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Refir Obrer Oblígaforí

En el primer quínquenní
Fa cinc anys que el Retir Obrer Obligatori, pri
mer deis segurs social:, és ací una realitat. I els
seus resultats són, certament, ben encoratjadors i

estimulants. Foques obres hi ha (en l'esfera ofi

cial,

que hagin arribat al grau d'extensió
consolidació a qué ha arribat l'Insti
tut Nacional de Previsió en menys poc temps. Per
qué cal dir que avui el Régim del Retir Obligato
ri, amb els seus dos milions d'afiliats, amb els
seus trenta sis milions invertits en obres en bene
fici del poble, ha assolit un predicament i una se
riositat que poc sosopitaren els que a l'obra dedi
caren. el: seus esforços en l'esfera modesta en qué
han de comen çar-se aquestes obres.
Haver arribat en tan pocs anys a l'organitza
ció del régim per Zspanya sencera, amb les seves
vint Caixes Collaboradores (moltes de nova plan
ta, creados únicament per aquest objecte); haver
arribat a afiliar més de dos milions d'obrers; ha
no

cap)

ensems de

ver

arribat

clüs
cine

a

inversions socials tan

quantioses (in

Caixes la vida de les quals va comen çar fa
anys); i haver pogut adquirir un, grau tan
extraordinari de prestigi i de solidesa com rins
tztut ha fet, sembla realment obra de
rniracle.
és que si analitzéssim a fons les
causes del
no deixaríem de trobar-hi, entre altres,
següents: primera, haver comptat arnb l'horne
de
vocació i de preparació suficients per a l'obra;
leg°na, haver sabut agermanar din: ella els ele
en

17elunnen,

»tenis de »olor sentit i más gran técnica social
d'Espanya, prescindint de llur criteri polític i de
la respectiva procedéncia; tercera, haver pogut
agermanar entitats de previsió de molt prestigi, ja
existents, amb altres de nova creació; quarta, ha
ver auscultat amb tota cura la realitat peninsular,
aprofitant el: seus batees, fabricant el motllo se
gons el contingut, i no el contingut segons el
com és aci tradicional; cm quena, haver portat
a cap una administració austera i honradíssima;
i sisena, haver cercat primer la implantació i con

solidació del Régim amb preferéncia a extensions
i amplituds que fan ,perdre la realitat i les possi
bilitats real: de vista.
Si goséssirn, diríem que el seny catalá (i qui diu
catala no diu exclusiu deis catalans) hi ha tingut
una bona part en ctquesta obra, que ami tenim
molt superior a altres semblants de l'estranger,
ádhuc de nacions on el gran de preparació i de
cultura estan molt per damunt del nostre.
Nosaltres, per tant, que estem ben convençuts
que aquesta matéria social és la tasca más seriosa
que es porta .a cap a Espanya, no podem menys
de cantar un hirnne de festa anualment en arribar
la data de l'aniversari de l'establiment amb carác
ter

qual

obligatori d'aquest Régim, els beneficis del
seran

más preats

pacificació social
dosos que n'esperem.
i la

a

en

mida que el temps passa
reporti el: fruits abun
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renfrada
Meditació per a l'entrada en l'any francisca., sera
el record d'un feliç peregrinatge. Sortia el tren de
Roma quan al cementiri del Campo Verano s'ence
nien els llums del vespre, i el sol que l'endema hau
riem de wure eixir del mont Subasio es desava rera
el mont Vaticá. Peró vet aquí que la piadosa ex
cursió al país del Cant del Sol, al forn de caritat on
nac

que al mondo

un

sale

una impressió meravellosa de lluna.
la vall de la Nera, anávem fent via
com a un país misteriós de boira lluminosa i blan
quíssima. Venomen ignot, semblava per al viatger
com si s'acostés a una cascada immensa i silenciosa
de polsim f osforescent. Talment com si la lluna ha
gués davallat a la terra, volant l'exprés cap a un
paisatge selenita. Després el f enomen es complica
i embellí més encara, en aparlixer al fons de la blan
cor transparent les puntes vibrants de llumenetes
penjades. Dintre la boira es dibuixaven encimbe
llats els fanals llunyans de les poblacions de la Um
bria, cadascuna damunt de son turó feudal. Eren
cotTstellacions vives, que unien llur claror pipille
jant, al gran llengol lunar de les gorges fluvials que
ens
duien a la terra franciscana. Així, en la nit,
seguint les valls del Teverone i del Topino, passa
ren els estels de Temí, cte Spoleto i de Trevi, de
Foligno i de Spello, fins que, escombrada la boira,
es para el tren a l'estació sagrada i el viatger amb
emoció petjant en l'alta hora nocturna el sacre pis de
es

comenga amb

Ja

en

ésser

a

sora nostra »catre terra

veia

en un

cel d'octubre

brunyit,

net i

brillant, triom

far, sola, reina i sobirana, puríssima, nítida i victo

riosa, la blanca majestat de sora luna.
Aquella lluna d'Assís, planant sobre el silenci,
duia al cor del viatger una pau absoluta. Tot el pa
ratge sant que la geografia dantesca en mots immor
tals defineix
intra Tupino e l'acqua che discende
del colle eletto del beato Ubaldo
cándid i pur i estés d'argent com vel d'una no
vicia. En un albergo nou que s'arrecera contra la
porta mateixa de San Francesco s'ajeia el romeu en
el si de la quietud més santa que en cap indret del
món sota el mantel! lacti d'un pleniluni fruir sigui
possible, i comprengué que enlloc no podia ésser la
princesa de la nit tan immaculada, perqué allí vetlla
per set centúries el cos del seu bhaventurat Germa.
i Poeta.
L'endema, veia el pelegrí el triomf de Germá Sol.
Hi havia boira a la plana d'on sorgia com brolla
dor al mig d'un llac, la Porciúncula, enduent-se'n
la mirada a l'altre extrem de la conca, l'encimbe
llada i rival Perúgia. Peró la falda de la mare Assís,
era

fertile costa d'alto

monte

pende

rebia els amors matutinals de messor lo Frate Sole,
i fi obria al pas tota la munior de floretes f rancis
canes.

De la pau de la nit neixia la pau inefable del jorn,
en aquelles costes d'on davallá el Paz et bonum. Al
cor se'm quedaven uns versos llegits que, inspirats
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Assis

pel veí Monteluco de Spoleto,
tud

I

OC

sonen

amb

igual quie

la vessant del Subasio :

Qui la pace delle aurore
dura tutta la giornata
solitudine beata
per chi vive e per chi inuore.

Oh, matí d'Assís ! Pel viatger floria en el jardí
misteriós de les tres basíliques l'esclat de les pin
tures naixents en el bressol de la plástica cristiana,
que amb les seves divinals i prodigioses gestes, f esta
i joia del món, el Francesco allí present i difunt va
encendre i suscitar. Emoció de la missa sota les vol
tes del Cimabue a l'església baixa ; emoció del pas
seig sota els frisos del Giotto a l'església alta i triom
fal ; emoció del cant a la cripta o tercera capella,
catacumba que mostra dins de la roca i presonera
en reixes la caixa que és l'urna del Pobrissó. Si el
sepulcre de Crist és buit, a la nova Jerusalem, bé
podem dir que és aquest el lloc més sacre del món,
on el segon Crist jeu ara f aran set centúries, jeu i
reposa en son cos macerat que els claus de Crist per
foren.
Oh ciutat empinada, carrers en costa i places en
pujada. Ciutat gótica, i verge ; murs i torres i teu
lades i portes ogivals i recons i graons tal com al
segle ditxós on Francesc hi passava. La Seu de,
Sant Ruf í era ja feta quan nasqué el Joan de Mes
tre Pere Bernardone i de Madona Pica de Bourle
mont. Hem vist la casa, el pessebre, tanta reliquia
guardada en aquest sacre Assís, relicari tot ell, guar
dat per sis mil paisans d'aquella civitas benedicta
a Domino, ciutat "per la qual moltes animes es sal
varan i en la qual molts servents de l'Altíssim ha
bitaran i de la qual seran elegits molts justos per
al Regne Etern
segons Sant Francesc, moridor,
en contemplar-la acomiadant-s'hi la beneí. Hem vist
la reliquia i el testimoni més preciós i auténtic; dins
de l'església deis ferms contraforts, impossible de
caure, el cos lilial de Santa Clara, nom estimat, la
mare virginal de les filies primeres del Patriarca,
les santes dames de la Pobresa.
Peró és en sortint de la ciutat i en davallant a
f ora de la Porta Nuova, quan hem vist i olorat i
tocat i dit j gustat, amb nostres cinc sentits espiri
tualitzats, el sentit de l'alegria franciscana. Tal com
un guia
misteriós providencial, un jovenet sorgí
que concluía el viatger a San Damiano descobrint-li
el rusc de la me! d'Assís. Llavors, lluint el pie matí
sobre les valls gemades
ubérrimes de la Umbría,
bressant-se per un alé de pau xiprers i escabella
des oliveres, cantant les fioretti i els uccellini les
virtuts de la terra de Déu, aná i descobrí aquest
romeu entre .ells l'hort i el jardí on el Poeta cru
cificat canta entre dolors dolcíssims l'himne de la
perfecta alegria, que és l'himne de la perfecta gra
titud:
Laudato
la quale

