix els Estats".
11/14xima digna d'ésser recordada avui i glossada
en totes
les seves párts, precisament per roblit que
4,11a Pertorbació pseudo-científica ha portat arreu.
nom clama, hom gesticula, hom invoca drets, (ley
res, hoin immola victimes, hom sacrifica el próxim,
Per a convéncer
que no és el cap qui deu governar,
sin() que són els
Els sindicalistes, els socialis
bracos.
teS, aoans
els lliberals, ho confien tot al nombre i al
Pes. Co que pesa más és lo que Inés val. No importa
que
després, per una tona de ferro, us donin una
unia d'or. Ço que té más nombre és eo que més val.
No importares
obtenjr un sac que per un milió de palles no pugueu
de blat en canvi. Aixd, us diran, és
un
sofisma. L'homo té uns drets más alts que no es
poden »ciclar ni sospesar.
Per quIp L'home o bé és un animal sense anima
a be
té una anima racional.
Si rhome és un animal
3euse anima,
tota explotació del més fort és prou
l'ustificada.
Per ventura heu sentit remordiments
quan en una
festa familiar heu immolat per a vianda
v°stra alguns galls, garrins, o bé heu arrencat els
fruits de la terra? Si l'horne és un animal, per qué
u,n altre animal ha de
tenir d'en más compassió que
suficient per a passar-se-la bé en aquest nión?
direu que retrocedeizo
justifico el canibalisme.
Inés equivocat. Jo no
admeto que rhome sigui
4110flnial Tots aquells que ho admeten són uns
i realment no m'explico la seva aparent bon
la. Es
que la por els conté? Es que la coacció
7

rocrites,

els té acorralats? Potser que si, perb llavors „rón
ells, Si no existissin aquesta por i aquesta coacció,
que retrocedirien al canibalisme. I el que donan° és
que quan menys no advoquin per la civilització. Que
diguin senzillament: nosaltres, en cos i esperit, som
vsns

cafres.

Si admetem que rhome té una anima racional, que
no es posin a discutir
sobre les qualitats d'aquesta
ánima sense un curs de psicologia. No hi ha dret
d'emmetzinar el prbxim amb begudes i menjars. No
hi ha dret d'emmetzinar el proxim amb pensaments
dolents.

Perb,

em direu, i el Cardenal
Richelieu? Esperen
mica. A en vaig. Diu que rexperiéncia u ha
constatat que és el cap i no els bracos el que domina
.el món, car governar i dirigir els Estats equival a
governar i dirigir el món.
Aiso tan extraordinari és negat per la ultracivilit
zació, car ben sabut és que nosaltres som uns fetus
al costat del revolucionaris russos, plens de miséria
i de brutícia abans, i avui amos de mig proletariat,
compartint el domini d'una grossa part de la huma
nitat amb els xinesos, que pel que es veu deuen ésser
un altre poble ultracivilitzat, si atenem als milions
que el constitueixen. Els russos i els xinesos afirmen
que són els bracos els que governen i no el cap. El
proletariat, el poble, ha de governar, i la font i deu
de les seves atribucions són la raó del nombre i del
pes. Són els más. Els menys s'Un de sacrificar.
La raó a un xinés. Si rhome és una fera, si rhome
és un animal, ells tenen raó. Per qué tantes contem
placions, si posseeixen la forca? Divisa d'aquesta ci
vilització ultramoderna ha d'ésser "horno horninis lu
pus". I llavors renunciem al cervell i a la gracia i a
l'estética i a la moral i als modos i ala vergonya. Peln
vida animal. Degradem-nos força i siguem ben as
tuts, per a sortir amb la nostra astúcia de la força
del nombre i del pes.
Perb el cap governa el món. El cervell no ende
bades ens ha estat posat en el lloc més alt de rorga
nisme. Obeeixin els bracas i els peus al nostre cap.
I, si més no, per forla, per naturalesa i per evidén
cia. Es inútil tota argumentació contraria. El cap, el
cervell de Lenin ha mogut tots els braços criminals
que han atemptat contra la hisenda, contra !'honor i
contra la vida deis seus conciutadans. Tots els bot
xins a les seves ordres passaran a la histaria com un
ramat innominat de feres. L'únic que passara a la
histaria és el cap de Lenin. El seu cervell, la seva
ideologia, culminant tota la barbarie d'un Neró deis
temps moderns, abominable î abominat de la huma
nitat culta, civilitzada i pensadora.
vos
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rensenyameni, monopolítzai

per

!'Es/al;

els medres, monopolítzafs per la C. a T.
Fa pocs dies que qualsevol lector de periódics va
trobar en les columnes d'aquests una noticia que
deia així : "Els delegats del Sindicat nacional de
mestres de Franga, en representació de 80.000 mem
bres, després d'haver demanat sota amenaga de vaga
un augment de sou, han votat, per 18o vots contra
6 i 4 abstencions, l'adhesió obligatória a la Confe-,
deració General del Treball (C. G. T.) socialista".
I és indubtable que la nova ve potser a constituir
la cosa pública' més greu esdevinguda a Franga d'un
quant temps engá, potser més que la própia guerra
del Marroc i que la vaga dels bancaris.
No és nova certament aquesta tendencia deis ins
tituteurs cap a l'organisme representatiu del sindi
calisme en terres de Franga. Abans de la guerra, els
mestres, conduits pels senyors Glay y Roussel, els
mateixos d'ara, adoptaren doctrines sindicalistes i
internacionalistes. Ens podem també recordar d'a
quell f amós Congrés de Chambéry, en el qual els
mestres van proclamar ben alt la seva fe socialista,
l'hostilitat llur a la idea de pátria i la seva estreta
solidaritat amb els apóstols de la lluita de classes.
I d'allí nasqué una veritable fioració de mestres so
cialistes, entre els quals f oren famosos M. Blanc,
portat a la Cambra dels Diputats, M. Loriot, ma
demoiselle Marthe Bigot, per no recordar més que
capdavanters.

