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D'uns orticles i d'unes polémiques

,

El r?igírn soviéfic
La publicació d'unes interessants

cróniques

de

Rússia, escrites pel redactor de "La Pu
blicitat" senyor Pla, ha portat altre cop a la dis
cussió la qiiestió del comunisme, que, per dissort,
és un tema que no perd actualitat. I hi ha hagut
després de llegir les susdites cróniques, ha
opinat que a Rússia la vida den ésser poc menys
que impossible, mentre hi ha hagut qui ha entre
la vida

..vist

a

la vida soviética un oasi de perfecció i un
'desiderátum per a moltes societats.
Diguem de passada que determinats sectors de
la nostra joventut se'ls emporta un vent de nove
tat, un desig de renovació un xic massa violent.
I per aquests, tota cosa hodierna sembla bona. Está
en

bé, certament,

un

neguit intellectual; peró,
un moment en qué tots

c.grt

companys, poiser arribará

plegats

haurem de con fessar que la nostra actuació
ha estat tacada un xic de snobisme més que .d'altra
cosa; i d'aquí moltes infecunditats, d'altra mane
ra inexplicables, n'hauran eixit.

No

judiquem

tant

a

importants primera,
:

lleugera.

en

un

les circumstáncies del

Per parlar de
compte dues coses molt
per fecte coneixement de

la

Rússia es necessita tenir

poble

rus,

circumstáncies

explicarien

el perqué allí es va produir la
revolució en la forma violent que tothom sap, i
que no concorren, certament, en altres pobles, aixi
que

ens

COtn ens

explicarien

que d'altra

manera

certes mesures deis Soviets
inexplicables ; i segona,

foren

un

coneixement de les condicions de consolidació
de l'actual régim, cosa que no podem saber ara
Iii dins d'un any.
Que en forma més o menys pintoresca un es
criptor-periodista ens descrigui l'estat actual de

Rússia

amb una tónica de Inés o menys simpatia
Per tot el que allí hi veu, és cosa acceptable (en
cara que els lectors avisats ja hauran pogut notar
a primer cop
d'ull com aquesta tónica era diferent

les cróniques d'En Pla i en les d'En Xammar
La Veu de Catalunya"). Peró que d'una sen
zilla ressenya se'n vulguin treure lliçons en el sen
en
a

"

tit de veure allí un infern o un paradís de delícies,
i sobretot se'n vulguin deduir ensenyaments per a
assenyalar catnins als altres pobres, hi va un món
de distáncia.

Certament podria servir d'exemple, en aquest
punt, el comentan i discretíssim del nostre collabo
rador "Vérax", que es limita a posar de relleu els
fets mateixos que des d'allí ens comen els peno
distes. Yergue, com pot ésser altra cosa al comen
tar fets que estan, avui per avui i probablement
per a sempre, renyits amb les nostres realitats i
les nostres doctrines derivades d'aquelles?
Precisament perqué el régim de la Federació de
Repúbliques de Rússia és cosa tan nova, cal no
avençar judicis. Cal veure el que demá será aquest
exércit vermell sense graduacions, aquest régim
de •disset rnenes de salan, aquestes presons a base
de ilibertat deis presos, aquesta política económica
que tan Iluny es mostra de la nostra. Es ciar que
hi cap el comentan i a la llum de la doctrina i de

l'experiencia

és més prudent es
any, dos anys, fins que puguem afirmar
que aquest regim s'ha consolidat, sense passar per
ara de l'expectació d'una experiencia més o menys
curiosa.
Per aixó, oh amics joves, no ens entusiasmem;
rebem amb reserves tot el que d'allá se'ns explica
(per altra part molt difícil d'explicar, ja que Rús
sia és un país imrnens, vist per un sol caire pels
periodistes-informadors) i seguim-ho amb aten
ció. Peró no avencem judicis que, quan no d'altra
cosa, ens acreditarien de lleugers.
Sois una cosa podem saber, ara com ara, de
cert; que el comunisme a Rússia no existeix. I
que aquest régim sovietic (que no és certarnent
comunista) és encara un fruit verd, molt verd, i
que difícilment madurará en les actuals condi
cions. I que, per damunt de tot, a nosaltres ens
toca combatre'l perqué ataca tots els fonaments
tradicionals de la nostra civilització cristiana.
perar

nostres ;

un

Després, Déu

dirá.

peró

La revolucíó
No

ens

saben estar de donar

a

coséixer als

nos

lectors, integralnient, aquest ball article de l'es
criptor francés- Luden Corpechot. Es una pagina
plena d'advertidores idees recolzades en fets coneguts
tres

de tots, el darrer deis quals (que no es recorda en
rarticle) és un que nosaltres hein recollit en aquestes
pagines: l'entrada de 80.000 mestres públics de Fran
ca en la C. G. T. Heus aquí rarticle traduit i copiat
a la,lletra.

En aquests dies últims Mr. Aulard f eia

comparació

una

justa

entre el diari íntim del tsar Nicolau

que acaba d'ésser traduit i

publicat

II,

f rances per
Mr. Andreu Pierre, i el diari de Lluís XVI. I Mr.
Aulard s'admirava i mostrava cornpassió clavant la
ceguera d'aquests dos prínceps, que van passar per
les circumstancies més tragiques i van ésser, a més
de testimonis, actors dels drames més extraordina
ris pels quals mai hagi passat la humanitat, sense
advertir per enlloc que ells comprenguessin la im
portancia de llur paper i la gravetat extrema deis
esdeveniments complerts davant els seus ulls.
Es, en efecte, motiu d'admiració i d'encantament
per a tot lector prudent aquesta mena d'insensibi
litat d'aquests dos mártirs coronats. Peró, és que a
l'hora present el poble francés, el poble sobirá de
l'any de gracia de 1924 0 1925, mostra un xic més
de consciencia davant l'angoixosa situació perque
passa? Es que aquests burgesos d'ara, que es riuen
de la pobresa de visió d'un Lluís XVI, de la seva
manca d'imaginació, es traben potser millor infor
mats que aquell sobre la sort que els espera? Quants
d'ells es donen compte que viuen ja en plena
revolució ? Ells cacen liebres i perdius avui com f eia
el Rei cacador, peró qui sap si denla ells no aniran
a la vegada a portar llur testa al cadafal que els
prepara el ciutadá Doriot o el capita Treint ? Mr.
Aulard escriu que Lluís XVI i Nicolau II es "mos
traren inferiors als esdeveniments". Peró, en que
es mostren superiors els governants simpátics a Mr.
Aulard ? Nicolau i Lluís trairen, per llur insuficien
cia, la própia causa de la reialesa, ja que lliuraren
la plaga als revolucionaris. Peró Mr. Herriot no ha
tal vegada lliurat, lligada de mans i peus, la burge
sia als comunistes, i la civilització als apetits gros
sers de la massa ? Mr. Herriot no és pas un home
del poble, és un burges,1 ja que ehl s'ha beneficiat de
tots els privilegis que aquesta classe de francesas ha
sabut conquerir. La seva educació, la seva cultura,
la seva mena de vida, tot pertany a la burgesia. EH
ha escrit, ha dit i ha repetit en manta ocasió que el
dret de propietat és la condició de tota vida social ;
en canvi, ell ha instaurat el collectivisme al Poder.
Cálcul és aixó, traició meditada davant la classe
seva i davant una determinada mena de civilització ?
Versemblantment, no ! Més aviat cegament, incons
cientment, a la manera de Lluís XVI i de Nico
lau II, i, com diu Aulard, "inferior als esdeveni
ments".
* * *

en

en marxa

La ceguera, la mena d'atonia de la burgesia fran
no deriva tan sois des de l'adveniment del Car
tell. El Comte de Fels, de singular clarivicl?ncia, ha
publicat suara un llibre titulat "La Revolució en
marxa" en el qual mostra que els caps més emi
nents del radicalisme burgés han estat fets mourc
per un Jaures, i mostra com la nostra legislació no
ha parat d'evolucionar, sota la influencia del partit
socialista, cap el collectivisme marxista.
Jaurés no era pas un home de geni ni tan sois un
gran pensador, peró sí un polític avisat i llest servii:
per dons extraordinaris d'orador. La seva f orla f ou
f eta per la f eblesa deis seus adversaris, per llur
manca de llum, pels prejudicis de l'época. Totes les
critiques que els historiadors fan de la política reial,
en la vetlla de la Revolució, les poden fer de la po
lítica deis Walcieck-Rousseau, deis Combes, deis Ri
bot, deis Poincaré i altres grans burgesos de la nos
tra tercera República. Ells han facilitat i ajudat, fins
sense donar-se'n compte, i fins negant-ho, la pujada
del marxisme, com els ministres del Rei ajudaven
la doctrina revolucionaria.
Llegiu el primer capital del llibre de Mr. de Fels
i veureu com, des de l'any 1900, tots els llocs, totes
les posicions de la burgesia governant han gstat lliu
rats dia per dia als marxistes. Aquelles planes re
carden per certs costats l'admirable "Diari polític
i nacional" de Rivarol. I les que es ref ereixen amb
als esdeveniments actuals encara les recorden més.
En elles es veu amb quina inconsciencia els nostres
governants precipiten la societat capitalista cap el
simal del déficit ; i, després d'haver llegit el capítol
que a la política financiera de diferents governs des
prés dé l'armistici es refereix, es ve naturalment en
aquesta conclusió de Rivarol: "Es cert que un poble
que s'abandona indiscretament a la facilitat d'empe
nyar-se a si mateix i pagar-se en paper-moneda ha
de finir com el Midas de la f aula ; les realitats des
aparegudes sota les mans que van creant encara sig
nes imaginaris de riquesa".
cesa