si, Misignore, per la sora
ne

nostra matre terra

sustenta et governa

produce diversi fructi

fiar et herba.
San Damiano in Assisil Hort segellat i fontana
fresca on rajá primer que enlloc i on raja encara
per miracle aquesta aigua de vida espiritual que és
et

con

coloriti
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franciscá. Dolça capella humil, entre xi
oliveres, dolç convent humilíssim, dolç jardí.
A la capella parla Crist crucificat al minyó que no
es deja llavors més que Giovanni Bernardone, co
prers i

mandant-li que li adobés la casa, simbólica ordre
que atenyia tant la modesta ermita negligida cor-n,
allá abaix, Tíber avall, l'Església del Latera, la San
ta Església de Roma. El convent, fou el primer ere
mitori de Clara Sciffi i les primeres verges f ran
ciscanes, castell que per reina tenia la Pobresa i per
rei a Jesús Sagramentat, castell que debades mu
sulmans assetjaven perque Clara amb el Copó, sor
gint dalt de la tanca de l'hort, els esfereí. L'hort
aquest, és l'indret geográfic i ádhuc dina cósmic,
on Francesc, abans de morir,
foradat ja pels Sants
Estigmes, malalt i cec gairebé, compongué, dins
d'una barraca de canyes, tan humil que els ratolins
l'amoinaven pujant-li ádhuc per la cara, compongué
aquest ofici de la gratitud, aquest psalm de les cria
tures que renova la glória i la grácia i la providén
cia de la Creació :
-

CANTICUM FIZATRIS SOLIS

Altissimu, onnipotente,
tue

so

le

bon

laude, la gloria

e

Signore
l'honore

et

onne

bene

[dictione.
Laudato sie, missignore, cum tucte le tue
spetialtnente tnessor lo frate sole
lo quale iorno et allumini noi per loi.

crea turc

Ah, quin repós i quina fortalesa, aquest

d'agraiment,
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tuals de les flors i els ocells, germans en l'alabança
Déu, a l'hora que ens diuen germans del simi,
germans de la bestia i fills de la materia borda sens
pare ni tutor.
I més avall, al mig de la plana, botó de la gran
1-oda deis camps, la cúpula de la Santa Porciúncula :
la cúpula de les indulgacies, gran mare que coya
dos petits dins de sa volta : dues edícules : la cella
on s'extingia, ara fará els set segles,
sota el cant
joiós de les aloses, la vida terrenal de Sant Fran
cese, i la santíssima pobra capella, vestida ara d'or
i de pintures, on davallaren, la próxima nit de Sant
Pere in Vinculis, Jesús i Santa Maria deis Angels,
a desvincular de les penes deis
pecats els homes,
per grácia i petició d'aquell servent beatíssim, vas
escollit de perfeccions divines i sembrador de pau
i de bondat. Plenária, Universal, PerPtua, parau
les de gran consolació en la portalada de la basílica,
on la font
de la indulgencia raja del cel tot l'any
a

seguit.
Sigui'ns aquest repás mental del pelegrí d'Assís,
entrada pia al jubilen set voltes secular. Que Sant
Francesc ens doni la seva gracia i la seva claror per
a dir paraules de pau al món
esvalotat del segle nos
tre, que

la guerra per la guerra ; paraules de
la gent engallada pel diable de l'orgull

ama

gratitud,

a

materialista; paraules d'humilitat, als hornes que in
fla la supérbia científica de tots els determinismes ;
paraules de pietat, als pobres que esgarria la falsa

caritat deis socialistes.
cant

davant l'assalt deis sal-rail-1s de l'evo
lucionisme, que neguen la Creació; quin consol,
quin encoratjament, el trobar-nos germans espiri

StIZSUCCIMISMSZIMMaismasx~~~:M

I, sobretot, paraules de contrició pels pecats pro
pis, per tal que la Indulgencia que Francesc gene
rós del Cel ens porta, trobi en nostre cor penedit
lloc

on

posar-se.

R. RUCABADO
nat~~51~~2~2125~~111e

La Croada d'.ilrfés
Les congregacions marianes han en-Tris

una

ca

tas

admirable que entra de pie en la nostra socio
logia. Els mestres hem d'aportar-hi el tribut més
vistós, responent al desig del Sant Pare.
Per on s'encamina la joventut desbridada, temp
tada, enllaminida pel desbordament sensual !... S'en
camina vers on l'emmena aquesta onada avassalla
dora que fins ha envait les llars cristianes
les més
febles, peró amb el cas de les modes més desea
rades que ja han imposat dos tipus reveladors d'una
gran feblesa de carácter, de voluntat i
que ve a
degenerar en lamentable hipocresia: el trajo del
temple i el del carrer. Aixó revolta els esperits més
transigents. Som aquí, i cal defensar-se.
Roma dóna la recepta : desvetllar les congrega
cions de les joventuts, modernitzant-les oportuna
ment sense que perdin la faisó del seu f onament.
En tal tasca hi ha apóstols d'una fermesa i d'una
clarividéncia avassalladores. Ens concretarem al
earnp de la comarca de Bages, on residirn, i ens
.avassallará la figura apostólica, d'un zel evangelic
insuperable; aquest Pare Pastoret, de la Santa Coya
de Manresa,
que fa més de dotze anys que el veiem
.esser el vertader imant de les joventuts illustrades,
intellectuals i les analfabetes.
.En ha f et el miracle de la Croada d'Artés, la
vila obrera, rural,
trescadora i mancada encara del
sentit espiritual que copsará ben aviat, ajudant Déu.
—

—

El ,diumenge, dia 18, palesá la dita vila l'afany,
l'intent de comblar la f orça del seu avenir espiri
tual. Si no hi afluí la multitud, s'hi arrenglerá el
més assenyat, el més indiscutible, el més... triat ; i
l'Assemblea assolí l'éxit que s'esperava.
La Comunió, l'ofici... acoblaren el bo i rnillor de
la vila, de les poblacions veines, comarcals i llunya
nes. La processó, un acte imponent, amb la
barreja
de cants rnarians que, com fumeroles d'incens ana
ven al tron de l'Altíssim. F,Is penons acoblaven les
joventuts sanes, encara no malejades, de la conca
del Llobregat i gran part del Cardoner. El Virolai
dins el desordre musical, natural, resultava impo
nent. I el sol dardejava sobre la multitud i, abran
dant tants milers de cors, donava el to de fortitud,
de vida, d'esperança prometedora.
Tot, tot segellat a la tarda en la magna assem
blea, on les normes a seguir es caracteritzaren bé
i f oguejaren les joventuts que tants rectors sabran
prou acompanyar i orientar sota la veu de Roma,
clara, serena i vibrant de veritat.
Pare Pastoret : ho clic a vós per tots els vostres
cornpanys d'organització : popularitzeu-les f orça
aquestes croades, que seran profitoses. De l'estreta
de má que váreu donar-me als graons del presbi
teri de la parroquial d'Artés, encara en sento l'es
calfor. Farem el que calgui !
ANTON BUSQUETS 1 PUNSF,T
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Les Escoles de serveí social
Una prova palesa que l'esperit cristiá va domi
cada dia més en la societat i que l'egoisme in
dividual va cedint terreny a l'esperit de solidaritat
cristiana, la tenim en aquest corrent, tan modern
com bell i profitós, de crear arreu del món "Esco
les de servei social".
Una gran eflorescéncia d'obres socials cobreix
avui la terra. Els treballadors socials, així sels ano
mena als Estats Units, constitueixen ja una profes
sió. Les obres benéfiques i socials, i les económi
ques i socials, ocupen avui dia un gran nombre de
persones pertanyents a totes les classes socials. A
mesura que aquestes obres es multipliquen i es per
feccionen, es fa més necessária la preparació i la
competéncia del personal cridat a dirigir-les.
La indústria humana s'ha desenrotllat en l'edat
moderna d'una manera veritablement sorprenent.
Homes i dones i petits inf ants són sotmesos a la
vida dura del treball. La vida de fábrica ofereix per
als individus i per a la societat nous perills d'ordre
higiénic i moral.
Aixó ha donat lloc a la creació d'un nou cárrec
que no pot desempenyar-se sense abnegació, intel
ligéncia i molt de tacte. Ens ref erim al cárrec ano
menat de "Superintendents de fábrica", la missió
dels quals consisteix a inspeccionar tot go que es
ref ereix a la higiene i a la moralitat deis obrers.
Essent com és avui dia la vida de l'obrer molt
més complexa i difícil que en altres temps, i exis
tint tants enemics que tendeixen a pervertir les se
cor, apartant-lo es
ves idees i a corrompre el seu
pecialment de la vida de familia, per a portar-lo a
redós de societats económiques, professionals o po
litigues, on són en perill els seus cabals, la seva
honradesa i sobretot, la seva moralitat i la seva re
ligió, s'ha f et necessária la creació del cárrec ano
menat "Visitadors socials", que tenen per objecte
f er, en l'ordre social, la f elicitat de la familia obrera.
Fácil és de compendre el tacte, la delicadesa, l'ab
negació, la instrucció social que es requereix per a
exercir aquest cárrec de veritable ángel tutelar de
la familia obrera.
Heus ací esmentats els fins principals a qué va
encaminada la formació que es dóna a les Escoles
de servei social.
Llarg seria parlar d'elles, baldament no f éssim
Inés que esMentar-les. Tantes són jqh i de tanta im
portancia les establertes a Franga, Bélgica, Alema
nya, Suissa, Holanda i, sobretot, als Estats Units.
Aquestes Escoles no són purament teóriques, ni
solament practiques, sinó que reuneixen ambdues
coses a la vegada : l'estudi i la práctica de les obres
socials. A elles acuden persones de totes les classes
socials. Els uns hi van amb esperit d'arborada ca
ritat per a portar les seves aptituds i els seus di
ners al servei de la classe obrera ; els altres, per a
cooperar eficagrnent a la fundació, direcció i des
enrotllament de les obres benéfiques, de f ormació i
d'organització social, o també de propaganda.
Després de l'esperit que dóna vida a una obra, i
de la doctrina que li serveix de base, no hi ha res
tan important com la seva direcció ; disposar de di
nant