Vinguda la guerra, la veu socialista callá entre
els instituteurs i fins molts homes de dreta, d'a
quests que creuen que luan no es fa soroll no es
treballa i que mentre es conseryi l'ordre material
tot va bé, arribaren a considerar fracassada la ten
dencia i potser fins i tot deixada per sempre més
en el recó dels trastos vells.

Quin despertar més trist que hauran tingut
aquests esperits simplistes ! Entre els católics n'hi
hagueren que van denunciar el mal públicarnent.
M. Grousseau, per exemple, mai no ha emmudit en
pie Parlament sobre aquest affaire; M. Jules De
lahaye ha donat a la tribuna del Senat xifres sug
gestives sobre el mateix tema, xifres que han estat
confirmades pel propi cap de la propaganda, mon
sieur Glay, qui ha dit suara que hi ha 50.000 sin
dicalistes socialistes entre els mestres públics i fins

15.000 de comunistes subscrits a Fórgan bolxe
vista Ecole emancipée.
Peró els polítics directors de l'Estat no hi sen
den ; i portats d'un optimisme inconscient arribaven
a afirmar, amb M. Barthou al cap, que ells sortien
en' garantia del predomini de sentiments i idees mo

uns

entre els mestres de l'Estat.
desenllag ha vingut quan potser ningú no
l'esperava en forma d'un ingrés a la C. G. T. de
80.000 mestres de l'Estat f rances, amb una votació
simple donada als diaris mitjangant una petita no
derades
I el

ticia.
No cal que f cm comentaris sobre la importáncia
del f et. N'hi ha prou en recordar que la població
escolar de Franga es troba en les seves quatre cín
quenes

parts

en

mans

d'aquests prof essors socia

listes per albirar quin ha d'ésser el resultat d'a
quest estat de consciencia i d'idees que els tnestres

públics¦ acaben de

mostrar

mitjangant aquesta

v0-

tació.
Sobretot cal tenir en compte que en ingressar a
la C. G. T. els mestres no han f et solament un acte
de fe sindical ; en efecte, la C. G. T. no és sola
ment una academia, sinó un exercit, en el qual el
qui hi entra ha de combatre quan l'ocasió arribi;
heus aquí uns 80.0oo directors de la joventut fran
de l'Estat, i pagats ,sola
de
ment per l'Estat, es volen constituir en soldats
la futura Revolució social que va a enderrocar
tat que els paga.
Després d'aixó poden dormir tranquils els f ran

cesa

que, ensenyant

en nom

Saben que lliuren la f ortnació dels seus fills
de
a un magisteri socialista i fins comunista que ha
voluntats
conduir aquelles intelligencies i aquelles
er camins el final deis quals s'endevina fácilment.
El monopoli de l'ensenyanga per l'Estat, go és la
submissió deis joves francesos a un magisteri po
sat per l'Estat ; i ara, la submissió quasi obligatóri,a
d'aquella mateixa joventut francesa a uns
socialistes que, a la vegada que les Vil'
de
tuts del socialisme, els cantaran les excellencies
la Conf ederació General del Treball.
I l'Estat, l'actual Estat burgés de la Vranga, *W1
cesos.

directopreceptors

quiet davant d'un

f et semblant !

JosEr
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Que todzom se'n recordi

<Confederación Nacional del Trabajo de Espana>
(Sindical Unid contra Déu, la Religió, el Cristianisme
í l'Esglésía

La

Plegada espontániament en 23 de maig últim Soh
dardad Proletaria, que fou el darrer órgan setmanal

de la C. N. del T. de Cátalunya i portaveu de l'or
ganització nacional, havíem estat dos mesos sense
veure per quioscos i parades cap d'aquests aprecia
bles butlletins anarquistes que propaguen la solidari
tat amb raons enérgiques i si cal amb arguments més
enérgics encara, la prosa deis quals periódics f orça
vegades havia f et treballar a redactors i lectors de
CATAtAn¦TvA SOCIAL, i en ocasions, i en llargues tem
porades, assolia sinistra i trágica popularitat. Peró
vet aquí que fa poques setmanes que el títol, hono
rable i acreditat, de Solidaridad Obrera salta altre
cop davant de nostres ulls que ja l'enyoraven.
"Solidaridad Obrera. Organo de la Confederación
Regional del Trabajo de Asturias y portavoz de la
Confederación Nacional del Trabajo de Espana.
Cuarta época". Vet aquí, a la llarga, la capçalera d'a
quest confrare, alhora nou j vell, perqué és l'au fé
nix renascuda de 'les cendres
de les cendres que
ella mateixa produeix
per enbsima vegada, car
aixó de quarta bpoca ens sembla que és per a... treu
re's anys del damunt, almenys com a portaveu oficial
de la Con federació. La Solidaridad Obrera, la típica
So/i, de Barcelona, que es publicava en 1923, ja es
presentava en sa época quinta! Surt a Gijón, aquesta
nova So/i, i sens dubte la pols del carbó d'aquelles
mines i d'aquelles dársenes ennegreix d'una manera
especial les mans que escriuen i els caps que pensen
1 el
cor que dicta, perqué molt temps f eia que no
haviem vist damunt de paper imprés tanta tenebra.
La Soii de Gijón, peró que no per venir de tan
111111Y está menys a l'abast de qui la vulgui haver a
casa riostra (parades i quioscos en van plens), surt
amb una escomesa i una fúria antireligiosa, que ni els
tnillors temps de la Campana, el Diluvio o les Domi
nicales. Sinó que, llavors, no es ficava en irreligió
clui no volia, mentre que ara amb el sindicalisme i la
solidaritat forgosa i la consciéncia de classe, és a din
am.b la consciéncia d'obrer per sobre de la consciénCa d'home i de cristiá, la irreligió del portaveu oficial d'una organització sindical ha d'ésser acceptada
compartida per tots els obrers sindicats (sindicats si
plan per f orça).
"La infalibilidad del papa". Aquest és el títol
dtl.n article que porta el número 3, data del 7 d'agost
ultirn (primer número que ha vingut als nostres ulls,
d aquesta
reviscolada). Diu que el Papa ne en tenia
Pyou d'ésser vice-déu, que volia ésser déu i que per
aixo es va convocar un concili que proclatná a Pius IX
P°Iitifex-Déu (??). (Els sindicalistes no es recorden
de, quan ells, l'any 1923, a Barcelona, proclamaven
d.eu. a cada proletari, i a si mateixos, fent anar la
drvinitat f orça més a la menuda que no pas f eia, se
—