*

Els

gir

en

*

*

d'Estat tenen la pretensió de Ile
l'esdevenidor, i, en canvi, tenen els ulls tancats
veure les conseqüencies deis seus actes imme
nostres homes

per a
diats. Ells criden contra els comunistes i els perse
gueixen, peró totes les mides que prenen, tant en
l'ordre fiscal com en el social, tendeixen a instau
rar el comunisme entre nosaltres, a suprimir la pro
pietat privada en benefici de l'F,stat, a "sovietitzar"
les nostres administracions.
Mr. de Fels convida els seus lectors a despullar-se
de "l'obsessió romántica que els fa veure una Rc
volució sota les maneres d'una tragedia en la qual
els actes es desenrotllen entre grans tumults i en
places plenes de sang". Mr. de Fels té raó. Sembla,
certament, inevitable que certs sanguinosos episodis
de guerra civil no vinguin un bon matí a pertorbar
la quietud deis nostres bons burgesos. Perb aquests,
principalment, són "guillotinats per persuasió". Els
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elegits els despullen; els seus representants els
pertorben l'ordre polític i social que han rebut en
cárrec de servar, i tot aixó passa desapercebut sota
la cobertora d'una legalitat tranquilla i decent.
seus

El dia que els Sindicats de funcionaris van ésser
per Mr. Chautemps, ministre de l'Inte
rior, en contra de la llei, Mr. Prudhomtne ha escrit
en son carnet "Res", com Lluís XVI el dia de la
presa de la Bastilla. I, amb tot, des d'aquell clia co
mença per a nosaltres l'adveniment deis Soviets.
Cec ! El rendista francés ho és fins al punt de no
distingir que ell está arruinat, caigut del seu lloc,
privat de tots els drets que li reconeixia un Codi
esdevingut caduc, de totes les garanties que per la
seva persona i els seus béns li donava una Consti
tució caiguda per terra.
Si Lluís XVI i Nicolau II no han pas conegut la

reconeguts
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S

3

AL

transcendencia deis f ets que els envoltaren, i si els
propietaris d'avui no distingeixen millor la gravetat
del seu cas, és perque prínceps i burgesos estan mas
sa barrejats en aquests grans moviments. Alf red Ca
pus deja amb el seu humor : "Quan vosaltres us tro
beu en un tren a tota velocitat, arriba un moment
que no podeu calcular la dita velocitat i ni tan sois la
direcció del tren arribeu a poder saber ; mentre que
el guardabarrera veu immediatament tot aixó sense
esforç. Cal atendre aquesta dif erencia quan es tracta
de jutjar els homes d'Estat, els reis, els ministres
o simplement els actors d'un drama. Ells són al tren
i vosaltres a la barrera".
No jutgem pas. Peró, quina tragedia la nostra de
trobar-nos en el tren que ens porta a una velocitat
incalculable cap on no sabem quina catástrof e!
LUCEN CORPECHOT
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Prefext

L'Hostal de la

Plaça

Ara, que les nits ja cornencen a f resquejar i que
les habituds de l'estiu encara no són deixades, a
l'hostal de la plaga li ha entrat el període de l'uf anor.
Els pagerols van apendre deis de la colania a ple
gar tard, can si l'endemia de tots els dies no fos, per
ells, un altre dia ferial arnb tota la seva tirallonga
de feines a fer. Sia com sia, els reca d'aclucar-se
d'hora encara.
L'hostal en diu bé,

tant se val! El garneu de l'hos
taler aguanta la gresca i es fa planer i a toc de tots
eetn millor sap.
Aixó fa que cada vesprada l'hostal sigui pie com
una non tendra: pie, inclús, d'una forra flotant de
fum de gitanets i de tabac de pocs quartos. Veureu
que els homes s'apinyoquen vora tantes taules com
hi ha. Els veureu acoblats, en totes les positures, amb
el vas a la má i garlaires com uns oriols damunt una
figuera claf erta... Peró aquests ocellassos del vi xar
neguen prou massa renecs i gruixeses !...
Quan ja hi són tots, els habituals, llavors hi arriba
el lustre, un esguerrat de cos i ánima que els emmet
zina sempre amb una paraula, sempre ácida, d'incon
formisme o de protesta. Tots u fan lloc a el!.
I al seu davant les converses s'abaixen de to i sem
bla que prenen un aire de misten. Llavors és quan
l'hostaler despatxa més pardals!...
Els bornes ja són fermats ; ja no fugiran així cona
així de la gábia calenta.
En arribant a aquesta hora
(ho tinc tan ben ob
servat !), l'hostaler surt a f ora a convidar les noies
que passen i traspassen davant de l'hostal, miroses i

interessades.

garses, que no heu de treure-us la son avui ?
I la més atrevida i desimbolta ja no espera més per
arriar-se a passar la llinda, a travessar pel mig deis
homes fins arribar al fons de l'hostal per a llevar-li
la funda al
piano de manubri. I ja hi som !
Aquel! moble té unes llargades de platerets que
sembla que executi trencadisses... I tantes com n'e
xecuta!
De seguida un noi s'ofereix per anar tocant i a

fora, a la plaga, de seguida veureu armades les pa
relles de ballaires. Bis pallardasos hi compareixen de
cada cantó, i ells i elles, amb uns aires de xuleria i
de miseria d'ánima, bailen i bailen trepitjant la terra
i deixant-hi esquinços de dignitat...
Toquen les nou, toquen les deu i toquen les onze,
i el ball no para. Mares, dormiu, dormiu! L'home ja
vetlla a l'hostal i les noies es diverteixen... són joves,
és el seu temps ! El ball no para ni paren els pardals
de baixar de la branca deis prestatges fins al vas deis
pagerols de l'hostal.
L'endema tot s'anirá fent ! Si no es comença a les
sis es començará a les nou!... Si els diners curtegen,
també es viu millor !...
Ai hostal de la plaçal...
No seré pas jo qui et dará la paga!
Mes, vindrá prou temps que el pió i la má irada
et senyalaran com el primer lladre
deis suors honrats i l'honor... que mancal...
MN. Izufs G. PLA
SEIMIC.10~~107015COZA51~12~252

Un bel! programa
Ha sortit a Barcelona el setmanari El Laborista,
i arriba a les nostres mans el segon número (19 de
setembre). No veiérem el número primer.
Davant de tot, un retrat de l'Excm. Sr. D. Eduard
Aunós, Subsecretari del Ministeri del Treball, Co
merç i Indústria, i a sota, unes paraules d'aquest ma
teix senyor, i més en sota, una biografia del propi
interessat
A segona plana, dins quadre ben visible "NUESTRO
PROGRAMA. Ni Política ni Religión. Sindicalismo gu
bernamental. NUESTRO titmA : Patria i bienestar."
Es un programa veritablernent significatiu. Es
possible
siguem considerats
que els redactors
dir,
no que no tin
del novell periódic hagin volgut
guin religió, sinó que no s'ocuparan expressament de
—

—

qüestions religioses.
Sigui
O

no

com

saben

sigui,

on van,

estan tancats dintre
o no

un

saben d'escriure.
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Després de la vaga bancáría francesa

El camí de
Si qui ex alterutro ordine violatum se
ulla re putarit, nihil optandum magis
quant adesse ejusdem corporis viros pru
dentes otque integros, quorum arbitrio
litem dirimi leges ipsae sociales jubeant.
LEO PP. XIII. De Conditicne

Opificum

aquí, dones, quina és la doctrina pontifícia
de litigi o demanda. "Per al cas que algú
de la una o de l'altra classe (d'amos i d'obrers)
creiés que se li ha mancat en alguna cosa, go que
seria més de desitjar és que hi hagués a la mateixa
corporació barons pructents i integres a l'arbitri dels
quals toqués, per virtut de les mateixes Ileis socials,
dirimir la qüestió". Aixó diu la versió oficial espa
nyola del text a dalt en son llatí original transcrit.
No está de més posar seguidament la traducció ofi
cial francesa, que amb les di f eréncies de matís fa
remarcar més la idea i entre totes completen el pen
Vet

pel

cas

: "A fi de fer front a les reclamacions even
tuals que s'aixequessin en la una o l'altra classe, per
causa de drets lesionats,
seria molt desitjable que
els estatuts mateixos encarreguessin a hotnes pru
dents i integres, extrets del seu si, perqué arran
jessin el litigi en qualitat d'árbitres".
Nihil optandum magis. Cap cosa pot estimar-se
millor que l'arbitratge per a la defensa, la querella,
la reivindicació. Aquest, i no el de la vaga, és el
catní que assenyala el Pontífex de la Rerum Nova
rum. Si algú sap trobar en l'Encíclica alguna altra
norma per si esdevé litigi, que assenyali el text (1).
Quaranta set anys abans de la lligó papal, havia
escrit el nostre Balmes altre consell idéntic: "No
dubtem que sortiria bons efectes un tribunal de pau
que, compost de fabricants i de treballadors, esti
gués encarregat de resoldre amistosament les qües
tions que s'of erissin. Aquest tribunal, procedint so
bre un reglament que podría formar-se préviament
i compost d'individus elegits pels mateixos interes
sats amb arreglament a les bases que es creguessin
prudents, deuria estar presidit per l'autoritat, no per
qué u comuniqués f orga coactiva, sinó amb el fi que
li donés prestigi i ádhuc pogués f er-lo respectar si,
desmandant-se els litigants, es veiés alguna vegada
en compromís". (La Sociedad, any 1844) (2). El gran
apóstol de la conciliació política descriu seguidament
el sistema d'elecció
enumera les condicions que
haurien de reunir les persones de confianga encar
regades de dur a bon terme les diferéncies entre
obrers i amos en aquests tribunals de pau.
Vint-i-nou anys després d'haver predicat Lleó XIII
la seva lligó altísisma, es constituia a la ciutat nos
tra, sorgint del si deis elements interessats i coberta
amb tots els prestigis, una Comissió Mixta del Tre
ball en el Comerç de Barcelona, que no és sinó el
tribunal de pau balmesiá i el consell d'árbitres, pru
dents i integres, de l'Encíclica célebre. Amb la ins
titució que dibuixá l'autor d'E/ Criterio té la dife
rencia d'ésser coactives les seves resolucions, que
estan dotades de tota la forga executiva de la Ilei,