rectors competents és sens dubte la primera neces
sitat de qualsevol associació o organització, i és ben
cert, l'experilncia ho demostra cada día, que els di
rectors de les obres no s'improvisen ; i precisament
perqué hi ha tants directors d'obres improvisats, hi
ha també tantes obres que f racassen, i tantes que
porten una vida esllanguida. A aquest mal posa re
mei, d'una manera eficag, la institució de les Es
coles de servei social.
Quantes institucions de carácter obrer han f ra
cassat a Barcelona perqué Ilur direcció ha estat con
fiada a uns senyors que no han parlat mai amb un
obrer autIntic ! Hi ha senyors que creuen que les
qüestions de carácter social es poden solucionar amb
els mateixos procediments que les de carácter be
néfic. La qüestió social no té res a veure amb la
beneficéncia.
L'obrer no és un pobre que pidola, sinó un home
que viu del seu treball i té el dret d'exigir que se'l
tracti bé. A Barcelona hem jugat a fer sindicats
católics. I hem cregut que les ficcions eren realitats.
Es ja axiomátic que l'apostolat més eficaç en, les
actuals circumstáncies és de l'obrer per a l'obrer.
Ara bé : quin apostolat podrá exercir un obrer tnan
cat d'esperit social, de sentit social, d'instrucció so
cial? O bé no exercirá cap influéncia al seu entorn
maléfic. Si acut a
o bé l'exercirá en algun sentit
l'Escola de servei social un obrer d'assenyalades qua
litats naturals, i surt d'ella ben instruit i orientat,
la seva influéncia será decisiva, i el seu apostolat
será un apostolat veritablement salvador. I aixó és
go que, degut a les dites escoles, es va cada dia
obtenint amb grans esperances per al regnat de la
pau social, que és Paspiració de tota la humanitat.
Cal fer esment dels resultats encoratjadors que es
van també obtenint per majá de les "Superinten
dents" de fabriques on treballen dones soles o do
nes i hornes juntament ; la selecció del personal, la
distribució del treball, la deguda separació de sexes,
la supressió d'hores nocturnes de treball per a la
dona, la deguda vigilancia o decéncia a les cambres
que f reqüenten les dones, les sollicituds degudes a
la maternitat i a la salut de les treballadores i a la
higiene de les sales de treball; la deguda organit
zació de serveis d'inf ermeria, de cantina i de tan
tes altres coses que sabrá atendre curosament i amb
abnegada sollicitud una dona formada especialment
per aixe), i que no poden de cap manera confiar-se
a un obrer qualsevol, baldament sigui majordom o
contramestre.

Els Estats, com així també les empreses particu
lars i adhuc alguns benemérits individus, han esta
blert escoles d'aquesta mena ; unes d'oficials, altres
de privades, i d'aquestes, unes neutres, altres socia
listes i altres finalment católiques. No cal dir que
les católiques són les que s'adapten millor a l'es
perit i finalitat d'aquesta mena d'institucions socials
i que, per consegüent, són també les que han repor
tat fruits ben assaonats. Hom diría que Déu ha
beneit d'una manera especial el valor de declarar-se
obertament conf essionals.
En el prospecte de l'Escola Central Superior de
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cristians, s'hi llegeix : "Aques
objecte assegurar als joves

tenen per

educació d'acord arnb llurs conviccions
per tant, tot l'ensenyament i tota la seva
formació s'inspiraran en les máximes de l'Evangeli
i en la doctrina de l'Església católica. Les masses
obreres s'organitzen, van prenent consciéncia de la
seva própia f orça i se'n serveixen. Així, dones, la
societat será exposada a grans perills, si els obrers
no disposen d'homes de la seva classe instruits i
ben formats, assenyats i d'una profunda moralitat,
amb aptituds per a dirigir el moviment obrer, se
gons les regles de la raó i de la justicia".
L'Escola social, anexa a la Universitat Loyola,
de Chicago, diu en el seu prospecte que té per fi
respondre a la necessitat urgent de l'ideal católic
en
la ciéncia social, i deis treballadors católics en
el camp social. L'Escola del National Catholic Wel
fare Council, de Washington, declara que la seva
finalitat és formar obreres católiques i. oferir a les
directores de les omanitzacions femenines un majá
segtr de saber difonbdre l'esperit católic en el treball
social. I el 7'he Catholic Charities Review escrivia
en un deis seus números que "per al católic, un tre
ball social sense esperit religiós ha d'ésser una cosa
completament incomprensible, ti que l'escola, en la
qual arnb ocasió de l'ensenyança oficial s'educa en
sentit católic, és la millor preparació per a qualse
vol servei social, perqué posseeix en realitat el se
cret de comunicar als treballs socials veritable efi
una

religioses, i,

O

C

1
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El dia 20 d'agost de l'any darrer es va crear a
Madrid per R. D. una Escola Social.
No podem dir res encara del seu funcionament.
Temem, peró, que no sigui altra cosa que un orga
nisme burocrátic.
Per qué no es crea a Barcelona una Escola d'a
questa naturalesa? Quan será que ens decidirem
a -crear una obra sólida i ben orientada ? Algun dia
potser ens penedirem d'haver mantingut tantes fic
cions. Ens planyem que l'obrer viu allunyat de nos
altres i fem molt poca cosa per atraure'l.
A Barcelona succeeix el mateix, dissortadament,
que en altres ciutats d'Espanya. Quan es funda una
entitat, es pensa únicament amb els noms sonors que
seran
portats a la junta, peró no es pensa amb
l'home que ha de treballar i ha de donar vida a
l'organisme. Per a treballar no calen honors ni con
decoracions, sinó tenir l'esperit veritablement d'após
tol. No s'han de cercar persones generoses que pa
guin el déficit, sinó el concurs deis homes que tre
bailen. Per a vencer cal lluitar.
Quina responsabilitat més gran contrauen davant
de Déu els que podrien treballar per aconseguir la
cristianització del poble i no treballen !
Certament que és una cosa més fácil i planera
tallar cada trimestre el cupó ; peró aquells que tenen
diners sobrers i no en donen per a fer bones obres,
que no oblidin mai que la riquesa és una responsa
bilitat.
-

cacia".

J. c.
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Federació catalana d'estudíanis católics
Aquesta entlsiasta

entitat

ha

circular que amb gust acollim

en

lurnnes.

publicat aquesta
les nostres

co

Segurament ja deu tenir vosté coneixement de
la Federació Catalana d'Estudiants Católics. Fórern
nosaltres que ara fa tres anys realitzárem la unió de
totes les associacions católiques escolars que treba
llaven isoladament, per a formar aquesta Federació
a,ixí tenim avui federades les Associacions d'Estu
dinants Católics de Dret, de Filosofia i Lletres, de
Medicina i Ciéncies, de l'Escola industrial de Ter
rassa, de l'Institut Químic de Sarria i d'altres com
pletament adherides i identificades amb nosaltres
corn l'Associació Escolar Femenina de Barcelona i
l'Associació de Normalistes de ',leida.
L'obra d'aquesta Federació,

seu nom

com

es

pot

veure

pel

confessional i cultural així com per les no
tes ressenyades per la Premsa, busca el millorament
material de la classe escolar dintre d'un estricte es
perit religiós.
Creietn nosaltres que el moment més difícil per
1 estudiant és
el del seu establiment a Barcelona, so
bretot al primer any, en el qual per dissort, en pas
say imites vegades a un ambient diferent, el jove, ja
sigui per la dispesa, ja per no trobar un centre d'es
tu.diants católics com eh, on pugui estudiar i esbar
g.tr-se, cau en els molts paranys que habilment dis
sin-mula la ciutat, Es per aixó que hem fundat l'Ofi
cina

d'Inforrnació Escolar.