—

gons ells, el tal

concili) (1). Per?) no és ara moment
d'empendre refutacions, sinó d'assenyalar la rabio
sa ofensiva. Rabiós, no es pot emprar adjectiu més
propi. Els quatre escrits que amb la mateixa sig
natura "Caries Bayer" hem vist al quatre números
del portaveu oficial del Sindicat Unic, són lladrucs
d'auténtica rábia satánica.
Al que atacava els Papes, els concilis i el dogma
de la inf allibilitat, amb un surgit intolerable de men
tides históriques, i d'abominables insults i calúmnies
contra els pontífexs romans, succeí al número 4 (14
d'agost) altra vomitada periodística. "?Cuál es el
objeto del culto católico?" preguntava el satánic ar
ticulista del portaveu sindical. I allí rajaven espesses
les mes increíbles blasfémies contra Déu "el Ser
supremo vulgarmente llamado Dios padre", contra
els Sants, la Santa Verge, el culte ("al lado de este
Politeísmo reinan en la religión católica la Idolatría
y el Fetichismo"), i d'una manera especial contra la
veneració de les relíquies. Tot justament al peu ma
teix de l'article, sorgeix com un sarcasme diabólic
l'avis : "Trabajador, tu interés moral y material se
defiende en el Sindicato".
Al número 5 (21 d'agost) el títol ens explica que
"Las doctrinas de la religión católica son, contrarias
cristiana
a la moral", i acaba dient que "la religión
como
inmoral
y funes
juzgada
y
condenada
debe ser
ta", i al número 6 (28 d'agost) ataca la fe en la vida
futura i nega la justícia de Déu, en l'article "Lo
absurdo de las teorías cristianas", que fa trobar ab
surd el f et que aquest part d'un cervell d'infern hagi
pogut ésser imprés i publicat en un país católic.
Ni temps ni espai ni esperit queda per a fer co
mentaris. Peró una sola cosa voldria remarcar i és
l'ef ecte que produeix veure com alterna aquest cínic
flastomar amb les noves i les informacions relatives
a organització sindical, a conflictes obrers, qüestions
d'oficis i reivindicacions obreres. Que quan torni el
Sindicat Unic a oferir (i a exigir) els seus serveis i la
sápiguen i
seva solidaritat als obrers d'aquesta terra,
recordin els qui són católics la malicia infernal que
duen al con els cabdills, els responsables, d'una orga
nització que en el seu portaveu oficial amb tanta fú
ria nega i ataca go que ens és més sagrat i més sant.
Acceptaran altra vegada els obrers católics de grat
ni per f orça l'horrible solidaritat de qui els ven
augments de sou i minva d'hores de treball, pel preu
espaventós de matar en llur pit la veritat religiosa
de condemnar ránima a inexorable perdició?
R. R.

(1)

V. l'article Els sindicalistes es proclamen déus. CA.
SOCIAL, núm. 110, 2 jUtly 1923.
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direcfives d'Accíó Social cristiana

El problema de la confessionalitat o de l'aconf es
sionalitat ha provocat tantes polémiques vehements
com aquelles que
després de la fundació del partit
popular italiá provocá l'altre problema completament
análeg de si han d'ésser o no polítics els Sindicats.
Un i altre han estat suscitats i amplificats, cal dir-ho
de seguida, no precisament pels organitzadors i pels
elements actius, és a dir, no per nosaltres, sinó per
aquells espectadors que sempre blastnen l'actuació
deis que treballen. Un poc per costum mental i un
poc perqué generalment no disposen de les dades
que en la realitat determinen les millors solucions,
s'entretenen a exposar a cada moment qüestions teó
riques, de vegades pomposament doctrinals, amb un
gest olítnpic com si volguessin salvar el món i ádhuc
l'Església de no sabem quines perilloses desviacions
o
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C

I

a

A

Ilálía

2.a Es creá, i es va reconéixer un sistema racio
nal de responsabilitat jerárquica, que obtingué aquest
doble resultat satisfactori : a) Descarregar l'autori
tat eclesiástica local i central de complexes respon
sabilitats purarnent materials i que no eren de la
seva competencia. b) Crear i perfeccionar el millor
possible argans tbcnics centrals i locals d'assisténcia
i de direcció que assumien i superaven aquestes res
ponsabilitats, ja amb relació als organitzats, ja arnb
relació a tercers o amb les autoritats públiques.
3.a Restava una qüestió general de direcció so
cial cristiana o católica i de coordinació entre les tres
Con federacions.
Aixó es va solucionar, sempre amb l'autoritzada
aprovació a qué em ref eria abans, creant un Secre
tariat económico-social en els órgans centrals de la
Unió popular, i compost en part per persones en
carregades d'aquesta Unió i en part per representa
cions de les tres Confederacions.
Després, aquestes, per a les seves qüestions inter
nes
de coordinació especialment técnica, establiren
entre elles una Alianca interconfederal, que resul
tava principalment del freqüent canvi d'impressions
deis seus tres secretaris generals.
Cada una d'aquestes tres Confederacions i, en ge
neral, les seves Federacions (aquestes, en el camp
sindical de la primera Confederació, s'anomenen amb
f reqüéncia Sindicats nacionals), baldament no s'a
nomenin "católiques", mai no ocultaven, ans bé
proclamaven í proclamen constantment, que s'ins
piren en l'escola, en la doctrina, en la moral católi
ca o social católica, i aixó, no solament en els seus
programes i estatuts, sinó també en la seva acció.
Es aixó confessionalitat ? Es aixó aconfessionali
tat ? Molt han discutit i dscuteixen els crítics... des
de la barrera. Nosaltres, combatents de veritat (al
menys, tenim aquesta profunda convicció), modes
tament confessem que... no ho sabem. Ni ens in
teressa molt de saber-ho. I molt menys si tenim en
compte que els crítics no s'han pogut posar d'acord
sobre la confessionalitat. Qüestió de fórrna? De
nom ? D'etiqueta ? Tal volta de substáncia?
A nosaltres ens interessen els fets i no les pa
raules.