sament

l'arbdratge
de l'únic poder que en bon dret natural posseeix la
facultat de la coacció. Amb la fórmula de Lleó XI1I
té l'analogia especial de pressuposar l'existéncia de
la corporació organitzada (ejusdem corporis). La
Corporació del Comerç de Barcelona, com a entitat
moral, la formen les corporacions patronals (Po
ment, Cambra d'Indústria i de Comerl, etc.) i les
obreres (Centre A. de Dependents, Unió Professio
nal, Associació de Viatjants, etc.). Aquesta Comis
sió Mixta, constituida pels comités paritaris patro
nals i obrers de les distintes branques del comerg
(entre elles la Banca), posseeix la plenitud de f un
cions legislativa, judicial i executiva, que li atorga
i delega l'Estat ; i en el recte exercici d'elles ha ela
borat i promulgat disposicions noves que els patrons
han tingut d'acatar i complir, entre elles reducció
d'horaris i fixació de sous mínims ; ha intervingut
en nombrosos litigis i atés quantitat considerable de
protestes i queixes, essent aquest tribunal de pau el
recés on concorren els dependents que són, com tants
n'hi ha, víctimes d'abusos o d'expoliacions en el sa
lad. Els salaris actuals, l'horari general vigent en
el comem el régim de vacances, són les principals
etapes de l'actuació d'aquest organisme.Que hi ha encara imperfeccions, que les disposi
cions són a voltes burlades i les sancions insufi
cients ? Tot aixó no destrueix la virtut essencial con
ciliadora de l'organisme, no eclipsa el seu valor es
sencial. Tot aixó, és a dir, la defensa i complimcnt
deis acords de la Comissió Mixta, és la tasca de
carnpanyes d'opinió ; els seus acords, que són fruit
de l'esperit de pau i de justicia deis seus membres,
apoderats legítims dels interessos litigants, han de
triomfar allá on la coacció legal no arribi, mitjançant
campanyes pacifiques (que una propaganda pot és
ser forta i pacífica al mateix temps : fortiter in re,
suaviter in modo, ensenyaven els llatins). Peró ja que
tenim l'instrument de pau, l'organisme predicat per
Balmes i definit per Lleó XIII, com "la cosa que
millor es podia desitjar" per a complir el seu fi, que
és realitzar la justicia en els coriflictes i defensar
els drets lesionats, sense mancar a la pau pública,
per qué hem de menysprear i oblidar aquest avene
de casa nostra, i envejar i desitjar f er vaga com els
dependents francesos? Per qué diem, davant de certs
atropells : "Fem vaga com a França", en lloc de
dir : "Que a Franga s'organitzin Comissions Mixtes
com la d'aquí"?
Uns distingits comunicants, que m'escrivien de La
Publicitat estant, m'interpellaven, dient : "Per qué
no podem fer vaga nosaltres, com a Franga, si aquí
"les mongetes" s'apujen?" La veritable entranya de
la qüestió podien formular-la en aquesta frase : "Qué
hem de fer si hi ha patrons que obliden i vulneren
els acords justiciers de la Comissió Mixta" ?
En algunes sucursals bancáries de Catalunya, diu
Quita, es guanyen jornals de sarcasme (i aisco es
cert perqué m'acaben d'informar que a una ciutat
de 12.000 ánimes, força industrial i rica, hi ha dos
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banco, filials d'entitats barcelonines,

Y

que paguen

A

a

empleats seus, joves de 21 anys, amb dos de ser
veis tretze duros al mes!) Caldrá, dones, anar a la
vaga, com a Franga, conclou (número de
setembre
actual, article de f ons). No obstant, amb la mateixa
tinta, podia dir, si animés els seus redactors un es
perit de pau (cada dia estic més convengut que so
lament els qui estimen de debó la pau són els qui
estimen sineerament la justicia) que s'estenguin a
les altres ciutats catalanes els
beneficis de la Comis
sió Mixta de Barcelona i que s'organitzin
Comis
sions Mixtes amb carácter legal a les poblacions on
l'existéncia d'un organisme regulador sigui neces

sária.
El resultat de la vaga bancaria francesa penso
que haurá estat una galleda d'aigua
freda damunt
els partidaris d'aquest suposat
dret o arma de de
fensa obrera. Malgrat la justicia de les reivindica

cions, l'apoi

de l'opinió al principi, favorable a la
demanda deis empleats de banca, la preterició deis
quals salaris era manif esta ; malgrat la intervenció,
tan sorollosa, deis Prelats, el conflicte ha
terminat
amb no menys sorollosa desf eta deis vaguistes. Tots
han tornat al treball sense condicions, després de sis
setmanes de parada, i grades d'ésser readmesos els
vaguistes, perqué a darrera hora go que es discutia
era ja tan sois l'acceptació de
tot el personal sense
f er tria.
Alguns bancs sembla que han fet en par
ticular certes ofertes, i aixó será el producte net
de l'enorme preu posat pels que han deixat el ti e

ball i perdut
marnent

damunt
Pel

el salani de sis setmanes
dificilíssi
i que pesará en nova cárrega
—

recuperable

economia—, que han passat
quedar definitivament al carrer, i

Ilur derrotada

greu risc de

sense feina, aixó sense comptar els que han tastat
la presó i el contacte amb la forga pública per causa
de les violIncies.
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sindicats católics francesos cal remarcar que propo
ells de bon principi aquesta fórmula, que f oren
ells els primers d'acceptar-lo, quan el Govern for
malment el proposa, i que ells conseguiren que el
Comité nacional de vaga s'hi adherís, a la reunió del
9 de setembre (Le Journal, dia ro). I no pas en
honor deis patrons banquers francesos será recordat
sempre més l'haver rebutjat la proposta d'arbitratge
iniciada pel ministre del Treball i admesa pels va
guistes. Feprovació enérgica mereix aquest acte d'ab
solutisme que, com tots els abusos de poder, no fará
sinó enverinar el conflicte que restará latent i, apro
fitat per les vanguárdies extremistes, donará lloc que
esclati altre dia amb gravetat major, com preveuen
els diaris católics francesos, alguns deis quals han
dit que la intransigencia irracional d'alguns banquers
era una prima atorgada als comunistes.
Qué fer, dones, quan la part contraria no accepta
l'arbitratge ? Qué f en també quan, acceptat l'arbi
tratge, no són complerts els seus acords ? Aquests
són els dos greus problemes a resoldre.
El camí de l'arbitratge, camí únic de la pan social,
es divideix en tres etapes que són
árdues i poden
ésser ádhuc tremendament dures, peró jo parlo i
m'adreço als qui estimen de debd la pau social, i els
hi recordo que tal volta no hi ha heroisme més gran
que el de sostenir la pau social, ni obra humana de
major mérit.
Aquestes etapes són : Primera : Fer acceptar l'ar
bitratge a l'element que reclama. Segona : Fer accep
tar l'arbitratge a l'element demandat. Tercera : Fer
complir al demandat la senténcia arbitral.
saren

(Seguirá)
R. RUCABADO
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Feró aquesta

vaga ha terminat

vissim i que constitueix per si sol

episodi gra

en

un

un

problema

enor

ref ereix tot en a la qüestió que és el tema
article. Ha posat fi a la vaga un gest deis
patrons que aparentment devia perllongar-la i fer-la
rnés aguda : el refús de l'arbitratge. En honor deis
'Tic, que

es

d'aquest

(1) S'entén,

norma que no sigui l'acci6 del poder palie,
la intervenció de l'Estat i les lleis protectores, les in
voca el Pontifex diferentes vegades per a posar fre a les
car

injustícies.
(2) Vol. XIII de la
De Cataluga, págs. 233

nova
a

collecció d'obres

completes :
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Congrés importani

30 nadons. 30.000 jo ves
Ha

impressió mundial la reunió a
del Papa, de 3o.00o joves comissio
nms per un sens fi d'Académies de la Joventut Ca
tolica pertanyents a 30 distintes nacions.
Tanta importancia ha revestit aquest esdeveni
ment que la Societat de les Nacions, reunida a Gi
nebra aquest mes, com tothom sap, acordá telegra
fiar al President del Congrés adherint-s'hi i dient
que seguia amb viva simpatia l'actuació internacional
de la joventut
católica.
Fruit d'aquesta magna reunió ha estat la següent
linea directriu fixada per a l'acció en un acord que
meréixer l'aprovació general més entusiasta :
'Zis fins de la J. C. són la formació integral deis
»aves i la seva completa
disposició per a la vida cí

Roma,

,

causat

als

una

p'eus

vica, intervenint solament en les lluites polítiques les
associacions de la J. C. per la defensa deis drets de

l'Església".
La política d'aquesta irnmensa entitat católica, que
ara accentuara la seva. acció internacional, será la
política del Papa, que és política de justícia, de pau,
d'amor, d'harmonia, de benestar, entre tots els po
bles i entre tots els estaments socials.
De l'acte indescriptible de la rebuda que el Pare
Sant, Pius XI, dispensa a les Joventuts Católiques
mundials, no ens cal parlar-ne perqué tots els diaris
d'informació en van plens. L'alegría que experimen
ta el Papa, en veure's rodejat i aclamat per aquelles
ingents legions de joves, és inenarrable.