L'Oficina d'Informació Escolar té per objecte :
Primer : Cercar dispesa rigorosament católica, tant
en convents que
tinguin residents interns com en
cases particulars, a tots els estudiants que ho sollici
tin. Segon : Proporcionar a tothom que ho demani
dades sobre els estudis oficials de totes les carreres i
de tots els centres d'Espanya i principals de l'Es

tranger.
Tarnbé funciona a la Federació, si bé aquest ser
vei és exclusiu deis associats, la Cooperativa de Lli
bres, mitjançant la qual obtenen, sobre els llibres
comprats, la rebaixa mínima del io per Ioo. Aixó
amb l'esplendid estatge que posseim amb Biblioteca,
Sala de lectura, escacs, etc. I els cursos anuals de
Grec, Llatí, Anglés, Francés i Alemany, a preu re
duidíssim per als socis, sense comptar els actes cul
turals, conferencies, etc., són els avantatges que po
dem oferir a tots els que cooperen amb nosaltres.
Per aixó que avui ens dirigim a voste per a po
sar-nos a
les seves ordres, esperant que plaent-li
ço que li hem exposat ho comunicará a les persones
a qui cregui que pugui interessar, tant l'O. d'I. com
la resta, les quals han de dirigir-se al nostre estat
ge, Cameros, 3, pral., amb el segell per a la resposta.
Agraint-li les mollsties que pugui pendre's per
nosaltres, aprofita aquesta avinentesa per oferir-se a
voste la
Federació Catalana d'Estudiants Catalics
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Adéu, esfluejant!
Voldria escriure una alada i grácil petita crónica
parlant de les delícies de l'estiueig. Si la nieva plo
sub
ma estigués acostumada a la llei de les coses
aniria
expli
el
paper
tus, ara seria quan damunt
cant amb soltura i gracia el plaer de deixar la xa
fogor de la ciutat, la satisfacció d'abandonar uns
mesos la vida ordinaria del treball, el goig de satu
rar-se de naturalesa (que és un deis goigs predilec
tes de l'esperit selecte) i d'emocions pures.
Perb, que hi farem si davant de tanta bellesa a
nosaltres pecadors no se'ns ocorre altra cosa que
dir un mot: Adéu, estiuejant! I en dl hi va com
pres tot un fervent desig «amistat envers els qui
marxen, tot un paisatge de cainps i muntanyes, tot
mai viscudes. Sí,
un poema de records de coses
adéu, estiuejant; que tornis bo de cos i sa d'espe
rit, i que el contacte amb mere natura et digui quel
com de gran i sublim amb aquell llenguatge que ser
als que saben llegir
va només per als iniciats, per
en les pagines del llibre de la vida.
*

* *

Suposo, estidejant amic,

que ets catalic i bon

*

*

Segonament, dóna bou exemple

d'estiu, si amb les modes en el vestir, si amb les
teves practiques mundanes dónes mal exemple, res
cándol en será la immediata conseqüencia. I, ai de
l'escandalós! Ai del qui va per aquests pobles i viles
de pagesos i gent hu
més
u
valdria
restar a la ciutat, so
mil! Bon xic
frint les seves xafogors i les seves incomoditats. I
és just que tu, ciutadá, que reps del poble humil i
camperol tot un cúmul de beneficis, com l'afre pan,
el sol restaurador, els bells paisatges i la senzilla
soilicitud deis pagesos, els deixis, en canvi, un ras
tre de mals costums, d'immoralitats, d'escándol í de
flors de pecat?
Quantes i guantes són les colindes d'estiu que do
exemple, que corrompen els costums, que
nen mal
excelleixen en l'escandol! I el pitjor és encara que
són molts els católics que, complidors del sea deure
manera hipócrita), en sor
a ciutat (és ciar que de
tir al camp pensen que aquest deure no va amb ells
i el deixen arreconat.

corrompent animes senzilles

ca

tblic. En aquest cas, recorda't que el teu primer deu
de marina en
re en arribar al poble de muntanya o
que plácidament has de sojornar una temporada, és
el de visitar el senyor Rector. Potser sera un ca
pella vellet, pie de crostes rurals en el cos, perb pot
un
ser amb grans carismes en l'esperit; potser será
sacerdot jove, illustrat, amic de la bella literatura o
de les lletres socials; potser será un pastor senzill,
adaptat a rambient ordinari del poble, en el qual
no has de cercar delicadeses de vida ciutadana. Tot
aixo pot ésser; pero, per damunt de tot aixb, tu
has de veure en ell el curador de la teva ánima per
uns »tesos, l'eix de la feligresia que t'estatja, l'au
toritat eclesiástica a la qual has de sotmetre la teva
voluntat com a católic.
Visita'l i fes-ho amb respecte. Pensa que religio
sament és autoritat que cal enfortir antb l'exemple
de la teva submissió; i que socialment, a la millor,
és Púnica llum d'esperit d'iras pobres terrassans que
si no tinguessin la paraula del rector viurien tot
l'any capbussats a la terra material i Itspra.
Visita el senyor Rector, ofereix el teu exemple,
la teva assistencia i, si t'és possible, la teva almoina
per a la parrbquia, generalment pobra. I si la vida
de pietat parroquial exigeix algun sacrifici per a
fundar una congregació, una confrairia, no hi repa
ris. Qui sap si l'bbol del teu esforc a ciutat pot re
sultar poc fruitós, i allí, en la muntanya o en la
marina, pot ésser el gra de mostassa de l'Evangeli!
*

els teus costums, o tu, la senyoreta o senyo
ra ciutadana! I en pendran exemple.
Si amb la teva vida en el poble, &l'u la colonia

vestits,

en
materia de
fixa la mi
els
vilatans
tindran
Pensa
que
costums.
rada en tu, l'home de ciutat; que les noies i dones
del poble miraran amb tota cura el teu port, els teus

*

Darrerament,

no

tens

*

*

dret

a

menysprear

la in

fluencia que per la teva posició social, per la major
iniportáncia que el venir de ciutat et dóna, per l'ele
vació del tea esperit sobre els que et rodegen, pots
arribar a tenir sobre els convilatans d'uns mesos.
Déu et demanaráfi compte deis talents inaprofi
tats. I si durant aquests temps de descans, sense
massa esforl, tens lleure i facilitat (i si no la tens
l'has de cercar) per a exercir bé social entre els es
perits camperols que t'envolten, tens deure de fer
ho. El deure de l'apostolat et segueix arreu; i en
lloc no pots alliberar-te de les teves obligacions com
católic, i católic modem, de lluita.
Quant i quant hi ha per a fer en els pobles! I
quant i quant els rectors necessiten auxili perso
nal, moral i económic deis qui els rodegen! No et
facis, dones, el sord a la vea de Déu, que ressona
el mateix a la ciutat que al camp.
I pensa que el católic, ací o allá, ha d'obrar sem
pre en catblic, ja que la teva responsabilitat i els
teus deures, amb tu van, el mateix en poblat que en
despoblat, el mateix entre senyors que entre page
sos, el mateix entre animes senzilles que entre es
perits illustrats.
Així, i sois així, pots retornar satisfet del tea es
tiueig. Haurás aprofitat el temps pel cos i hauras
guanyat potser una batalla per l'esperit.
Adéu, estiuejant! No et puc seguir amb la nieva
persona; perb et segueixo amb la nieva imaginació.
Que aprofiti l'estiueig pel cos, el descans pel cos.
Que l'esperit no en té ni en pot tenir de descans;
descansar, per a l'esperit, equival a deixar-lo rove
llar. I aixó, mai!

Adéu, estiuejant!

GASTON GERARD
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La fragédía del franc
Heus ací una tragédia del f ranc, a Franga.
Peró heus ací una altra tragédia del franc en la
cap els

*

a

Quin remei hi queda ?
Si aixó segueix, els nostres botiguers no vendran
res en la propera temporada Cl'hivern ; i
aixó que
prou poc

venen ara!
Per aixó hem dit abans que, a més a més de la
tragédia del franc a Franga, nosaltres, aquí també
tenim la tragédia del franc a casa nostra.
I ben trágica, i amb remei molt difícil !
J. M. G.