De l'any 1914 al 1918 ens trobem a Itália en la
mateixa situació que ja s'havien trobat diversos pai
sos de l'Europa del Nord i Central, i en la que es
trobaren més tard els nostres co•legues d'altres pal
sos, éš a dir, amb un nombre cada vegada més gran
de Sindicats, de Cooperatives i de Mutualitats, nas
cudes i inspirades a l'escola social católica, amb in
teressos económics i morals que s'havien de coordi
nar i desenrrotllar. Part d'aquestes institucions eren
declaradament confessionals ; part, no ; unes depe
nien directament de sacerdots, ja com individus, ja
investits d'autoritat eclesiástica; altres, de seglars,
pertanyents a classes directores ; altres, dirigides per
auténtics treballadors.
Totes elles havien d'haver-se unit a una Unió eco
conómico-social deis católics italians, de la qual jo
vaig tenir l'honor d'ésser secretad durant molts
d'anys ; peró, en realitat, únicament ingressá a la
dita Unió una part. Existia l'inconvenient d'estar re
unides i conf oses un gran nombre d'institucions lo
cals ; altres, de radi d'acció tnés extens, de les tres
classes dites (sindicals, cooperatives i mútues) i al
tres accessóries.
Era evident la necessitat de posar una mica d'or
dre en aquella situació Uf poc caótica i fixar les li
nees directives, car amb molta freqüencia les autori
tats eclesiástiques locals es veien voltades de greus
responsabilitats i sovint s'havia de recórrer a la San
Creiem que ens hem d'inspirar en els principis
ta Seu.
i en els valors substancials del catolicisme, tals com
S'estudiaren i s'adoptareAlavors (1918-19,19), d'a
ens els ensenya l'Església, i així hem tractat i trae
cord amb la Unió popular entre els católics italians
tem de fer-ho.
i amb la Santa Seu, les següents providéncies :
En aquest sentit ha d'interpretar-se la nostra ac
I.a Fundació de tres Confederacions (una per al
tuació. L'autonomia o independencia de l'autoritat
moviment sindical, altra per a les cooperatives i al
eclesiástica, almenys tal com nosaltres l'entenem, es
tra per a les mutualitats), integrada cada una per
refereix als actes económics (és a dir, a les agit9,cert nombre de Federacions nacionals (i d'eventuals
cions sindicals, a les iniciatives cooperatistes, a les
Federacions locals) i d'entitats similars. Cada unitat
coordinacions técniques de la previsió); peró no
local (organisme del primer grau : higa, cooperativa,
s'estén a la inspiració i assisténcia religiosa, ni a la
mutualitat) havia d'adherir-se a la seva Federació direcció general que com linees constants segueixen
nacional (organisme de segon grau), i cada Federa
les institucions en conjunt o cada una en particu
ció a la seva respectiva Confederació (entitat de ter
lar, no sois en el seu programa teóric, sinó també en
cer grau), i cada Federació a la seva respectiva Conla seva activitat concreta. També en aquest sentit els
f ederació (entitat de tercer gran). Cada Federació contactes amb l'autoritat eclesiástica, encara que no
i cada Confederació es recolzaven en normes sufi
oficials, són f reqüents i es pot dir que continus.
cientment democrátiques i amb vlecció i representa
Així, la major part de les institucions particulars
ció de baix a dalt. Per aixó,
adherents, d'alguna importáncia, tenen ja de fet, ja
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estatut, un consiliari moral o un sacerdot que
vigila la recta marxa moral de la institució i fa obra
de formació espiritual
entre els socis donant confe
rencies, contestant les seves consultes, etc. Peró quan
es tracta
d'interessos professionals o económics de
la massa
associada, és aquesta la que discuteix i de
libera lliurement, encara que el consiliari realitzi tam

bé obra
d'illustració i de direcció moral.
En el terreny económic, tota institució, abans de
decidir-se, ha d'escoltar el parer o l'orientació econó
mica deis órgans federals i técnics, parer que amb
freqüencia és resolutiu..
D'aquesta manera ens sembla haver resolt felig
ment el problema d'organització d'acord amb els dos
elements igualment necessaris : llibertat i autoritat.
Tal volta en la vida real algun deis órgans no ha
funcionat bé sempre, i ha sorgit algun inconvenient,
sobretot després de les recents complicacions políti
filies. No hi ha res huma que sigui perf ecte.
D'ença d'algun temps ens hern dedicat a una obra
de revisió
d'algunes normes i a enfortir l'espera i
la
consciéncia religiosa, en amical collaboració amb
l'Acció Católica italiana.
S'haura de fer funcionar i organitzar millor el Se
cretariat económic social, tant temps inactiu, i deli
near més clararnent
l'esfera de competéncia deis or
ganismes polítics enfront deis religiosos d'una banda
i de
l'altra els económics,
tal que tots puguin tre
bailar sense introtnissionsper
de jurisdicció ni desconfiances reciproques. Peró a part-de linees de detall i
de
perfeccionament sempre necessaris, no hi ha dub
te que les
resolucions adoptades en aquesta matéria
a
Itália sota el paternal guiatge del Romá. Pontí f ex
81511 substancialment
magnifiques i dignes d'ésser con
servades, i, en circumstáncies análogues, mereixedo
res

d'imitació.

J. B. VALENTE

Roma.