A

Pensar,' amb els que
No

conec

bé

un

presidi

ni estic

especialitzat

en

visita produeix sempre
i
una impressió de dolor, perque allí manca pietat
a
una
finalitat
cientí
organització
encaminada
una
fica. Aixó no és blasmar ningú. Vaig veure un ad
vocat a un presidi i vaig observar que tenia afásia
verbal, és a dir, que el seu cervell sofria un'. ma1a
tia, per la qual cosa no hi havia adaptació entre la
seva idea i la seva paraula. Que feia aquell pobret
allí? Com s'aquirataria la seva responsabilitat?
Davant d'aquest i d'altres casos, crec que urgeix
separar els delinqüents malalts deis delinqüents sans,
en el sentit práctic que té aquesta paraula.
socióleg Ossorio
Heus aquí el que digué
i Gallardo, de la presó estant, quan un episodi poli
tic el portá allí : "Té el silenci de la presó la majes
tat augusta de la mort. L'aflicció és aquí una aflic
ció sense válvules, a diferencia de l'hospital, on el
plany i el plor recorden la vida, baldament sigui una
vida d'angoixa. Oprimeix el cor donar-se compte
que darrera de cada porta sofreix un home i no se'l
veu, es plany i ningú no l'escolta, es desespera i
ningú no l'aconhorta, i la protesta i l'afany d'esme
na s'ofeguen entre quatre parets. Ningú no surt de
la cella més fort, ni més pur, ni més noble. Les ma
les passions s'apoderen de l'esperit, i quan les hem
cleixat germinar lliurement alguns anys produeixen
incredulitat i odi. Unicament la comunicació d'un
home amb els seus educadors pot iluminar la cons
ciencia. L'isolament será un cástig excepcional, peró
no una construcció social ; únicament pot convenir a
la peresa de l'Estat, que troba més planer exhaurir

aquestes

coses

homes que

;

peró

la

seva

regenerar-los".

Un home empresonat és per a mi una máquina
que ha de menjar bé i amb delectanga. Que ha de
produir el suficient per a mantenir-se al moment
present i def ensar-se a l'esdevenidor. Que ha de
regenerar el seu esperit enlairant-lo de tal manera,
que mai no s'avergonyeixi d'haver estat pres.
Aquestes idees, es poden portar fácilment a la
práctica? Crec que sí. Per aixó cree que són neces
sáries per a la solució d'aquest problema, dins d'un
presidi, l'organització de tres cooperatives : la coope
rativa del treball, la cooperativa del consum i la
cooperativa de l'esperit, per arribar a una finalitat
que l'Estat no hagi d'esmergar altres recursos que
els necessaris per ales despeses generals.
La cooperativa del treball ha de tenir una orga
nització de tal forma, que l'obrer pres pugui amb el
seu esforg mantenir-se i crear-se un f ons de reserva
i ajudar els altres. La diferenciació individual no ha
de desapareixer ; peró en un medi on no hi ha lli
bertat ha d'aplicar-se a profit deis altres, en la part
que sigui possible, ja que el pres, excitada la seva
sensibilitat, será generós amb els seus companys de
dolor. Es necessária la selecció per a formar part
d'una colonia inspirada en una organització del tre
ball, com també és necessari disposar deis millors
mestres de taller per tal que doni l'escola-taller bons
fruits.
La cooperativa de consum s'ha de fer per tal que
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sofreíxen

els presos rnengin amb delectanga les 2.500 ca
Iones que necessita el seu organisme. Sels dóna el

tots

en forma digestiva? Es fa la justa proporció
de grasses, albúmines i hidrocarburs ? Si no es fa
així tuberculitzem els presos, que és la injusticia
més gran que pot cometre un home : disposar de la
f orga per fer ernmalaltir un germá. Tots els presos
han de menjar igual, perque ara mengen millor els
que tenen familia més compassiva o disposen d'una
bona ánima que els ajuda a comprar go que els man
ca a la cantina. En tota comunitat el menjar i el
llit han d'ésser iguals, perque les exigencies de calor,
de moviment i de reparació orgánica són idéntiques
per quilograms de pes, i en aixó la naturalesa no
distingeix el criminal més ferotge de l'home que está
pres per una equivocació d'un jutge, i és absurd i
perillós que sigui pertorbada en aquest punt l'obra
natural. Demés, que els trastorns de la fisiologia del
gust estan molt propers a la golaf reria i a l'artri
tisme, que és el cástig deis que mengen molt o coses
que no els convé.
Si en la nostra imaginació veiem una colónia de
treball dirigida amorosament i científica ; si aquests
homes malalts, quasi tots ells tenen la ssatisfacció de
aprenen tots els dies coses útils que els
veure que
donen l'esperanga d'ésser homes lliures quan surtin
al carrer ; si es senten bons obrers i han apres de
menjar racionalment i han vist que no hi havia més
diferéncia de classe que aquella que assenyalava el
metge, es compren fácilment que un ambient aixi
creat podrá fer molt més planera la tercera coopera
tiva, o sigui la de l'esperit. Tot ha d'ésser integral.
Unl rata mossega i és violenta si Ji f eu menjar co
ses que tinguin carvi; l'exciteu si fi doneu caf 1 o vi;
peró aquest mateix animal rossegador en quinze dies
el torneu mansoi si la seva alimentació es composa
de f écules, fruites i llet. Existeix una relació intima
entre el sistema nerviós i el regim alimentici. Quan
he sentit dir que maltractaven els presos per obli
gar-los adeclarar, m'ha semblat sempre un absurd
d'ordre científic, car amb un isolarnent de vint dies
i un régim de llet i Ilepolies, quasi sempre s'acon
seguiría molt Inés<
La cooperativa de l'esperit és la part de finalitat
Inés important, si al davant d'un presidi hi ha d'ha
els
ver un metge socióleg especialitzat en higiene ; si
cooperadors d'aquest técnic han d'ésser els mestres
de taller i els enginyers, tots jrtnts han d'obrar en
tal forma que preparin la tasca deis educadors de
l'esperit. Cal ensenyar a les ánimes bones a visitar
els presidis. Aquestes han d'ésser utilitzades en l'o
bra de regeneració del pres, el qual estará sotmls
en aquest punt a un treball intensiu, on l'ensenya
ment, l'educació, l'art, la ciencia i la religió actuin
eficagment. Quan el pres, després d'uns anys de no
tenir llibertat, faci el balang entre el seu passat
present, observará que va entrar sense saber llegir
i es delectará amb les obres mestres de l'enginy
humá; que no estimava ni comprenia l'art i ara és
músic, poeta o artista, i la visió de la taverna sór
dida i llóbrega, la comparará amb les distraccions

menjar

A

T

entreteniments que l'art proporciona. La idea indi
vidualista que informá la seva existéncia estará en
contrast amb les idees d'amor als seus semblants, de
major responsabilitat. El pinxo de taverna, que creia
governar els seus amics pel terror, somniará ami)
una obra d'amor. No tenia fe i será un creient, i a
poc a poc la seva ánima s'acostumará a la idea que
la desgracia original fou motiu del seu perfecciona

professional, de la seva higiene corporal i de
l'elevació del seu esperit.
Si les presons antigues tenien can a emblema :
"Odia el delicte i compadeix el delinqüent", els nous
presidis han de tenir com aspiració : "Odia el delic
te i procura curar el delinqüent".
ment

J. MORALES
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Del

malparlar

No volern en el present article combatre go que
generalment entenem per malparlar, o digui el renec,
la blasfémia, la paraula bruta i malsonant. El nostre

propósit és donar el crit d'alerta pel parlar que tant
s'usa ara en detriment del proisme, o sigui la ca

lumnia,

la murmuració, la ridiculització. go que en
no gaire fi en diuen alguns rebentar l'hon
ra i el bon nom d'altri.
Que així, en aquesta forma indigna del llenguatge,
parlin tots aquells que no tenen fe ni moral, res no té
d'estrany, encara que sempre és greu ; peró que així
parlin católics, cristians, és inconcebible, puix Déu,
que és amor i caritat, vol que la caritat i l'amor si
guin el llag d'unió entre tots els homes, i per aix6,
clui fa el contrari, peca contra el manament diví.
L'apóstol Sant Jaume, en la seva epístola, ja ex
Posa els perills i greuges del mal ús del llenguatge,
i en el seu estil eloqüent diu : La llengua també és
un foc, és un món enter de malvestat. La llengua és
un de nostres membres que contamina tot el cos,
essent inflamada del foc infernal, inflama i crema
la roda o tot el ami de la nostra vida. I és cert que
tota mena de bbsties, d'ocells, de serps i d'altres ani
mals s'amoixen i han estat domats per rhome. Perd
la llengua cap honte no pot dominar-la, ella és un mal
que no pot deturar-se i está plena de mortal ven.
I no en va el poble, amb el seu filosofar senzill, ja
diu que en mata més la llengua que el punyal.
Repugnant i fastigosa és la calúmnia i la mur
muració, peró quan ,surten de llavis cristians fan el
mateix efecte que un renec en boca d'un criminal ;
puix el cristiá, per llur afiliació, és un alter Christus,
no ha d'ésser mai autor de calúmnies ni usar de la
murmuració, coses indignes del nom i de la fe que
professa. Crist, en la seva vida mortal, no va dir
mai cap mot ofensiu, no malparlá del proisme, no
murmurá de ningú, ni deis seus enemics ni deis seus
mateixos assassins. I Crist obrava així perqué era
l'amor, la caritat de Déu que posá com a gran ma
nament als homes : Estimeu-vos els uns als altres.

llenguatge

I,

donar-nos aquest manament, fulminava l'ana
la murmuració, a la injúria, a la calúninia.
Els cristians s'han d'estimar, i el que murmura o
calumnia no estima, no ; porta en el cor o bé el vení
de la venjanga o la manca absoluta de sentit moral.
Un f et evangélic ens mostra com Jesús, Nostre
Senyor, sabia condemnar i apostrofar els autors de
la calúmnia i de la murmuració. Conta l'evangelista
Sant Joan, en el Cap. VIII, el següent fet : En nbi
„ver el día torná (Jesús), segons costum, al temple;
i com tot el poble hi anava, s'assentá i comenlá a
ensenyar-los. Quan vet aquí que els escribes i fa
riseus u duen una dona, tarada en adulteri, i, po
sant-la al mig, u diuen: "Mestre, aquesta dona acaba
d'ésser sorpresa en adulteri. Moisk, en sa llei, maná
apedregar-la. Tu, a tot (tiza que hi dius?” I Jesús,
inclinant-se, escrivia amb el dit damunt l'arena. Ells
porfiaven, volien saber la res posta del Mestre, i Je
sús els diu: "El que de vosaltres sigui net de pecat,
tiri contra d'ella la primera pedra". Llavors els fa
riseus, avergonyits, se n'anaven l'un darrera raltre,
començant pels Inés vells. Cap no va atrevir-se per.
gul tots estaven tarats de pecat.
Heus aquí, doncs, el gran exemple de Jesús. Sem
pre que algú critiqui, calumnii o murmuri d'altri, no
hi ha més que recordar-li que és home i que és pe
cador, i que potser porta en el seu interior l'escória
negra d'un món de pecats.
Quan vingui al nostre pensament un mot contra
el proisme, tanquem els llavis, pensem que som cris
tians i que hem de tenir com un tresor l'amor i la
caritat ; pensem que som homes ara tots els pecats
i imperfeccions humanes ; pensem que en el món tot
canvia i que algun dia també podem ésser víctimes
de la llengua enverinada deis falsos mies, deis ene
mies, fins deis nostres próxims parents. Tinguem ccm
a norma de la nostra conducta l'estimar, el callar i el
en

tema

a

perdonar.