*

sminselezest~a~t~awatatlentwaszszo
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De Solsona

Franga.
Co que

és essencial per a tot fabricant, és cercar i
trobar mercats. I com que resulta que la má d'obra
fortament pagada a Franga en f rancs, convertida
en pessetes, deixa encara bon marge de guany, el
resultat és que els productors f rancesos troben aquí
el seu agost.
A més a més, com que per cars que els articles
manufacturats resultin a Franga, donada la diferén
cia de la moneda, aquí han de resultar sempre ba
rats, el resultat és la invasió corresponent del nos
tre mercat, i la baixa enorme, enormíssima, de ven
da de les nostres manufactures.
Fa pocs dies que un amic de San Sebastián ens
explicava com en aquella ciutat les grans cases de
confeccions franceses hi envien representants ofe
rint a domicili tota classe de géneres. El consumidor
escull els que desitja o li convenen pel preu (que
són molts). I als vuit dies, els géneres són portats
a Hendaya, es passa
avís al comprador, aquest es
trasllada a Hendaya, i entra amb els géneres com
prats (i si els deixa i no els accepta, els tornen a
retirar tan tranquillament).
Encara que s'hagin de pagar drets aranzelaris, es
paguen. I per aquest procediment, una de les millors
cases de sastreria de Tolosa talla i ven magnífics
trjos pels senyors de San Sebastián a cent pessetes.
I aixó, quan els drets de duana es paguen Per
qué ja se sap que la defraudació en aquest ram, so
bretot en les poblacions de frontera, és tradicional.
* *

ha

més,

*

encara.

Una pesseta val sis

o

set francs. I així

un

viatge
prime

d'anada i tornada de Barcelona a París, en
ra classe, costa no
gaire més de trenta duros. Un

més que el de Madrid
no va a París? I qui no torna d'allí
carregat
de mercaderies de tota mena, especialment
les se
nyores, que ho troben a qualsevol preu comprant
ho en pessetes i comptant-ho en francs?
La invasió turística a Franga comengaria a prs
ocupar, si al mateix temps no donés un enorme con
tingent de compradors, d'hostes als hotels, d'espec
tadors als teatres, etc.
Com voleu que els francesos tallin la invasió es
trangera si els reporta enormes beneficis ?

Qui

*

*

*

Espanya

Franga.

f rancesos.
La segona, en canvi, deixa absolutament tranquils
els polítics i economistes espanyols.
I amb tot, la nostra tragédia del franc, sense arri
bar a tenir els colors negres de la de Franga, és ciar,
no deixa de tenyir de tons ben foscos la nostra
eco
nomía.
Per qué?
*

I

Mentrestant, aquí les pessetes se'n van, ja amb
ja cornprant articles manufacturats a

polítics i economistes

En primer lloc, la caiguda de la moneda francesa,
ens porta aquí un riu de productes
manufacturats

a

C

els turistes,

nostra terra.

La primera, porta de

0

simplifiques

Insfiiudons

En un mateix plec rebem dos fullets, molt cixe
rits, que es fan llegir a l'acte, vulguis o no.
El primer que cau a les mans es titula Memoria
,

Caja del Seminarista, i és un model
pulcritud, claredat i propaganda socialitzadora.
Ja n'hem parlat alguna altra vegada de la C. S. S.,
peró dóna 1)6- de tornar-hi quan hom veu que les
y Balance de la

de

promeses es tornen realitat

i,

encara

que humil l'ar

bre, dóna f ruits excellents.
Aquesta petita empresa económico-social está
muntada amb totes les de la llei, com si es tractés
de molta de gent i molts de recursos.
Les xif res són modestes
pobres seminaristes !
peró ocupa cada una el seu degut lloc i els conjunts
fan de bon veure.
La Memória és de pobre, peró rica en savoir
—

—

faire.

Els estats (estadets, gosariern dir) resulten pre
cioses miniatures d'experta comptabilitat.
D'un cop d'ull es veu bé l'espléndida situació mer
cantil de la C. S. S. i els bons puntals amb qué,
endemés, compta. El primer, no cal dir-ho, és el
zelosíssim Prelat d'aquella diócesi que ocupa, com
per dret propi, el cor de Catalunya.
*

*

*

L'altre fullet conté la Memoria y Balance de la
Obra de la Santa Infancia, d'un pregon sentit so
cial, demés del carácter religiosíssim que la fa tan

simpática.
Quin bon cristiá

no
n'está assabentat d'aquesta
boníssima obra?
I qui no sap a quant a menys ha arribat per cau
ses que no són del cas ?
No així a Solsona, on la cura episcopal a favor
seu, i la missional sol-licitud d'un sacerdot dignís
sim han conservat amb escreix aquesta Obra, per a
la qual els Sumes Pontífexs no han tingut més que
lloances i encariments i l'Episcopat recomanacions
apremiants sernpre,
Aquesta Memória i el Balang adjunt són dos mit
jans excellents per a promoure aquesta empresa ve
rament missional i, a radice, socialitzadora com cap
més.

S.

INST1TUT NACIONAL DE PREVISIÓ
En el Primer Quinquenni

(24 Julio! 1921-1926)
del

RETIR
que

practica

en

OBRER

seves

BLIGATOR1

relació amb el Ministeri del Treball, ha arriba! la xifra d'afiliacions

5

2•
Les

régim legal de

81

inversions financiero-socials han produit els següents beneficis immediats al
14.858,324'65 pessetes per a la Construcció crescoles.

15.424,534'97 pessetes
7.794,204'03 pessetes

per

a

per

a

e

Cases a bon preu.
altres fina de Cultura popular i de

Sígueu propagandísies dfaquesta Pafriblica obra,
Si la voleu conéixer millor, dirigiu-vos a l'Instituí Nacional de Previsió
les seves Caixes Collaboradores que tenen oficines a t°tes les Provincies del
culturals afiliades al Curs popular nacional de Segur Obrer.

poble

cooperació.

de pau i de

(Sagasta, 6, Madrid),
seu respectiu territori,

a
o

justicia]
qualsevol d(
a

les entitab

interessantíssim Cartel! ha estat publica! oportunament per l'Institu
Nacional de Previsió amb motiu del cinqué aniversari de l'establiment a Es
panya del Régim de Retir Obligatori, complert el dia 24 de Juliol present)

(Aquest
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Refirs obrers

Glossani

una

aduadó

En cornplir el 24 de juliol els cinc anys de la im
plantació oficial del segur obrer de la vellesa amb
carácter obligatori, és oportú de comentar la tasca
social realitzada durant aquest quinquenni a favor de
les classes proletáries, per l'Institut Nacional de Pre
visió i les seves Caixes collaboradores.
S'ha afirmat que l'interés general que s'ha obser
vat en aquests darrers Ilustres, en els Estats d'Euro
pa i América, vers els segurs socials avui establerts
obligatóriament en .1a majoria de nacions d'ambdós
Continents, ha estat imposat per la clara noció que
es té del deure collectiu de solidaritat, que fa real
ment indispensable a l'Estat modern de posseir un
sistema de segurs que protegeixi els treballadors.
Des de l'any 1921, funciona ja a Espanya el re
gim de retir obrer obligatori, i l'éxit assolit es sin
tetitza pel fet d'ascendir a 2.135.881 els obrers afi
liats, i importar 38.077.063'00 pessetes, les inver
sions socials deis fons recaptats, aplicades a cons
truccions d'Escoles, cases barates, i altres fins de
cultura popular i cooperació obrera, complint així
el régim, no solament la seva finalitat primordial
de protegir per deure de solidaritat social la vellesa
obrera, sinó també fecundant nobles iniciatives i
actuacions socials, i essent ja sólida base de majors
amplituds i intensificacions en el camp deis segurs,
podent afirmar-se que seguint la trajectória d'éxit
tan marcadament assenyalada en l'actuació d'aquest
quinquenni inicial, han d'aconseguir-se íntegrament
tots els, objectius que la previsió social, per mitjá
d'un sistema complet de segurs populars, persegueix
a favor de les classes obreres.
Concretant el comentan i a la tasca realitzada a Ca
talunya i Balears des de 1921 per la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis, que collabora en
les dite3 regions a l'obra deis Segurs Socials de l'Es
tat, cap afirmar que ha estat l'aplicació del régim
obra de continuitat de tangibles i magnífics resultats.
Als vint mil patrons inscrits, al mig milió d'obrers
afiliats i l'important f ons format per reserves téc
niques acumulades per quotes patronals, bonifica
cions de l'Estat i cotitzacions vOluntáries obreres,
cal afegir, com a proves de l'efectivitat de l'obra,
que més d'un milió de vells majors de 65 anys han
ja percebut per terminis de capitalització i bonifica
cions extraordináries 405.992 pessetes, i qu 10.483
obreres catalanes i islenyes han cobrat per subsidis
de maternitat 524.150 pessetes. A aquestes xif res
han d'adjuntar-s'hi d'altres no menys falagueres ; és
precepte reglamentan i del regir/1, la inversió de part
important deis fons recaptats en obres socials po
pulars, complint ensems una altra funció protectora
i d'ajut a les classes obreres, tenint aquesta f unció
espléndida realitat, per mitjá de les inversions so
cials realitzades per la Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis, per pessetes 12.214.061'03, del
qual total corresponen a Escoles, 5.71o.483'98; a
Cases Barates, 2.871.750, i 3.631.827'05 a altres
fins culturals de cooperació agrícola i de regament

proveirnent d'aigua.
La Caixa de Pensions, en aquests cinc anys, ha
pógut contemplar també la rápida expansió i el ferm