Notes d'estiu

Vides esiérils
Cada

estiu uns grups de senyors de ciutat envaei
xen el comp.
I les viles i pobles de Catalunya es tro
ben amb una
societát que els és estranya oberta
una

elegant (d'una elegdncia relativa,
molts cops), desenfeinada
i que no cerca más que
divertir-se.
Els balls i les festes sovintegen, les modes
societat

carnpegen
astorats deis amb tota !'esplendor davant els ulls
vilatans.

Vénen

les

primeres frescors, i aquell núvol de
gent yola
altra cop a la ciutat, no deixant del seu
Pciss' »tés que
una estela de colors i potser de »mis
eostunts.
Per

O

C

1

A

L

11

Les processons

Ilagost és el mes de les festes majors en molts
pobles de la nostra terra, un número obligat de les
quals, encara per sort, és la solemne processó en
obsequi al Sant Patró. I, com és natural, es cerca
que la processó resulti bon xic
i a aquest fi
s'ofereix un penó principal a un personatge, i el se
guid que a aquest acompanya és nombrós i distin
git.
I els elogis es prodiguen després. L'únic que no
es veu enlloc és l'esperit de pietat i de devoció. I
així la proceSsó resulta una manifestació de simpa
tia

a un

personatge.

Perb, i el Sant Patró

on

queda?

Com ha d'ésser más agradosa als ulls de Déu una
processó migrada, pera feta arnb esperit religiós es
trictament!
Ah, si sernpre féssim les coses de cara al cel, com
canviarien les nostres vides!

L'afany de córrer
Es
auto

un deis afanys de la vida moderna. El tenir
exigeix, és ciar, quilametres per devorar. I la

corre, i s'empolsa, i es cruixeix els ossos. I
heus aquí que els nervis en lloc de reposar s'enca
briten furiosament, i restiueig, que hauria d'ésser
descans, es converteix en un neguit continuat.
Pobres homes moderns, esgotats en pocs anys!
el cantp els diu ben poca cosa. No ossaboreixen
aquell "Beatus ille" horada.
Perqué el córrer desenfrenat és cosa contraria a
la serenor; i els clássics eren hontes serens sobretot.

gent

El ball i !'hospital
Les colanies estiuenques necessiten ocasions per
fruir i passar restona. Prou en trobarien d'oca
sions de fer bé a poc cost; perb no les voten veure.
Quan els sembla que han de fer bé, se les empre
nen amb un ball de beneficbncia, al millor. 1 llavors
és !'hospital del poble el que serveix d'esquer per a
bailar desaforadament, per a permetre la immorali

a
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ment;

S

qué no hem de mirar al voltant, tantbé? Es
que els
pobles no tenen necessitats espirituals, Es
que no hi
ha res a lar en l'esfera de la resurrecció
deis
esPerits? I si hi ha alguna cosa a fer, per qué
'e'-vent que la nostra
vida estiuenca resulti estéril?
Potser un dia el Senyor,
demanar-nos comp_.te,deis nostres talents ens dirá,en referint-se
a aquests
u?tatans la
»tirada deis quals no acompanydrem cap
al t'el:
"Caín, qué has fet del teu germd Abel?"...

tat deis balls moderns.
No, de cap manera; si volem

pecar i donar mal

exemple al poble,. almenys acceptem-ne la completa
responsabilitat. No pretenguent que la benefiancia
vingui a encobrir les nost res pasions.
Ris diners del ball, com els del joc, no han d'anar
a parar als hospitals. Si no. sabem posar fre a les
nostres concupisancies, sapiguem almenys respec
tar la santedat del dolor deis nostres germans

po

bres i malalts.
L'exhibició de nuditats

Trist i dolorós és veure per la nostra ciutat'cont
les dones han perdut el pudor i la modéstia. Perb
rescándol és ja relatiu, per dissort, perqué a tot s'a
costuma la gent.
Perb rexhibició de nuditats i de modes revoltants
davant els ulls de les noies de poble i de vila, que
encara serven costums sans, és cosa doblernent pe
nable.
Oh, com és esgarrifosa l'estela de pecats que dei
xa en el camp !'impudor de carta gent de ciutat.
No tindrem un niontent per reflexionar-hi amb
serenitat?
G. GERARD
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D'ací í d'an
L'Escola Municpal de Música, com tothom sap,
que honora la ciutat. El profes
una institució
sorat és competent, i algun membre d'ell té un pres
tigi en el món musical. Sembla, doncs, que hauria
de disposar d'un gran edifici. Doncs no és així. Les
aules són esquifides i brutes i el dia que plou fa
Ilástima veure el vestíbul de l'Escola.
Llegim que la Comissió permanent de l'Ajunta
ment ha pres l'acord de destinar deu mil pessetes
per a posar a la fagana de l'Escola dos grans escuts.
Per alguna cosa es comenga.
Aquest fet ens recorda una exclamació que vá
rem sentir fer a un pobre guardia carregat de fills
que la miséria no el deixava viure: Con guantes y
sin caket
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ni una paraula de f ets que tenen una gran impor
táncia. En canvi saben on es cornprava les corbates
l'home que ha comés un homicidi.
No seria preferible un diari no tan ben inf ormat,
per?) amb un contingut espiritual ?

és

*

*

*

L'Ajuntament

de Larahuela de Guadalamar ha
alcaldessa a donya Petra Montoro.
Nosaltres encara no hem tingut l'honor de veure
una dama a l'Ajuntament.
Ben mirat, peró, no són pas dones mascles go que
necessitem, sinó homes que sápiguen portar bé les
calces.

*

La

*

*
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l'explorador

Amundsen, ha arribat al port de Nome, a Alaska,
amb sis homes a bord, després d'haver estat preso
nera deis gels durant més de tres anys.

Que no sels ocorri venir a passar una temporada
aquí, car tindrien la sensació que segueixen voltats
de gel.
*

*

*

Diuen els diaris de Vigo que alguns elements po
lides i intellectuals realitzen treballs per a constituir
un partit autonomista gallee.
Sí que estan de broma.
Les aspiracions autonomistes ja han passat de
moda.
*

na

*

*

A l'entrada del port ha estat pescada una tonyi
que pesava vint roves.
Era, dones, una senyora tonyina.
Segons ens han dit no han pogut vendsre-la tota.