J. M. SERRA DE MARTINEZ
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estimen Madona Pobresa

Al meu entorn hi havia un estol de pobres. La
llum del sol penetrava per uns petits finestrals i
luminava lleugerament l'esglesiola franciscana.
Aquell dia s'havia de donar als pobres el pa de
Sant Antoni; pera el pa no havia arribat i un Pare
caputxl de l'altar estant digné que no es donaría
fins dimarts vinent.
Els pobres, en assabentar-se que no hi havia pa,
abandonaren rapidarnent l'esglesiola. A l'altar de
Sant Antoni s'hi deja missa i molts pobres passa
ren pel davant en el moment solemne de l'elevació
i la majoria ni es digna tizar els ulls en la ,puresa
inmaculada del Pa de Vida que blanquejava en
les mans ungides del sacerdot.
Perqué no els donaven el pa material que no
dreix el nostre cos mesquí, no volien esguardar el
Pa que és la fortitud de l'anima.
Si els pobres sabessin portar la creu a coll amb
resignació i humilitat, en tro bar-se a les portes
que condueixen al camí sense fites, tastarieu la ,mel
de la felicita& Pera és molt difícil ésser pobre!
Tan difícil com ésser ric. Un pobre no té la res
ponsabilitat deis que arnunteguen or, pera quasi
sempre li manca resignació per a sofrir el jou fei
xuc de la pobresa i les seves privacions i sofriments
no tenen cap mérit als ulls de Déu perqué no va
saber aixoplugar-se sota el mantell de la humilitat.
Fern l'elogi de la pobresa, pera no sabem allu
nyar els ulls de la resplendor enlluernant del ve
dell d'or.
No hem d'estimar pas la pobresa deis que avor
reixen el treball i se'n van a correr imán amb un
sac a con! No; ctquesta no és la ,pobresa agradable
a Déu. Els rodacamins que tusten la porta d'un
convent demanant un plat de sopa, no són pas mol
tes vegades un, model de virtut.
Quan diem que hem d'estimar madona Pobresa,
no volem pas ?ir que hem d'allargar la uta als Via
nants demanant una almoina, sinó que no ens hem
de deixar dominar per la set abrusadora de les ri
queses.
Certament que és lícit posseir riqueses, quan
aquestes han estat ben adquirides, perd sortosos
d'aquells que hauran pastat amb dolor el nostre pa
de cada día i es presentaran davant de Déu amb les
mans buides i l'anima curulla de bones obres.
El diner ha estat senlpre el gran corruptor de la
humanitat. Quants joves de famílies riques no
s'haurien perdut si no haguessin disposat de tantes
riquesesl Es tan mesquí l'home que ho dóna tot
a canvi d'unes monedes. Fins de vegacles s'arriben
a vendre la consciéncial
Quan jo veig aquests homes lascius que s'enor
gulleixen de posseir l'amistat ?'una dona mundo,
na i que arriben fins a creure que són estimats, cm

faig sempre aquesta reflexió: Si aquest home no
tingués diners per a satisfer els caprici,s de la dona
mundana, aquesta fingiría que l'estima? Natural
ment que no. Aquesta és una veritat rnolt sabuda,

que els homes lascius han oblidat _completament.
Quan Vamor s'obté a catnvi ?'una moneda, no és

una cosa

vil i

dones, de les
que un
A la terra

cosa

repugnant? Per qué us vanaglorieu,
vostres conquistes, si no són altra

merca,deig innoble?

no hi ha prou tresors per a comprar
l'anima d'una dona honesta. Si la voleu haura d'és
ser oferint-li una amistat pura i un cor noble.
No he comprés mai per qué la gent afalaga tant

els que posseeixen riqueses. Es que és un mérit
ésser riel No sabeu que a desgrat del que diuen
els fervents admiradors del diner, és la intekligen
cia la que governa el món? Amb diners no COM
prareu ni talen& ni virtut.
Un poeta o un home de ciéncia, seran ,més ad
mirats pels intel-ligents malgrat llur pobresa, que
un negociant molt ric que sigui una mediocritat.
El rnón no admira la riquesa espiritual. Per
aixa els homes d'esperit que avorreixen les coses
mundanes, són rnenyspreats. L'home es cotitza se
gons la importancia de les seves riqueses. El ríe
és afalagat i es dóna una gran im,portáncict a tot
el que ell diu, pera té la dissort de conéixer po
ques vegades la veritat. En canvi un pobre, quan
és l'oca i troba un amic que u allarga generosa
ment la ma en senyal d'amista& té la seguretat que
se li fa justicia.
Es molt difícil, pera, ésser pobre. L'home és in
clinat a la possessió de les coses del món i no es
tima Madona Pobresa perqué té el rostre pailid
porta 'una túnica color de cendra. Sempre exerci
ran una atracció més poderosa les roses exube
rants que perfumen els aires i brillen sota el sol,
que no pas la flor humil que floreix arran de terra
amagant la seva humilitat sota les fulles humides
de ron.
El camí de la riquesa és planer i els arbres que
el voregen. són, curulls de fruit; i el de Madona
Pobresa és costerut i estret i els arbres estenen les
branques nues sota el cel desola.
La riquesa fa pensar en les coses de la terra, i
la pobresa ens fa alear els ulls al cel. Els rics volen
convertir la terra en un paradís i claven la dent en
la fruita sucosa de rarbre deis plaers; els pobres
que ho són per amor a Déu cerquen entremig de
les estrelles el camí del cel.
El que s'enamora de Madona Pobresa, d'aques
ta donzella tan pura que té els ulls clars i una rosa
pállida a les galtes, estén les ales de resperit i yola
lluny de les impureses de la terra.
Déu ens ha donat tan tes merayelles que no po
dem nome'nar-nos pobres. No és mova i vostra
aquella llurn, blava que davalla del cel quan les es
trelles acluquen els ulls i apareix el sol encerclat
de núvols d'or; no són també nostres aquells nú
vols blancs que llisquen suaument sota l'infinit
com un navili amb les veles desplegades, i aquelles
muntanyes blaves i graciosament ondulades, que
la fosca havia fet esdevenir ingravides i es
sota la blavor del cel, i els prats idíiics, i la
font que somica dins la quietud de la vall i el mar
que canta davant la platja zopa de llum i groga
de sol?

retallen
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Us estimeu més l'or que totes aquestes merave
lles! Us considereu pobres posseint la bellesa del
món exterior?
Us espanta encara la pobresa? No sabeu que
Déu alimenta els ocells del cel i vesteix els lliris
de les valls? Com voleu:, dones, que no es recordi
de vosaltres si porteu dins el pit un ánima immor
tal?

Zstinteu Madona Pobresa, i no us penedireu
d'haver-la estimada. Si teniu riqueses, doneu gra

des a Déu per haver-les obtingudes legítimament,
peró no vulgueu mai que elles us governin ni

menyspreeu aquells que no en tenen.
Les riqueses són bones quan són posades al
vea d'un ideal o d'una causa noble. Esser ric

per a satisfer les cobejances de la carn, és
abominable. Les riqueses són tan. feixu
gues que sovint ens retenen amb els peus enfonsats
en la pols de la terra.
Cal emancipapr-nos de la
carn abjecta. El cos que és fang, no ha de dominar
Vesperit que és llum.
Com més alleugerirem la nostra anima de la pe
santor de les coses ~clanes, més fácilment vo
lará cap al cel.
No són els ambiciosos que hem d'imitar, sinó
Aquell que per a esbrossar-nos el camí de la hu
manitat va náixer dins !'aire tebi d'una establia,
vora la rusticitat d'una mula i un bou.
cament

una cosa

ser
.