Y
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SOCIAL

arrelament d'una obra per ella iniciada, els populars
Homenatges a la Vellesa que des de l'any 1915 es
celebren a Catalunya, i que avui, adoptada arnoro
sament l'obra com a síntesi deis nobles ideals so
cials del segur a la vellesa per totes les florents Cai
xes de Previsió de les altres regions i darrerament
per l'Institut Nacional de Previsió, congrega anual
ment les multituds hispániques en exemplar i popu
lar tribut d'afecte i respecte, de veneració i de jus
tícia als nostres venerables vellets.
atstmastsemtwaiwassuesmstsesr=
Problemes del temps

En favor deis dependenis de Comery
Els que ens hem fet vells pels recons d'escriptori,
quan arriba la canícula pensem en aquells anys de
la nostra joventut en qué, en tocar la primera hora
de la tarda, sortíem del despatx com les liebres del
cau, i corríem adalerats cap, a casa per a dinar amb
quatre esgarrapades i tornar a la f eina amb el men
jar a la boca.
Aleshores els mitjans de locomoció no eren tan
abundants
rápids com ara. Qui més qui menys
tenia a mitja hora, llarga de caminar, el seu domi
cili, i amb una hora curta es posava fresc, dinava,
prenia café, es tornava a vestir, i a trotar altra vol
ta cap al despatx, arribant-hi rapa la capa...
Avui dia, amb el luxe de tramvies, autos, taxis
i metros que hi ha, sembla que la mitja hora s'ha
escurçat, peró mentre no tinguem aeronaus per a
volar... Perqué és el cas que a proporció que els
mitjans de córrer s'han augmentát, s'han anat allu
nyant els pisos de preus módics. Moltíssims dels nos
tres companys viuen ara molt més lluny que abans :
a les barriades obreres, a Plorta, a Badalona, etc.
Resultat : que la dependencia de comerç está avui
dia, en aquest punt, pitjor que abans. I les dues
hores no s'han pas allargat, i les meves campanyes,
aquí i en El Social, a penes si han donat fruit. Al
gunes cases a l'estiu fan la jornada d'escriptori de
8 a 2, i prou.
Creiem arribada l'hora que les entitats obreres in
teressades estudiin aquest problema i el facin re
soldre com Déu mana. Les dues hores del migdia
són un mata-dependents.
N'he conegut una pila que començaren patint de
l'estómac i acabaren perdent la vida. No hi ha ningú
deis homes que viuen així que tingui sana l'entra
nya on, segons deja el savi Hipócrates, s'hi forja
la salut del cos humá. Quasi tots els dependents de
Comerç són candidats a les malalties de l'estómac.
Dóna molt trista idea de la capacitat de govern
de les entitats obreres i patronals, afectades per
l'abús de les dues hores, aquesta persistencia en una
rutina vergonyosa i suicida.
Qué s'hi oposa a convertir en tres, o alrnenys en
dues i mitja, les dues hores de descans del migdia ?
Res. La indoléncia!
Se'ns dirá tal volta que els jornalers amb dues
hores passen i estan robustos ? Peró els jornalers
dinen al peu de la treballada i dormen tot seguit allí
inateix, peró els meus infeliços companys...
Procurem-nos fer la vida amable, que prou dura
és pel seu propi natural.
UN DEGA D'ESCRIPTORI
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propaganda protestant

La voluntai del Papa
La Intenció d'aquest mes de juliol donada per
Pius XI a l'Apostolat de l'Oració ordena que con
trarestem amb totes les nostres f orces la propagan
da protestant allí on s'ofereixi.
I quina casualitat més deplorable !
Ha estat en un diari de Barcelona, sostingut per
la badoqueria d'infinitat de católics, on aquesta pro
paganda ha tingut camp obert per a fer-se impune
ment i amb veritable eficácia.
La Vanguardia del dia 23 insereix una carta de
Londres firmada per César Falcón, intitulant-la així :
"La función de la Iglesia".
Aquesta iglesia de qué parla Falcón no és la vera
Església de Crist, Católica, Apostólica, Romana,
sinó l'anomenada Església Anglicana, protestant, i
d'un iirotestantisme dur com la roca.
César Falcón conta la intervenció de
A. en
el conflicte obrer anglés com podria contar-la un
anglicá fervorós, i amb intenció malévola compara
la intervenció de l'arquebisbe anglicá de Canterbury
a favor deis obrers, amb la del Primat católic d'An
glaterra, l'Eminentíssim Cardenal Bourne, del mis
satge del qual ref erent a la vaga diu César Falcón
que conté una actiud "intransigent contra els va
guistes" i que per aquest motiu obtingué "un eco
rotundo en todos los ámbitos conservadores".
Qui conegui la cura que tenen envers els obrers
anglesos tots els Prelats católics, comengant per l'in

signe Cardenal Bourne, i sápiga, a més a més, la
preferéncia que en totes les eleccions mostren els
electors católics pels candidats obreristes, no secta
ris, estranyará les coses que conta César Falcón i
les atribuirá al seu carácter anglicá, secta a la qual
deu pertányer, segurament, el dit senyor.
I que aixó últim és cert ho demostra que sempre

parla de l'església anglicana anomenant-la solament
Església, amb Iletra majúscula, i f ent-ne una apolo
gia completa, no solament en go que es refereix a
la seva intervenció en aquest af er, que podrá haver
estat més o menys encertada, sinó dient de l'esglé
sia anglicana que és una veritable institució social
i una pila d'excelléncies més que l'enlairen per tal
de deprimir, indirectament peró insidiosament, l'ac
ció de l'Església Católica, no sois en aquest cas con
cret, sinó

en tota

la

seva

Després de llegir la

actuació social.

carta de César Falcón, cap
senyor és un propagandista a sou

pensar que aquest
de les Societats bíbliques protestants, i La Vanguar
dia el seu órgan en la premsa barcelonina.
No ho creiem ; peró si així fos, valdria la pena
que La Vanguardia ho anunciés clarament, perqué
ens sembla que ja és temps de parlar ciar i que ca
dascú respongui palesament deis seus actes.
Els lectors de La Vanguardia, encara que badocs,
es mereixen, certament, un altre tracte.
A. Z.
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La regulacíó del treball

a

domícílí

Progecte aprovat
A l'hora que escrivim aquestes ratlles 110 tenim
encara a má, ni sabem si s'ha publicat a la Gaceta,
el decret, aprovat ja pel Consell de Ministres, so
bre el treball a domicili.
Peró recollint go que diuen les informacions pe
riodísiiques, podem avui donar una idea, que esti
mem aproximada, del decret sobre
tema tan inte
ressant.

Es considera treball a domicili el que es fa a les
Ilars per compte d'una empresa qualsevol.
Queda, per tant, exclós del T. D. el que es con
creta al servei de la llar.
El decret cita com T. D., entre altres coses, la
bors d'agulla, roba blanca, puntes, barrets, puntilles,
uniformes, sabates, géneres de punt, etc.
Els obrers (homes i dones) emparats per aquest
clecret estan dividits, atenent als seus efectes, en
tres sectors :

Primer. Els qui, sois o acompanyats en familia,
treballen a preu fet per compte d'un patró.
Segon. Els obrers d'aquesta condició que treba
llin

d'un altre company.
que treballin a jornal, o a preu fet,
fora deis seus
respectius domicilis.
A tots ells se'ls reconeixen
els mateixos drets i
avantatges que als obrers sotmesos a la legislació
del treball.
a

casa

Tercer. Els

S'institueix un Patronat Central del T. D. del
seran vocals nats el Director General del Tre
ball
qne actuará de president —, l'Inspector del
ram, dos més nomenats pel Govern, quatre perta
nyents al Consell Superior del Treball, i altres dos
representants de les associacions tutelars del T. D.,
com l'Acció Católica de la Dona, etc.
La missió principal d'aquest Patronat será la
constitució de Comités Paritaris a províncies tan
prompte com ho solliciti un grup d'obrers.
Aquests Comités determinaran les tarifes del tre
ball a qué estaran subjectes les empreses.
En constituir-se un C. P. formará un cens de tots
els obrers dedicats al T. D.
A fi de portar a cap una veritable inspecció sobre
aquest ram, els Inspectors generals o regionals es
dirigiran als amos de tendes, magatzems, tallers o
fábriques, exigint-los una relació dels obrers que
tinguin empleats a domicili, amb els seus noms i
senyes.
Aquest projecte tendeix també a evitar un mal
inveterat en aquesta classe de treball, i és el de fer
perdre el temps als obrers portant la feina al qui
l'encarregá. Ara, aquest, no podrá fer-los esperar
més de mitja hora, i encara és massa.
Conegut textualment el decret sobre el T. D. en
parlarem més extensament, conforme es mereix.

qual
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Espumes
Els informes rebuts de diversos districtes deis
Estats Units, encara que incomplets, indiquen una
concurréncia extraordinária d'alumnes a les institu
cions católiques, havent estat notable el nombre
d'escoles que s'obriren en 1924 i 1925, sobresortint
ensems la construcció de nous edificis i ampliació
deis antics.
A Notre Dame es matricularen 2.400 alumnes i
tués de 2.000 a la Universitat Católica de Washing
ton. Els nous collegis oberts són: Albertus Magnus i
el de les Germanes Dominicanes de New Haven.
Estan en construcció el de Merygro ve a Detroit,
el de Hays a Kansas i el de Mercyhurst a Erie, Pa.
S'han inaugurat també diferents high schools, en
les quals s'han invertit més de dos milions de dóllars.
També s'han fundat, i ja funcionen, un crescut
nombre d'escoles parroquials.
Está vist, amics, que els reaccionaris s'estan obrint
camp en aquell país que tant admiren els nostres
avangats. Qué diran quan sápiguen que també hi te
nen esglésies i collegis els clericals?
*

*

*

A Dinamarca el govern va donar un decret pro
hibint als oficials de marina i de l'exércit de per

tányer

a

la

Magoneria.