Es compren.
El poble está ja tip de tonyina.

El delegat governatiu de Mieres (Oviedo) ha dis
posat l'ingrés de tots els carnissers a la presó, per
voler vendre als preus fixats.
Si el nostre governador vol posar en práctica
aquest procediment, cal primer que faci construir
una presó deu vegades més gran que la que existeix

*

goleta "Maude", pertanyent

nomenat

*

*

*

*

*

no

ara.
*

*

*

L'alcalde de Madrid es proposa centralitzar les
i ha concedit un termini per tal que els pa
trons es posin d'acord.
Ja veureu com els llonguets seran declarats in
tangibles !

El senyor Saborit ha assistit al Congrés Inter
nacional socialista, celebrat a Marsella.
Pert, és que el senyor Saborit és socialista?
Si els seus comPanys d'altres terres coneguessin
la seva actuació, u comprarien una llureia amb bo
tons daurats i una gorra engalonada.

fleques,

*

*

*

Diu un diari que els experiments del savi Míster
Michelson (per qué será que els savis tenen un norn
tan enrevessat?), han konseguit tirar per terra la
teoria de la relativitat d'Einstein.
Aquesta és una cosa molt humana. Molts deis
homes que semblen tenir aparentment una gran po
pularitat, quan es pugui contrastar llur capacitat,
f aran un paper ridícul.

*

*

*

La nostra Banda Municipal ha sortit cap a Bil
bao a donar uns concerts.
Preferim que hi hagi anat la Banda que no pas
una comissió de regidors, perque tenim la segure
tat que la Banda no desafinará.
*

*

*

A la porta del teatre Novetats hi ha
rétols que diuen : "Los dos pilletes".

Qui

seran

uns

grao

aquests pilletes?'

Voleu dir que únicament són dos ?
*

*

*

* *

*

Segons
Els diaris ens han parlat cada dia del succés mis
teriós del Passatge d'Escudellers.
Alguns diaris n'han parlat tant que qualsevol
creuria que es tracta d'un fet d'una gran transcen
déncia.
D'aixó en argot periodístic se'n diu bona inf or
mació.
Quina importáncia tenen aquestes coses ? Aquests
diaris tan ben inf ormats moltes de vegades no diuen

les factures

aprovades per

Permanent, l'Ajuntarnent ha de

pagar

la

Comissió

482.238 Pes"

setes per les obres ef ectuades a la plaga de Cata
lunya durant els mesos de juny i juliol.
Les obres, segons ha dit l'alcalde, no s'acabaran
fins el mes de desembre.
Calculeu, doncs, el que valdran.

No podrá ésser bonica la plaga, peró alrnenys tin
drá el mérit d'ésser una de les places del món
s'hi hauran enterrat més diners.
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a que passa
ESPANYA ENDINS
Alió del Marroc no sabem si tractar-ho d'Espanya
endins o d'Espanya enfora des que Franga ha pres

part en la dansa i Abd-el-Krim

es

dóna

to

de

presi

dent de República, que és un to insuportable.
Les coses prenen allí aquests dies un caire trágic.
Es va a castigar Abd-el-Krim.

Espanya

França

i

han abocat al Marroc tots els

elements necessaris per imposar-se seriosament a
A.bd-el-Krim. Vulgui Déu que no ho paguin els
Justos pels pecadors !

Les últimes declaracions ministerials fan suposar
ja té la victória assegurada el general Primo de
Rivera. Verament són asombrosos el seu optimisme
la seva
tranqui•litat d'ánim, que fins u permeten
que

bromejar

en vespres d'una campanya sagnant i tal
volta decisiva a l'Africa.
Peró val més així perque, per altra banda, un cap
de govern
seriot i pessimista com Bergamín, per
exemPle, en aquestes circumstáncies, ja ens hauria
portat a tots al cementiri.
La prensa que es diu ella mateixa de gran cir
culació (i aneu a saber els exemplars que tira
o
es queixa de la política primo-riveriana
Perque ha posat el món polític tan ensopit que ni els
tflils canons que ara peten a l'altra banda de l'Estret
tenen f orça per eixeribir-lo. Un deis periódics allu
dits conf essa que no es despatxa ni la tercera part
deis números que abans. Els venedors de diaris ma
drilenys no guanyen ni per anar de verbena, que és
el capítol
priman i de tot pressupost familiar a la
vila i cort.
—

llença—),

Peró, canvi
vida migrada, En Primo de
Rivera dóna lad'una
premsa byns consells i estonetes
alegres, i... "váyase lo
por lo otro", que diuen
a

a

uno

Per

aquelles terres.
Per altra part, no

Política.

es

pot dir pas que

no

es

I

A

faci

A
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Ara capiran els fautors del Tractat de Versalles
les conseqüencies de l'esquarterament d'Austria. Al
guns ja parlen de tornar a unir-la económicament
amb Hongria i Bohémia. Ens sembla que ja és tard.
Les contínues i cordials manif estacions que es re
gistren en els dos paisos germánics en pro de llur
unió política, demostren que tota altra solució del
problema f óra en ells molt precária.
França obraria hábilment no portant la contrária
en aquesta qüestió. Al cap i a la fi, o aquesta unió es
consumará, o aquesta aspiració de dos pobles gen
mans será un altre f ocus d'odis i enemistats al bell
mig d'Europa. I cal evitar-les...
Aixó ens porta per la má a parlar del problema
de la seguretat de la pau entre França i Alemanya
que aquest dies fa bailar a les concelleries de l'En
tente. Amb raó Poincaré es mostra sorpres i quasi
indignat que Alemanya, la nació vençuda, sigui qui
es proposi garantitzar la seguretat de les nacions
triomf adores. Es un f et paradoxal, peró és un f et
real.
Aquestes negociacions es desenrotilen en un pla de
cordialitat admirable. Juristes eminents de les dues
parts litigants estudien a Londres els mitjans millors
per arribar a un arranjament definitiu que tanqui
per molts anys al món les portes del nou temple de