J. CIVERA I SORMANI

.z>lzzu-zi-~lams~ru—zsIzzanIsese~szanteur

De la cíéncía del freball í alires
El títol del próxim Congrés
Organització cien
tífica del treball
que a mitjans d'octubre es reuni
—

—

rá

Brusselles per tal d'estudiar els mitjans de treu
del treball tot el partit posible, és un títol colpi
dor, força interessant.
Ciencia o art, (tal volta l'experiencia), tot es ben
necessita per a tal fi, peró la nostra sentencia popu
lar, que "l'experiencia és la mare de la ciencia", en
Poques coses es mostra més evident que en les coses
a

re

del treball.
Es veritat que la ciencia ha donat

a l'esforg huirá
sistema Taylor que li fa rendir bastant més f ruit ;
Perol>, qué direm de l'art de saber manar i coordinar
les labors, i qué de l'experiencia en la manipulació

el

del treball?
Un enginyer de camins, canals i ports, eminent de
debo en aquestes especialitats, va accepptar una ju

guesca que li f éu un contractista d'obres públiques,
sobre qui f aria carregar millor, més de pressa i
Inés económicament, uns carros de trabuc que treien
terres d'un gros desmunt.
No hi ha dubte que les disposicions científiques
preses per l'enginyer foren més... científiques, més
aparatoses, més vistoses.
El contractista prepara la f eina a la brutesca, sense
cap pretensió, de cara a la realitat, segons dictámens
de l'experiencia. I perdé la juguesca l'enginyer.
Aixó no vol dir que la ciencia que dóna l'expe
riencia parli sempre per boca deis contractistes, ca
patassos o caps de colla. L'altre dia veiérem
con
firrnant aixó que diem —, en unes obres de la Re
forma, el trasbalsament d'una pedra que material
rnent estava coberta per les mans dels obrers tras
balsadors, fins el punt, de sobrar uns quants obrers
que, a peu dret, contemplaven els esf orgos deis seus
cotnpanys per no fer-se nosa. No es podien re
menar.
Ara tnateix en les obres municipals de la Plaga de
Catalunya es dóna cada lligó pública i f rapant sobre
aquestes matlries que fa escruixir. Hom es pregun
ta molt
dies la feina que ha f et determinada secció
de treball, i ningú no pot contestar satisfactória
ment.
--

coses

perqué vagabundegin eh s treballadors,
dubte, per deficiéncies de qué tal volta
haurá de curar-nos el Congrés de Brusselles.
I

sinó,

no

és

sens

tothom sap, que avui dia la má,
de treballs, no rendeix tant com
abans ; peró, ádhuc així, la marxa deficient d'algunes
obres no té més explicació que l'abans indicada.
La ciencia del treball no creiem que avanci gaire
en el Congrés de Brusselles, peró pot fer un bé po
sitiu aquesta reunió d'experts si busca més en les lli
gons de la práctica que en les teories científiques
l'eficácia del treball. L'art deis directors de tallers i
de fábriques ; l'experiencia deis sobrestants, capatas
sos i caps de colla ; el cop d'ull deis encarregats d'o
bres, i les comprovacions assabentades deis tecnics,
encara s'emportarien la palma del Congrés si po
guessin mostrar-hi bé les seves excellencies.
Posats a contar históries sobre formes i maneres
de treball, contem-ne una altra de ben curiosa, peró
bon xic bárbara.
Es tractava de l'explanació de una carretera elec
toral en els bons temps del caciquisme, quan la de
mocrácia naixent covava en les urnes deis Collegis
electorals.
La feina era llarga i costosa, tan llarga i costosa
com urgent. Del seu rapidíssim éxit depenia l'éxit
de l'elecció. L'enginyer de la carretera estava apu
rat. El candidat a diputat empenyia el cacic, el cacic
-el govern, el govern l'enginyer, aquest el contrac
tista...
.1 pei: fi el contratista els tragué a tots de l'ingent
Se'ns dirá

d'obra, en

tota

com

mena

compromís.
Comprá
hi havia

a

totes les desferres d'animals de tir que
la comarca, i muntant una esquadra de

quaranta carros de trabuc els conduí al lloc del
crían, dient als carreters, quasi solemnialment, que

amb un mes havia de fer-se l'explanació de la carre
tera, donant-los aquesta lacónica ordre: "Poc ordi
i molt bastó. Al cap del mes tots els anirnals de
vares han d'anar al canyet".
I al cap d'un mes, tant els animals de vares com
els de tirants, descansaven al canyet, menys un que

C
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per llarg temps passejá com un estigma pels butxins,
les seves nafres.pels pobles de la rodalia. Peró l'ex
planació de la carretera electoral resta feta a temps,
i el candidat triomfá en les eleccions properes.
Altrament, aixó de la ciéncia en el treball quan
es tracta de l'Homo sapiens de Linneu, fa recor
dar massa aquella frase tan depressiva amb qué
certs autors designen l'home,
fet a imatge i
semblança de Déu! anomenant-lo la "béstia hu
mana".
Tal volta valdria més que els esforços de la cién
cia s'esmercessin a fer més suaus les penalitats del
treball humá, no precisament substituint-lo en tot
per la máquina, sinó pertretxant-lo, f ormint-lo, de
mitjans per a contrarestar les molésties inherentes
—

—

personal.
ignorem pas que el sobredit Congrés té per ob
jecte, com el que tingué lloc a Praga l'any passat,
buscar mitjans per abaratir la producció sense apel
lar a la baixa de jornals o a l'augment de jornades ;
peró nosaltres entenem que la crisi que sofreix tot
quan del treball directament neix, no tant és de fal
ta de métode en el seu exercici, com de l'excés de
maquines i de gent dedicades a la producció de cer
tes riqueses. La humanitat sofreix un enfit, anys ha,
d'aquest abús.
El predomini, inaudit fins ara, de la producció
material,
fruit natural del concepte materialista
de la vida
sobre totes les altres produccions, so
bre la vida de l'esperit, fa que els mercats, ja satu
rats del tot, no puguin absorbir moltes d'elles i que
sobreixin els géneres per tot arreu. A aquest pas
la plaga desastrosa deis desfeinats, que es compten
a

tot esforg

No

—

ja

per milions avui dia, arruinará els pobles i pro
vocará conflictes insolubles.
No fóra bo que al costat de la ciéncia del treball
es conreés la ciéncia del descans, que també santifi
ca Déu en instituir el dissabte, o sigui el diumenge
cristiá?
Bo és que es treballi degudament
cadascú se
gons les seves f orces i aptituds ; peró aquest desfici
per a treballar, aquesta febre moderna de criar ri
queses, estan renyits amb la llei natural del descans,
amb la llei económica de la regularització dels esf or
gos i la ponderació de productes, i amb les normes
elementals del sentit comú.
I tinguem el valor de dir-ho : demés de maquines,
en molt rams de la producció, sobren bragos, perqué
s'han portat al camp del treball manual, infinitat de
persones que no han de ser-hi (dones, nois, vells,
homes mal dotats, gent de vocacions sedentáries, ca
pacitats per altres afers, i esperits cridats a camins
de perf ecció, a obres de propaganda, a missions de
caritat, a conreus més sublims). La llei de la divisió
del treball,
la més .fecunda de les lleis de, la pro
ducció, i la que dóna més f ortament a l'economía
política el carácter de ciéncia —, está adulterada en
gran part, quan no desconeguda.
Cal ref er-la en les seves aplicacions.
Per estudiar la ciéncia del treball començaríem
nosaltres per posar cátedra allí on el treball és més
ben conegut i concretat,
en tots els convents de
Benedictins v. g. i altres convents encara —, en tan
carlem moltes altres de cátedres que porten el mon
económic, fatalment, a la dpsfeta.
—

—

COLL DE LES SABINES

Federació Catalana d'Estildints Católics
CAMEROS, 3, pral.

CURS
CURSOS

DE 1925-1926
DE LLENGÜES VIVES

ANGLÉS:

Dilluns, dimecres i divendres: De 7114

a

8u/4.

del vespre. Professor F. Dixon.

FRANCÉS

:

Dimarts, dijous i dissabte: De 794
Professor B.

ALEMANY:

Dimarts, dijous i dissabte: De 6V4
fessor B.

a

:

7/4. Pro

Augustin.

MATRICULA PER ASSIGNATURA: SO

En preparació

a

Augustin.

PTES.

«Cursets de Llengües Clássiques»
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REAPERTURA DELS TRIBUNALS

La memória del
Vet aquí un document anyal, digne sempre d'es
tudi, que ensenya i orienta, i diu moltes més COSC3
de les que porta.
La Memória llegida pel Fiscal del Suprem, don
Galo Ponte, el dia 15, en l'acte solemne alludit
que enguany ha presidit personalment el Rei i en el
qual ha dit remarcables paraules
conté alguncs
dades interessants.
La primera, i que més favorablement impressiona,
es la de la minva de la criminalitat. Cal no deixar-se
entusiasmar per aparences enlluernadores d'un cs
tat social que no respon de moment als seus ele
ments constitutius.
El Fiscal del Suprem atribueix aquest fenotnen
a la supressió del Jurat, per-6 s'han de tenir en
compte altres fcts. Aquesta minva és general a Eu
ropa, cridant fortament l'atenció a Anglaterra. Ve
a ésser la reacció
de l'esperit públic contra el da
vassall de sang de la guerra i les orgies criminals
que comportava el seu acabament. Els seus detritus,
que infestaren els pobles després de l'espantosa he
catombe, influiren també en l'augment deis critns,
com igualment l'exacerbació de les lluites socials
amb l'anomenada "acció directa", o sigui l'atemp
tat personal, l'assassinat sindical
per dir-ho així
que en plenes Corts preconitzava el patriarca deis
socialistes espanyols, don Pau Iglesias.
Per a jutjar aquesta minva encertadament, s'han
de tenir en compte altres raons que la molt simplista
que allega el Fiscal del Suprem.
L'acció católica en el camp social és cada dia més
eficaç, si més callada. I ço que diem de l'acció social
cal dir-ho de la vida netament religiosa, intensifi
cada, calladament també, a tot Espanya.
Peró aquesta minva de la criminalitat no és pas
perque hagin minvat parallelament els elements cri
minosos. Per desgrácia el reu hi és i de pasta no en
—

--

•

--

Aquest

fiscal

moure els nostres homes
esforç colossal per a regenerar i
enaltir la Magistratura ; que una societat en la qual
l'administració de justícia sofreix aquesta ominosa
capitis diminutio, és una societat abarraganada, in
capas de fruir de la tranquillitat en l'ordre, que és
l'essencia de la pau.

d'Estat

a

sol fet hauria de

fer

un

*

*

*

El Fiscal del Suprern censura alguns deis mitjans
que el personal consagrat a l'administració de justi
cia etnpra per tal de buscar millores en el comú
esforç. Aquest moviment de defensa i de protesta,
quan el que té obligació d'emparar els drets i de
promoure el bé de l'alludit personal no compleix
amb el seu deure, és tan natural com l'instint de
conservació ; d'aquí la seva potIncia.
La f ormulació i l'actuació d'aquest instintiu mo
viment d'agremiació professional, són d'un génere
tan delicat i perillós, que tot bon governant ha de
fer els majors esforços per a evitar-les. I, tractant
essen
se del personal consagrat a una funció social
cialíssima, la gravetat i transcendencia d'una sindiea
ció, franca o vergonyosa, sobrepassa tota ponderació.