Mentre es van obrint les portes als missioners,
corren mals vents per a les sectes secretes, que ja
no tenen cap raó de ser, ni ara ni mai, peró molt
rnenys en els temps en qué tot s'ha de fer amb
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llum i taquígraf s. La gent comenga a veure-hi ciar,
i no admet les ridiculeses deis que es tanquen en
cambres fosques per a les seves cerimónies ridícules.
*

*

*

El Brasil,
bisbat i
ta

seus

que en 1889 comptava arnb un arque
bisbats, ara compta amb rnés de vuitan
episcopals, eo que prova la forga progressiva
onze

del Catolicisme.
Als Estats Units, en el últims quaranta anys, ha
progressat la conversió del negres al Catolicisme.
Actualment treballen entre ells 200 missioners i rnés
de L000 Germanes Religioses. Les seves esglésies
arriben a 260 i les escoles católiques fundades per
ells donen ensenyanga a 26.000 nois. El total de ne
gres católies és de 250.000, més o menys.
.També entre els indis s'han recollit ópims fruits,
i gairebé la tercera part, o sia uns 100.000, per
tianyen a l'Església Católica.
*

*

*

A Rússia les esglésies han estat convertides en
teatres, cafés, cinemes i music-halls, on es cometen
profanacions grolleres i sacrílegues. Les festes re
ligioses s'han convertit en festes cornunistes. Nadal
ara és Carnaval; bornes i dones es disfressen
de
sants. En els teatres es representen cscenes burles
ques sobre fets religiosos. Cántics en llaor de Marx
supleixen les cangons de Nadal.

PILOMEL
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D'ad I d'allá
Diu un diari que per iniciativa del President de
l'Associació de la Premsa Diária de Barcelona, els
diaris del país han pres part en el Congrés de Prem
sa llatina.
Peró és que tenim premsa?
No ens en havíem adonat.
*

*

*

L'alcalde ha tornat precipitadarnetk per a cele
brar la sessió del pie.
Es veu que entre els regidors hi ha molt bona
harmonía i que cada dia és més forta la unió que
els converteix en un sol feix.
La Vanguardia, en donar compte de la sessió dar
rerament celebrada, vol donar la sensació que no
va

passar res.

Es el sistema de sempre.
Quan els lerrouxistes tenien

tarnent, publicava quasi integres

majoria a l'Ajun
parlaments d'En

els

Mir i Miró.
I quan En Pich era alcalde, hom hauria dit que
era el seu órgan oficiós.
Quan En Maura tenia a Espanya una gran po
pularitat, era maurista. En governar En Romano
nes, fou liberal.

Per

alguna

cosa

s'anomena diari

Els diaris independents

independent.

estan sernpre al costat de

la gent de la situació.
La Vanguardia té molta fullaraca i molt poc gra.
Es un cos sense ánima.

Un diari es plany que en una sala de ball que hi
ha en un determinat carrer, estiguin tota la nit to
cant, no deixant dormir els veins.
A l'estiu no es pot dormir.
En havent sopat, els que crien fonógraf surten
a la galería, donen corda a l'avorrida máquina, i es
passen hores i hores escoltant els pinyols que donen
els tenors.
No sé qué ho fa que tots els cantants de f onó
graf, quan canten sembla que es trobin malament.
Fan uns crits que eixorden.
Amb el fonógraf passa el mateix que amb els
culis• Canta un gall
rápidament contesten els galls
b
deis altres galliners. Feu sonar un fonógraf, i de
seguida el veí de les galeries del davant surt amb
el seu aparell a fer les delícies del veinat.
Per qué no es posa un impost crescut sobre els
fonógrafs, les pianoles i els lloros?
Si no es vol crear aquest impost, almenys que es
construeixi a Montjuich una sala ben gran perqué
hi vagin a passar la nit els que crien fonógraf o
bé altres torturadores bestioles.
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a que passa
Durant el

mes de juliol hom recorda... Quantes
recorda hom !
La primera cosa que recorda és aquella anome
nada Setmana Trágica, que valdria més
anomenar-la
Sacrílega, l'última del mes de juliol de l'any de 1909.
Els qui la presenciaren n'estan encara horrorit
zats. Peró més encara que horroritzats, es senten
indignats en recordar-la.
Aquelles autoritats que permeteren els crims sa
crílegs i sagnants, i les bacanals feréstegues i ultra

inqualificable,

i aquell poble covard i
mesell que la va fer possible,
no tenen perdó
de Déu. Els cástigs que immediata
mete caigueren sobre Barcelona, qui no els
recorda ?
Peró els católics barcelonins no tardaren a reac
cionar. El cinquanta temples i convents profanats o
cremats foren reconciliats i reedificats promptament.
Barcelona aviat superâ aquella horrenda catástrofe i
aquells cástigs tan espantosos quasi bé com la ma
teixa .catástrofe, i s'ha rejovenit de tal manera, que
en pocs anys ha
multiplicat les cases i els monuments
de la urbs i els seus
habitants les seves riqueses
com cap altre ciutat
del món amb millors circums

tálleles. Quin prodigi
Aquest mes de juliol que va a finir i ens dóna peu
Per a escriure quelcom interessant en aquesta
sec

eió,

avui dia tan desatesa... rés de

nou no

ens

porta.

E'stá descaracteritzat aquest any.
L'única cosa curiosa aprofitable és la llibertat que
acaben d'obtenir molts deis fautors d'aquella paorosa
conspiració avortada la nit per a sempre més fa
mosa de Sant Joan Baptista, entre els f ocs vesprals
de
la mamada i la

remor
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dant-se
malvinatge !
amb la cartera on més
mal, i ben amagat, pot fer : la cartera d'Instrucció
Pública.
La fulminant caiguda d'Herriot i la mágica reha
bilitació de Poincaré (no tan sorprenent, peró, com
la del desprestigiat M. Caillaux), ha comrnogut tots
els polítics i desconcertat moltes cancelleries. Els
borsistes, que acolliren la pujada d'Herriot amb
una baixa en la cotització deis francs de I'50 per
cent, saludaren l'enlairament de Poincaré amb una
alga consemblant, que arriba el següent dia a més
del tres.
Poincaré, com a bou patriota i vell polític, ja tin
dria estudiades les solucions deis vitals problemes
financiers que atueixen França. Des que ha pres el
governall del poder va dictar disposicions a tort i
a dret amb una seguretat i desembarás que
inspiren
plena confiança. Es veu ciar que no improvisa. Els
seus
companys de gabinet l'obeeixen sense piular
com si estiguessin convençuts que aquest "ministeri
nacional" és rúltima carta que es juga la democrá:
cia francesa...
Aquesta actuació de Poincaré l'honora molt i
dóna el prestigi que li cal per a portar la barca a
port. Un deis primers efectes d'aquest prestigi ha
estat la petició formulada per tots els representants
de l'Alsacia-Lorena al President del nou govelrn
francés perqué s'encarregui ehl personalment de
tots els afers de les regions alliberades. Aquesta
petició és una censura manifestament dirigida contra
la política del Cartell d'esquerres, que está divor
ciant França de les dites regions.
La veritat és que si Herriot ha de resoldre els
conflictes escolars que la política laica, essencial en
l'esquerrisme francés, provoca allí a cada mornent,
la qüestió d'Alsácia-Lorena entrará en un període
—

coses

setmana verament

O

—

ESPANYA ENDINS

trágiques, d'aquella

S

goyesca de les verbenes ;

conspiració espaventosa de la qual no poguérem par
lar-ne a temps per causes que ningú no ignora.
El Govern esta estudiant la solució d'importants
problemes. El del Marroc ja no el preocupa gaire,
aixó que la insubmissió d'algunes cábiles ha donat
recentment als nostres companyá francesos força
mals de cap i baixes i despeses sensibles i quantioses.
Més preocupa al Govern, segons les notes que
Publica el seu cap visible, la completa i assenyada
reorganització de l'exércit i el problema de la de
fensa de les bases navals i costes peninsulars ; pro
blema que tal vegada está lligat amb la política in
ternacional d'Espanya, ara decididarnent orientada
cap al Nordest...

ag,udíssim.