Janus.
Nosaltres, peró, no tenim fe en aquestes cabóries
diplomátiques, perque qualsevol espuma de foc pot
encendre les pires espaventoses d'elements abranda
bles que materialment cobreixen el solar d'Europa.
En aquests mateixos moments Txecoeslováquia ha
trames un ultimátum a Bulgária perque els famosos
contitais búlgars no deixen en pau les comunes fron
teres.

de Mossul entre Anglaterra i Turquía
remoure's. La Gran Bretanya no vol deixar
la presa ; peró els lleons d'Angora la volen per a
ells perque és seva. Prou que en fa d'equílibris el
govern angles per amansir-los, peró...
Tal com es van posant les coses, la pau descansará
en la justicia o no hi haurá pau. I no és pau aixó que
s'anomena la pau armada.
La

torna

qüestió
a

La U. P. N. ha iniciat

un període activíssim de
si s'acostés l'hora de governar. En
unes
instruccions circulades profusament, hem Ile
git que la U. P. N.
accepta en els seus rengles tota
po
fins als vells polítics f racassats, i suque també els homes que illustren les planes
de la
Prensa esquerrana contant f ets llords i escri
vint blasfémies
punyentes.
Si que n'és
d'ample el criteri de la U. P. N.!

ProPaganda,

com

ESPANYA
Entre

ENFORA

els mil

problemes de

mal resoldre que té

1111.0Pa damunt la taula, n'hi ha
que cada dia
s'aguditza més el de la unió austro-alemanya. Mo
un

:

ralment aquesta unió ja está feta i sois
rnar-la.
fo

Prots

de

els esforços de

Podran

França

manca

consu

i de la Petita Entente

impedir que es compieixi aquell principi
dinámica que diu que les coses cauen del cantó

Cap on s'inclinen. La veritat
és que Austria i Ale
ManYa són paísos germans, units,
demés, per la cornú

desgrácia

i els interessos

cornuns.

Administració de "CATALONYI SOCIAL"
subscriptors en la
rebuda del setmanari no són imputables a aquesta
Administració, que té especial cura que marxin ben
dirigits i al degut ternps tots els exemplars.
Les faltes que notin els nostres

Les reclamacions que

es

el mateix dia, i si se'ns diu

reben són
on

radica la

despatxades
causa

de la

percepció del periódic, procuren)
remoure-la seguidament.
L'Administració agraeix tot avis i tota informa
profit
ció deis subscriptors que faciliti la tasca en
irregularitat

en

d'ells rnateixos.

la
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Notíciarí
ESPANTA

El senyor Bisbe d'Avila, antic i inoblidable Di
de l'A. P., ha publicat una Circular en el

rector

B. O. E. d'aquella diócesi contra el "servilisme a
les modes immodestes" que arriba fins a profanar
els temples de Déu; cosa que el zelosíssim doctor
Pla i Deniel procura evitar dictant regles molt prác
tiques i discretament severes.
—S'ha constituit a Valencia una poderosa societat
per a l'exportació al mercat barceloní deis preats
f ruits d'aquella horta, per tal de donar-los a la
venda aquí en bones condicions. Si no ve la mar

fuga...
—L'Ateneu de la Classe Obrera, de la ciutat d'I
gualada, ha dedicat una placa de marbre a la ter
minació práctica del curs d'assegurança obrera, amb
la següent inscripció : "La Comissió internacional
d'assegurances socials de la Conferencia de Gine
bra consigna en l'acta de la sessió de primer de
juny de 1925, els avanços i ideals per l'Institut Na
cional de Previsió a l'Ateneu Igualadí de la Classe
Obrera, convertit en cátedra popular de l'assegu
ranga. El Comieller delegat elogiá l'esperit com
prensiu de l'Ateneu respecte a la política social de
Previsió 1 expressá la seva gratitud i la de l'Insti
tut en nom del seu president, i de qué es treballi
en aquesta humanitária institució, que no és de nin
gú per ésser de tots."
---Els igualadins treballen perqué prompte sigui
un fet el magne projecte del pana de Jorba, que
tants de beneficis portaria a la ciutat del Noia.
—El Cardenal doctor Reig presidirá la gran pe
regrinació deis agricultors espanyols a Roma en
la tardor próxima.
—Entre Espanya i Itália s'han arreglat les qües
tions respecte el transport d'emigrants conforme
als acords del Congrés de Roma sobre emigració.
Els barcos italians tornaran a f er-nos la competen
cia.

—Els

estats

provisionals

de la

recaptació obtin

guda per la Hisenda pública en el mes de juliol pas
sat (primer de l'exercici de 1925-1926), acusen un
total d'ingressos de 17.586.942 pessetes, en baixa
de 6.402.813 pessetes, respectivament, d'igual mes
en l'exercici precedent, en qué aquells pujaren a 181
milions 989.75 pessetes.
Pel juliol de 1925-4, presenten augment els se
güents conceptes recaptatoris : Drets reials, mines,
alcohols, sucres, illuminació, tabacs, timbre i diver
sos. Experimentaren descens: territorial, en 7'51 mi
lions ; industrial, en 5'25; utilitats, en 2'63; cédules
personals i duanes, 3'i i; cervesa, consums, trans
ports i propietats.
—Les Fábriques Marqués paguen el viatge a
Roma d'un obrer seu en la pelegrinació de la Con
gregació Mariana a Roma. Vet aquí un exemple a
imitar pels patrons que bonament puguin.
—La "Gaseta" publica

una

circular per

a

l'apli

cació, mitjançant els Pósits, deis préstecs amb ga
rantia de blat dipositat. Aquests es podran concedir
per la meitat del seu valor del blat dipositat per ter
mini de tres mesos a l'interés del 5 per roo anual,
per una quantitat que no podrá passar de 5.0oo pes
setes.