—

falta..
*

*

*

La Memória del Fiscal del Suprem parla de la
necessitat que es reformin d'una vegada les lleis ju

part anacróniques, en part adulterades,
incomplides en part. En aquest punt tot
hom está d'acord. Va per més de mig segle l'intent
d'aquesta reforma i en passará mig més si es confia
als futurs Parlaments (d'un futur verament imper

dicials,
quan

en

Altres punts interessants estudia el Fiscal del Su
prem en la seva Memória, entre ells la delinqüencia
dels menors que, •grácies a Déu, és ara objecte de
nous estudis i de paternal sollicitud, del qual és
bona prova la mateixa Memória que ens ocupa.
Sens dubte, per a retre homenatge a una qüestió
candent, el senyor Ponte porta a collació els abusos
bancaris en ordre als dipósits d'efectes públics (tots
simplista
els cotitzables a Borsa, pel cas). El sentit
tenir en
abusos,
sense
condemna
aquests
amb qué
compte de quan no hi ha malicia en l'ús dels dits
efectes, o de quan el costum autoritza la seva uti
lització, ens excusa de comentar-ho. Amb tots els
cleguts respectes hem de dir que no acaba de satis
fer-nos la forma amb que tracta aquest afer ban
cari el Fiscal del Suprem.

no

fecte...)

Peró go que es proposa ara fer, per R. D. aquesta
reforma, i per un Govern circumstancial, ens sem
bla un xic perillós i, demés, poc seriós ; i val a dir
que és cosa seriosíssima
si hi cap el superlatiu
la reforma de les lleis judicials.
Quelcom ha fet el Directori per a millorar i dig
nificar la Magistratura, peró quan falta a f er en
cara!
Fa basarda considerar el procés del seu estint
bament. El "tercer poder del Estado" no ocupa en
el joe dit de les Institucions l'altíssim lloc que li
correspon. Qui se'n recorda ja d'aquest poder com
a tal?
—

—

*

*

*

Cada any, en la solemnial apertura deis Tribu
nals, el "Fiscal de S. M." exposa en substanciosa
Memória les característiques de la vida social na
cional en dit període en quant intervé amb l'admi
nistració de justícia. Llegint, i millor estudiant i com
parant, aquests reportatges anyals, pot un hom f er
societat en el terreny
se cárrec de la marxa de la
després del terreny
estudiar-la,
més abonat per a

religiós.
Quan útil f óra aquest estudi!

go
Gosaríem dir que és indispensable a tot bon
preocupen
es
quants
per
a
vernant i sumament útil
de l'esdevenidor de la nostra pátria.
A. Z.
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D'ací í d'allá
A París s'ha celebrat un Congrés espiritista. A la
ciutat de França és on es poden celebrar impune
ment els actes més ridículs i sectaris.
Els únics que no tenen llibertat són els católics.
Els cismatics han celebrat processons, els protes
tants fan el que volen, peró ai del católic que usant
del mateix dret s'atreveixi a celebrar un acte públic
d'adhesió a l'Església Católica!
Aixó vol dir que els sectaris valen molt poca cosa
i que l'únic que temen és la nostra religió. Prova evit
dent que és la veritable.
Al Congrés espiritista hi han assistít Lotes les 11u
:Tulleres de respiritisme, entre altres, el conegut es
criptor anglés Conan Doyle, autor de la novella de
tectivesca Sherlock Holmes. Es veu que existeix una
relació entre els espirítistes i els detectius. Aquest
senyor tan pintoresc ha llegit uns missatges que ha
rebut de l'altre món.
Si el document és escrir a máquina perqué sigui
inés Ilegible, seria curiós saber amb quina máquina
escrit.
Seria una propaganda extraordinaria per a la casa
constructora.

Els congressistes, sense demanar explicacions, han
acceptat com auténtics els missatges de raltre món.
En canvi exigiran per a creure que se'ls demostri
rautenticitat deis Evangelis i voldran una explicado
racional deis inisteris de la nostra fe.
L'error s'obre camí facilment; en canvi per a creu
re la veritat s'exigeixen moltes coses.
Per qué algun día no sels apáreix un esperit que
els doni una mica de sentit comú ?
*

*

*

A Madrid hi ha hagut un cas de la terrible malal
tia de la son.
Diuen el metges que aquest és el primer cas que

registra

es

a

Espanya.

No ho creiern.
Si wecisament aquesta malaltia ja fa temps que
fa dormir a la majoria deis espanyols.
Digueu-nos : Quants són els que tenen els ulls
oberts ?...
*

*

*

Els veins de la Ronda de Sant Antoni s'han diri
a l'Ajuntament, protestant que els
venedors am

git

bulants converteixin aquL11 carrer en uns encants.
Es inútil que protestin.
Ja fa temps que venim observant que els regidors
toleren que els cira-botes i els venedors ambulants
facin el que vulguin deis nostres carrers.
En cap ciutat del món, una mica important, es
toleraria que en els carrers més céntrics hi hagues
sin muntanyes de melons i síndries.
Aviat els turronaires envairan els carrers, coni si
a la nostra ciutat no es
fabriquessin dolços.
S'ha de posar remei a aquest mal vergonyós.
Els carrers són pels transeünts i no pels venedors
ambulants.
Els que vulguin vendre que plantin botiga i que
no converteixin la ciutat en un aduar marroquí.
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Al cim de les muntanyes de melons hi posaríem
tinent d'alcalde del districte, perqué
tothom conegués el responsable d'un deis espectacles
que contribueixen a donar a la nostra ciutat un as
pecte provincia.
el retrat del

* *

L'afer del

*

de Balines donará rima de joc.
nota de l'al
caldia i la censura, obrant rima encertadament, l'ha
deixat publicar.
El senyor Baró de Viver té el costum de tractar
despectivament a tots aquells que discuteixen les se
carrer

Els propietaris i veins han replicat la

ves

disposicions.

Fa molt mal fet. Es molt perillós per a una auto
itat que es declari intangible.
L'actuado dels homes públics, aquí i a arreu, es
pot comentar. Si accepta els aplaudiments, ha d'ac
ceptar també les censures.
Els propietaris es planyen de l'actitud poc discreta
de l'alcalde.
Tractant-se d'una obra de tants milions és just i
raonable que siguin escoltades totes les opinions.
Algú s'ha estranyat de l'actitud que ha adoptat el
senyor Pich.
A nosaltres no ens ha f et ni fred ni calor.
Coneixent la vida política del senyor Pich, no ens
ha d'estranyar que avui digui el contrari d'ahir.
El senyor Pich és un penell de campanar. Si veieu
que canvia d'actitud, és que el vent ha canviat també
de direcció.
* *

*

Segueixen els representants deis pobles que no te
la sort de parlar la llengua francesa, ocupant
se de la circular sobre les llengües regionals del mi
nen

nistre d'Instrucció Pública senyor De Monzie. En
comptes de protestar és preferible que treballin per
enaltir-les.
Aquést procediment ha donat molt bon resultat en
altres

pobles.

Un bon llibre escrit
millor protesta.

en

la

* *

llengua bandejada, és la
*

Per ara sembla que el senyor Nebot
truir les Rambles.

no

pensa des

A legrem-nos-en.

A la Rambla de Canaletes s'hi han posat cadires
lloguer, i ara sembla un carrer de Navalcarnero.
Anem progressant.
Per qué no fan un sacrifici més i lloguen una xa
ranga que doni concerts a mitja tarda?
Oh! quina delicia! I que bé sonarien els instru
ments sota els plátans de la Rambla !
de

-

*

*

*

En Martínez Anido ha dit als periodistes que el
el solucionaran França i Es

problema del Marroc
panya.

Déu ho faci.
Es un problema tan difícil de resoldre, que fina
s'espanten els maternatics més eminents.
Peró el problema s'ha de resoldre.

Siguem optimistes.

Ha estat sobreseida la causa que se seguía contra
el P. Barceló, per unes suposades paraules que va
pronunciar a Girona en un sermó.
Ha quedat demostrada la innocencia del P. Bar
celó.
Ho celebrem.
*

quadra".
*

feta

es

resisteix i

usa

de totes les

seves

manyes per

Apurat pel ponci, u diu, per fi, que

a

alló que dl mana s'hi oposa l'Alcubilla.
—Pues, que no se oponga! En último
en la cárcel y... en paz !

caso

a

le meto

* *

Un periódic sembla que s'estranya que un empre
sari de pugilística, en parlar deis seus homes de
combat, els citi com els cavalls de carrera, dient "la
meya
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Les botaratadas deis governadors de provincia són
antigues i famoses com la creació deis góverns
civils i les seves excellencies.
Ara se'n cita una de qué f ou víctima la popular
collecció legislativa d'Alcubilla.
Es tracta d'un ponci que en materia de quintes
vol passar per sobre de la llei per a servir a un cacic.
El secretani de l'Ajuntament a qui s'exigia la mali
tan

A la conferencia de savis anglesos reunIda a
Southampton (omple la boca aquest nom de ciutat!)

s'hi ha prpesentat un informe respecta la troballa
d'un cap-de-mort que fa vint mil anys que dorm a
una coya de la Galilea.
Si que és vell aquest pobre home !
Els savis anglesos, tots pasmats, preguntaren, se
gurament, que qui els havia contat els vint mil anys.
IJn altre rabí?
El més xocant del cas és que el pobre home a qui
corresponia l'usdefruit del cap habia sofert en ehl
operació quirúrgica feta amb instruments de
una
pedra que trobaren al lloc del crim els savis troba
dors.
N'hi haurá per a llogar-hi cadires a la Conferen
cia de savis de Southampton quan estudiin aquest
afer antropológic-arqueológic-quirúrgic !