La declaració ministerial de Poincaré invoca la
pau interior i la promet, peró ningú no hi creurá de
veres mentre
°rubra fatídica" d'Herriot es pro
jecti sobre el Ministeri d'Instrucció Pública. I sen
se la pau
interior, f racassará Poincaré, com han
fracassat tots els altres polítics francesos, ell i tot.

NOVETAT LITERARIA

Nellie i altres coles

ESPANYA ENFORA
Deiem la setmana última, al final de ço que es
criviem respecte els trepidants afers francesos, que
la figura d'Herriot (no la França d'Herriot,
com ens
feren dir), havia passat com una exhalació per les
altures del poder.
Peró Herriot és d'aquells polítics que fan cm si
se n'anés,
pero es queda. I en el nou ministeri de
personatges, improvisat per Poincaré, Herriot també
hi figura per
dret propi (cal fer-li justicia), que

per

SEA

BLUE
Preu: 3

De venda
i

a

a

ptes.

les bones llibreries

l'Administració d'« Acció Popular»

14

CATALUNYA

Notkítirí
118PANYA
Un Reial Decret del ininisteri del Treball auto
ritza l'Institut Nacional de Previsió i Caixes col
laboradores i la Caixa Central de Credit Marítirn,
per a invertir llurs cabals en avenços a les Societats
o particulars que construeixin cases barates o econó
migues, fins a la quantitat máxima que l'Estat s'hagi
a concedir en forma de premi a la cons
trucció o de préstec hipotecad.
—A Leon els actes d'homenatge a l'ancianitat han
revestit molt d'interls. Els organitza la Diputació i
s'hi va associar tot el poble amb les autoritats.
—El Sindicat Católic-Agrícola d'Alzamora (Va
lencia) ha trobat una deu d'aigua abundantíssima,
que es proposa d'aixecar fins a 300 metres, per tal
de poder regar la plana d'Alcalá de Xisvert. El be
nefici que s'obtindrá és incalculable.
—El president de l'Institut Nacional de Previsió,
amb ocasió del primer quinquenni del régim del re
tir obrer, ha declarat que les afiliacions pel retir
obrer arriben a 2.235.881, amb 20 caixes collabora
dores.
Fins ara s'han dedicat 14.858,324 pessetes a la
construcció d'edificis, 15.424,534 a habitacions eco
nómiques i 7.794,204 pessetes a altres fins de coope
ració i cultura popular.
—El Govern ha notnenat director general d'Ac
ció Social Agracia el comandant d'artilleria don
Lluís Benjumea i Calderón, i vice-president de l'es
rnentat orgánisme el general de brigada d'artilleria
don Artur Carsi.
—La Confederació Nacional de Viniviticultors
demana al Govern que es concedeixi als viticultors
els préstecs sobre el vi d'una manera semblant a la
que gaudeixin els productors de blat.
Ens sembla molt posat en raó aquest prec dels
vitivinicultors.
—El dia 2 del vinent mes d'agost sortiran cap a
Buenos Aires i Montevideo les senyoretes de Cues
ta i de García Loygorri, designades per l'Acció Ca
tólica de la Dona per a posar-se en relació amb les
institucions análogues de les esmentades capitals.
Aquesta missió iniciará una tasca d'intercanvi, so
bretot en el relatiu a l'ensenyament trofessional de
la dona.
Felicitem les animoses senyoretes per l'éxit de la
seva missió social, que Déu beneeixi.
—La Federació Gremial Espanyola es reuní a
Madrid nomenant delegats regionals i acordant vi
sitar el ministre del Treball per a recabar que en el
futur reglament de la llei del Descans dominical no
se sostingui la ficció respecte al tancament de de
terminats establiments de begudes, en diumenge.
També s'acorda demanar al ministre un aclari
ment sobre la llei de jornada mercantil, i que es
dictin les oportunes disposicions per a evitar que

compromes

A quest número ha
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les costes deis jutjats per imposició dé multes de
les infraccions de carácter social ascendeixin a una
quantia exagerada, puix en l'actualitat es donen ca
sos en qué, essent l'import de la multa de 25 pes
setes, les costes ascendeixen a més de 40.
La F. G. E. ha elevat una instancia al ministre
de la Governació contra la prohibició de l'Its de sacs
usats com a envasos d'articles alimenticis.
—La premsa d'Aragó dóna tot sovint noticies
d'actes importants de propaganda contra el malpar
lar, tan arrelat per desgracia en aquella noble regió
germana nostra. Alguns d'aquests han revestit gran
solemnitat.

ESTIRA/1MR
Com que la transfusió de la sang és un rernei
cada dia més utilitzat, a Londres s'ha constituit una
entitat composta de persones que generosament l'ofe
reixen i la donen. En ingressar a l'associació se'ls
examina la sang i es classifica segons la seva pu
resa i vigoria. En el local social hi ha guárdia per
manent de socis per acudir allí on els demanin. Ve
rament és admirable i digna de tota lloança aquesta
institució.
—Els diaris f rancesos han alçat el preu a 25 cen
tims. Arnb relació al valor del f ranc encara són més
barats. que a Espanya.
—Al revés que fan molts propietaris urbans a
França, i ádhuc a Espanya, que es neguen a llogar
habitacions a les famílies nombroses, als Estats
Units hi ha capitalistes que construeixen vertaders

palaus

allotjar-les. Quina lliçó
—En les eleccioms parcials celebrades
per

en el dis
vacant
produida
de
Wallsend
per
a
cobrir
la
tricte
per la dimissió del senyor Patrick Hastings, ha es
tat elegida la senyoreta Margaret Bonfield, treba
llista, qui lluitava contra un conservador.
La senyoreta Margaret Bonfield ha obtingut qua
si el doble de vots que el seu contrincant, conser
vador.
Amb Miss Margaret Bonfield hi haura sis dones
a la Cambra deis Comuns.
—S'anuncia que en algunes regions mineres d'An
glaterra han représ el treball molts miners.
—La Companyia explotadora dels serveis de f er
rocarrils subterranis de Nova York, els obrers deis
quals, com se sap, es declararen en vaga, ha pre
sentat una instancia de processament contra els Sin
dicats obrers als quals pertanyen els vaguistes. Els
reclama 239.000 daars per danys i perjudicis.
—La Cambra de Diputats de França aprova fa
pocs dies un projecte de modificació del seu Regla
ment interior limitant el temps que poden fer ús de
la paraula els diputats.
Vet aquí un acord ben encertat. La xerrameque
serveix per a f er mal. Persona xerraire,
ria
persona xafardera. La millor paraula és la que que
da per din.
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(Enfront l'Esglésta)
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Direcció general: Carrer Ares, 10
Teléfon 5041 A.

CLASSES SELECTES separats els dos

COMERQ

Cots

-

1579

(Places

Santa Anua i

Apartat

782

sexes

per

Nova)

diferents pisos i escales

IDIOMES

Procediments eminentment práctics
CLASSES

GENERALS, QUOTA MODICA

Constantment !'ACADEMIA COTS

rep

demanda d'alumnes

per

ocupar

bones places.

ASSIGNATURES: Teneduria.—Citicul.—Lletra comercial.—Correspondéncia.—Meca

nografia.—Taquigrafia.—Francés Anglés.—Alemany.—Classificació
comercials.—Ortografia.—Dibuix industrial.—Linguófons.—Máquines

i Arxiu.—Alts estudis
de calcular, etc.

SUTE% DE LA COMPANTIA TRASATLÁNTICA
Llalla de Cuba Méxle.—Servelmensual, 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 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gljon 1 Santander.

Gijón

Urda de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo I Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el día 2 1 de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, filexic.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New-York, Havana 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linfa de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz iBarcelona.
Linfa de Fernando Poo.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
el'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península índicades en el viatge d'anada.
A tnés deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Linfa de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

viatge.

Aquests vapors admeten chrrega en les condicions més favorables 1 passatgers, als quals
Companyia dóna allotjament molt córnodeitracte esmerat, com té acredítat en son dllatat
servel. Tots els vapors porten telegrafia sense fila.
a
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es
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Es el reconstituyente más poderoso y eficaz
para la infancia y la decrepitud, aunque se
esté en buenas condiciones naturales.

Comentada i tradu'ida deis

textos

originals

pels

Indispensable
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el Embarazo,

y para la infancia

en

época de

Desarrollo

MONJOS

DE MONTSERRAT

L'obra constará d'una vintena de volums
en quart de 400 págines. Apareixeran

y Dentición.

dos volums

a

l'any.
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Anemia, Tuberculosis
Osea, Fracturas, Mal de Pott,

Indicadisimo

la

en

Raquitismo, Caries.
DE VENTA:

MULA DE LAS

EN LA FAEMACIA DEL AUTOR
Teléfono 2018 A.
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Paper japó
Paper fil
Paper verjurat (al relligadura)
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