C

1

Aprovada la petició per la Junta del Pósit, pas
sará a la secció provincial degudament documenta
da, i aquesta, amb el seu informe, la passará a la
Inspecció, i aquesta, amb el seu dictamen, al servei
de Crédit Agrícola.
El reintegre del capital i interessos, s'haurá
d'ef ectuar abans del venciment a la sucursal del
Banc d'Espanya. Per al compliment d'aquestes iflS
truccions, la Inspecció d'Assegurances ha dictat re
gles en les quals s'ordena que en el cas que el pres
tatari no hagi ef ectuat l'assegurança d'incendis, ho
fará la secció provincial, descomptant del préstec
l'import de les primes. L'assegurança es fará amb
companyies espanyoles que tinguin agencia a la ca
pital de la provincia. Per aixó es fará un concert
entre la Inspecció i les Companyies d'Assegurances,
per ordre d'importáncia d'aquestes. La comissió d'a
gent quedará a favor de l'interessat.
El terrnini per a petició de préstecs acaba el 15
d'octubre.
A nosaltres ens sembla que hi ha en tot aixó mas
sa burocratisme i poques facilitats.
_Sembla que s'havia exagerat un xic sobre la co
llita de cereals a Espanya.
Segons l'Institut Internacional, es creia que la co
llita havia estat molt bona, i pel total d'ella es dedueix
que és inferior a les de l'any 1923-24.
La collita de cereals a Castella, segons aquests
cletalls, en els tres anys, del 23 al 2'5, éss aquest :
Any 1923, 350 milions de quintans metrics.
Any 1924, 341 milions.
Any 1925, 315 milions.
De les dades oficials no pot pas horn refiarse'n
gaire, peró no hi ha dubte que els optimismes de la
primavera els ha rebaixat molt l'estiu.
BSTIANGER
El Govern francés s'ha negat que els mestres
usin idiornes regionals per a ensenyar francés.
Quina por ! I alló de la llibertat ? Comedia pura.
—La Conferencia de Washington sobre el jus
gentium en temps de guerra començará a primers
d'octubre. Ja sabem qui guanyará el plet jurídic: el
més fort.
—D'una interviu amb l'ex-Kaiser que publica la
premsa estrangera copian les següents ratlles que
diuen quelcom i pinten un carácter :
"La constitució democrática no respon al tempe
rament del poble alemany. La monarquía és la for
ma de govern que serveix millor els interessos del
poble, sobretot si la dita monarquia está en mans
d'un cap fort i prudent.
La democrácia constitueix una mentida, car en
h°
un Estat democrátic és sempre un sol home que
dirigeix tot i que la popularitat ha f et omnipotent.
Jo no he cercat mal la popularitat, no l'he consi
derada digna de mi. Sois els advocats polítics, eiS
ridículs, els que es mouen segons el vent que bufa
amotllen els seus actes a la consecució d'aquesta P°'
pularitat. Aquesta es la raó per la qual no es troben
caps convençuts en l'actual política. La majoria d'ells
no estan guiats Inés que per un objectiu polítie, Per
l'opinió pública i pel favor popular.
Tinc confianca en la potencia del poble alemanY
en la seva cordial fidelitat. El meu poble espera 1 Jo
també espero."
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Popular"

Publicadons d'"Acció
3,1¦1161,1

Tratado Elemental

1

de

Cristiana
pel
JOSEP M.

DR.

LLOVERA

Canonge, Professor a la Cátedra d'Apolo
getica Cristiana d'Ac:ció Popular"
EDICIÓ,

Sindicatos y
Cajas Rurales
pel
P. LLUÍS CHALBAUD, S. J.
Doctor en Dret, membre del
Consell Tecnic d'"Acció

REVISADA

4.a

PREU : 7 ptes. rústega.
9
enquadernada.
Saludada a la Meya aparició per l'«Osservatore

Popular"

EDICIÓ

"

Romano»

comentari.

amb la més bella i laudabilíssima

Preus especials

nota

per als senyors

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

Subscríptors de CATALUNYA SOCIAL
aroamars

y

1•11¦01*•••¦•EraMonw••••¦¦¦¦,

VIDA CRISTIANA

Acaba de soriír
R. Rucabado

Revista Litúrgica publicada

ENTORN

pels Monjos de Montserrat

DEL

Surt

nou

vegades l'any

en

quaderns de 48 págines

SINDICALISME
Segona pant

d'Angoíxes Socíals
Un vohim de XXVIII x 264 págs.
Preu:
per

8

Pies.

a

Preu: 4 ptes.

l'any;

corresponsal: 8'50

Pot demanar-se

en

aquesta Administració

Cameros, 3, pral.
Paguen anticipe

S'admeten anuncls

o

bé

a

l'Editorial Políglota, Petritxol,
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SERYEIS DE LA GONIPANYIA TRAIATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxic.—Serveimensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Linia de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Crett de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el día 2 1 de Montevideo el 3.
Urda 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 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, ainb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 1 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico 1 Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.—Servel 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 pan t
la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.

Gijón

A Inés deis indicats serveis, la Cornpanyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York 1 la Unía de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunatnent a cada

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions rnés favorables 1 passatger, als quals
dilatat
a Companyia dóna allotjament molt cbmodeltracte esmerat, com té acreditat en son
telegrafia
sense
fils.
servel. Tots els vapors porten
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La defensa de la familia

1.
Preu, 0'50

.
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COMBAT)

El Sindicat i el Casino

.

0'50

.

Preu: 0450 pessetes

Heus aquí un fulletó que feia bona falta
en
la nostra literatura social. Es tracia, senzi
llament, d'una canferéncia, peri) conferéncia
estructurada en forma tal que equival a un
llibre fornit i robust.
La seva difusió pot obrir molts ulls i pot
desfer molts equívocs respecte a tactuació so
cial deis catblics que en aquests darrers teinps
s' han produit arreu del món i entre nosaltres.»
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