~52SZSV~Z52. OW~:5~~~i~VZIZZIS~WIZZt
La 'lástima és que

a que passa
ESPANYA ENFORA
La nostra opinió sobre la Societat de les Nacions
i l'eficácia de la seva actuació en la conservació de
la pau, és ben coneguda; peró aixel no vol pas dir
que no sentim vivament els seus fracassos.
Cal confessar que la major part d'ells els hi pro
porciona Anglaterra.
La Societat de les Nacions sois pot operar al re
dos del Tractat de Versalles. rou creada per fer-lo
viable i autoritzar la seva absurda aplicació, i si es
mou

d'aquest

cercle d'interessos sois dóna passos

en

fals o es crea situacions difícils, si no ridícules.
Italia no en va f er cap cas quan Ii convingué pen
dre's la justícia per la seva má, ni Anglaterra tam
Poc quan ha

volgut fer la

seva...

amb la qüestió de Mossul, la So
cietat de les Nacions está fent un ridiculíssim paper,
davant de les audacioses i fresquíssimes declara
cions de la Gran Bretanya contra l'arbitratge inter
nacional que temps ha tenia admés, la Societat de les
Nacions (faisonada per aquella) hauria de plegar el
ram i tornar-se'n cadascú'a casa seva.
Molts creuen que encara pot fer algun bé aquesta
entitat internacional, f acilitant mitjans per donar so
lucions planeres a algunes de les moltes árdues qües
tions que la creixent normalització de la vida a l'Eu
ropa Central aboca cada día sobre- les taules de 'la
diplomácia mundial. Alguna d'aquestes qüestions,
com, v. gr., la del retorn de les colónies germániques
al govern del Reich, necessitará de la S. N. per faci
litar llur traspás als seus legítims amos, demés de
donar la forma, diguem legal, que ha d'autoritzar-lo.

Aquests dies,

es

va

inutilitzant

rápidament

aparatós organisme, que hauria pogut ésser un
poderós instrument de pacificació i de progrés mun
tan

dials.
Per cert que aquesta setmana, per tal de fer que
dar en mal lloc el Papa, s'ha inventat una declaració
papal en qué la Santa Seu apareixia com si demanés
la seva entrada en aquest Areópag internacional.
Res més lluny que aixó. L'órgan oficiós del Vaticá
s'ha apressat a desmentir-ho en discretes per?) ter
minants paraules. Que consti.
Tornant a alió de Mossul, Turquia está resolta
digui
a portar la qüestió a sang i a foc, per més que
i que faci la Societat de les Nacions.
De primer antuvi ha ficat un vertader exercit, en
cara que disfressat en
certa manera, per mantenir
l'aparença de legalitaf, dintre del territori neutral del
vileiat. Anglaterra per ara fa els ulls grossos, peró
prepara el gran trident de Neptú per quan faci falta
una raó de pes decisiva. Quart arribi aquest cas, An
glaterra prescindirá, segurament, de la S. de les N.,
com en prescindeix Turquia, bé que aquesta nació
no hi vingui tan obligada com Anglaterra a portar
el plet a la decisió de l'alt tribunal.
Al fons d'aquesta qüestió solament hi ha uns in
esgotables jaciments de petroli, de vital interes per
a la Gran Bretanya.
Déu vulgui que aquest petroli no torni a arBorar
el món.
Altrament, ja déiem en l'anterior crónica que un
f ort nucli d'opinió británica s'oposa a la política del
gabinet conservador en aixó de Mossul. Per aquest
motiu no seria estrany que per ara es donés 'largues
ocasió.
a l'assumpte, esperant Anglaterra millor
Peró, esppará Turquia ?

Qui sap?
J.
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Noticiad
ESPANYA
A la sessió del Patronat de Previsió Social de Ca

talunya i Balears, hi assistiren vocals patrons, obrers
i técnics i nodrida representació de la direcció i alt
personal de la Caixa Collaboradora i Inspecció Re
gional del Régim de Retir Obrer Obligatori. El con
seller-delegat de l'Institut de Previsió, don Josep
Maluquer i Salvador, ocupá la presid?ncia que li
fou cedida pel senyor Bastardas, i exposá la tasca
realitzada en la darrera Conferéncia internacional
del Treball, especialment, pels delegats d'Espanya i
Txecoeslováquia, i l'estat actual de les actuacions, en
rnanifest ajut de l'obra de Ginebra. Amb aquest oh
jecte es va ocupar de la collaboració técnica actua
rial del projecte d'Unió internacional de l'Assegu
ranga i de la preparació del curs popular d'Asse
gurança obrera de Reus sobre inversions financiei o
socials. Posa, especialment, de relleu l'apreci per la
Cornissió Internacional d'Assegurances Socials de
l'obra esmentada del dit Institut,
Després de sentides manif estacions del president
del Patronat, senyor Bastardas, i a proposta del vo
cal obrer senyor Duran, es va acordar, per vot uná
nime, que constés en acta l'agraiment del Patronat
per la deferéncia del senyor Maluquer en donar la
conf erencia, felicitant-lo per l'éxit de la seva posi
tiva tasca, i ratificar per telegrama al senyor presi
dent de l'Institut de Previsió la ferina adhesió d'a
quest Patronat a la tasca positiva del dit organisme.
—Es prevé a les dones interessades, a les quals
pugui convenir, que ha quedat oberta la matrícula a
l'Escola de Labors i Oficis per a la dona i Secció
de perfeccionament, les classes de la qual comença
ran el dia primer del vinent mes d'octubre. Les di
tes places completen la cultura femenina, tant en
el sentit de dona de casa, com en l'aspecte més in
dependent d'una informació ciutadana.
—La Comissió Permanent de la Junta de Protec
ció a la Infancia, entre altres interessants acords,
prengué el de crear, a les barriades, guarderies per
a infants de pit, a l'objecte que les mares puguin
criar els seus fills durant el dia, en la forma que la
llei els concedeix. La Junta sollicitá la collaboració
deis industrials en aquesta obra que espera obtenir,
tenint en compte la importancia social que represen
ta la projectada institució.
També va acordar intensificar l'obra "Grancher",
als nou-nats fills de mtre tuberculosa, proporcionant
los dida, a l'objecte d'allunyar-los del contagi.
—Davant del micrófon de l'estació emissora de la
Unió Radio pronuncia, a Madrid, el sots-secretari
del Treball una conferéncia, dient que dintre de
pocs dies s'obriran les Escoles Socials del ministeri
del Treball:
"Aixó era una necessitat sentida pels esperits se
lectes de la nostra patria, per aquells que consumi
ren el més florit de la vida millorant els destins deis
humils, per aquells que laboraren per l'organització
dels interessos nacionals i cercaven el segell de pau
que fon totes les activitats i harmonies i tots els in
teressos.
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No pretenem fer sociólegs sinó homes que sentin
l'apostolat social, que consagrin llur energia i llur
entusiasme al millorament de la vida, al bé deis seus
semblants, i que a aquestes nobilíssimes virtuts unei
xin la d'un fervent amor a la patria, amb la condi
ció sincera que en laborar per l'enriquiment del pa
trimoni espiritual, realitzen una obra de cultura de
benefici a tota la humanitat".
—A Gijon s'ha reunit l'Assemblea Gremial Es
panyola, amb nombrosos representants de totes les
regions. S'ha procurat enfondir el sentiment de so
lidaritat de classe, sintetitzada en una formosa ban
dera de la Confederació que f ou solemnialment be
neida en l'església de Sant I,loreng després d'una
Missa a tota orquestra.
—Deis so milions destinats a préstecs als colliters
de blats, se n'esmercen pocs per ara. I no és perqué
no
siguin necessaris aquests préstecs, sinó perque
se'n donen vergonya molts pagesos que se sápiga
que són deutors al Govern.
Contra go que s'esperava, les peticions de diners
es despatxen prompte i fácilment. Aixó és bo.
-

ESTRANGER

El Govern turc ha disposat la clausura de 600
monestirs musulmans. Encara com no els hi ha calat
foc, com feren els liberals espanyols amb els mones
tirs católics el passat segle ! Es coneix que el govern
d'Angora está tocat de la déria progressista.
—La premsa russa no sap a qué atribuir la in
vasió de puces que sofreixen totes les' grans ciu
tats, especialment la capital. Tal volta un adagi cas
tellá podrá donar-los una explicació satisf actória :
"A perro flaco todo son pulgas".
—Per tal de fomentar la construcció de cases ba
rates el govern d'Italia eximeix d'impostos, durant
vint-i-cinc anys, a les cases ja comengades. Els ca
pitals esmergats fins avui a Italia en aquesta classe
d'obres passa de sis mil milions de lires.
•—Aprenem. La Federació Americana del Treball
ha publicat una proclama exhortant tots els ianquis
a comprar i consumir únicament productes del país.
—L'Institut Superior del Magisteri de Maria Im
maculada, d'Italia, ha estat oficialment equiparat als
instituts superiors oficials del Magisteri.
—Es confirma l'adhesió oficial del ministre d'Ins
trucció Pública d'Italia al Congrés Universitari In
ternacional Católic de Bolónia.
—Els Soviets russos tenen empleats en la propa
ganda mundial de les seves doctrines socials (!) res
menys que 56.000 comunistes amb dietes de minis
tre i crldits a tot arreu. D'aixó se'n diu saber fer

propaganda.
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxie.—Servel mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Unja de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo í Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 1 de Montevideo el 3.
Link de New-York, Cuba, MéxIc.—Servel 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 !-Jayana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Millo de Venezuela Colombla.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz 1Barcelona.
L'ida de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant e! 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats servels, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials 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 rio són fixes s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions Inés favorables i passatgers, als quals
Companyla dóna allotjarnent molt cómodeitracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
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Heus aquí un fulletó que feia bona falta
la nos tra literatura social. Es tracta, senzi
llament, d'una conferéncia, perb conferéncia
estructurada en forma tal que equival a un
llibre fornit i robust.
La seva di/asió pot obrir molts ulis i pot
desfer molts equívocs respecte a l'actuació so
cial deis catalics que en aquests darrers temps
s'han prodat arreu del món i entre nosaltres.»
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