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La revifalla del sindicalisme

—Ja ho saps, Joan, que els comunistes volen tornar a redimir-v3s?
—Ara que la gent del eamp no tenim tants redemptors
que es sacrifiquin per nos
altres, porto un pa sota el bral; i, quan defensaven els nostres drets,
moltes
vegades m'havia d'ajeure per fer-me passar la gana.

273

1114

CATALUNYA SOCIAL

2

UNA IDEA SOCIAL

El

segur

cfirede pel Patró

Una molt ben encertada legislació social regula la matéria d'accidents del treball a
del treball, tant com en els paisos més avengats del món, cornpta en
el nostre amb unes ordinacions jurídiques magnifiques i bastant regular jurisprudéncia.
Ara, que el qué passa, és que al sí de la llei i al marge de la llei s'és creada una tan
forta barrera contra l'obrer, que aquest difícilment pot gaudir de les aventatges que hipo
téticament i en tesi li són atorgades.
I, sobretot, volem parlar d'una manera expressa de les companyies mercantils d'asse
gurances d'accidents del treball, qual finalitat és substituir-se en la personalitat del patró
assegurat, quant el cas de l'accident es presenta.
Per diverses i complicades maquinacions, atnb veritable impunitat, es pot dir que un
nombre considerable d'elles burlen el patró i l'obrer : a aquest últim, regatejant-li, sota ri
dícula amenaça de fer-los seguir un costós procediment, la indemnització a que té dret;,,
al patró, car no complint en justicia el pacte amb ell segellat, el fan abominable als ulls
del proletariat, qui per un sentit simplista no veu l'egoisme de la Companyia assegurado
ra, sinó la mesquinesa de qui estant obligat a donar, no dóna.
Perqué no obviar tots aquests inconvenients amb un esperit realment obert, fent en
trar en la via de la realitat les ideals reformes socials, agermanant els interessos deis pa
trons i obrers?
A nostre entendre, es conseguiria fácilment amb un senzill Institut de Segurs Socials,
en les caixes del qual
ingressessin els patrons les mateixes quantitats que avui paguen en
concepte de primes (que al cap de l'any representen alguns centenars de-milers de pesse
tes), a les companyies asseguradores, i en el sí del qual s'organitzés un veritable tribunal
de treballadors, encarregat de dictaminar, degudament assessorat per les persones técni
ques, cada expedient, atorgant en justicia la indemnització deguda.
Els patfons, que esn el susdit organisme cap lucre perseguirien, abolirien, en un acte
de mutualitat, una llarga. série d'injustícies, i els treballadors, d'aquesta manera, serien la
més sólida garantía contra els casos de cha ntage.
Aquesta nova fórmula' que presentem avui als patrons i als obrers en les seves inics
més essencials, degudament estructurada, creiem que tindria l'eficácia de convertir en llaç
d'unió, en motiu de pau social, ço que és avui, fatalment, mantes vegades, causa d'odis
sempre de discórdies.

Espanya. La legislació
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De

re

recaudatóría

Vénen clams deis nobles queixant-se de
l'augment dels impostos, car si s'han de pagar
tots els impostos legals, molts establiments de
comerc hauran de liquidar, i moltes famílies
la miseria.
En aquests clams no hi ha pas. ficció.
Ténen raó les autoritats en exigir el paga
ment d'aquests impostos, i tenen taó els con
tribuents en queixar-se amargament de tenir
que pagar-los. Tots tenen raó.
Ara lié: en 9) que no hi ha raó, encara que
sigui de llei, és en exigir que paguin els petits
comerciants tantes matricules com articles trae
ten. Es l'absurde de l'uniforrnisme, fill primo
génit del centralisme, i tan dOlent coni eh.
Com és possible, en els pobles i 'viles, que
cada article de comerg estig,ui servit per un
sol establiment comercial?
cauran en

IfIlYtt~

I si, per a poder viure, un mateix comerciant
ha de tractar amb cinquanta articles diferents,
com és possible que
pagui les cinquanta ma
tricules corresponents?
Cal conéixer les poblacions petites per a fer
se cárrec que és impossible que els comerciants
siguin regits per lleis fiscals fetes per places
de comerç de gran tráfic.
I ja que el nou Govern sembla que va nái
xer, entre altres coses, per a governar lié,
creiem que es fará cárrec d'aqueixes raon.s per

exigir als petits, pagaments tan legas cOm
vulgui, peró verarnent injustos, per haver-se
establert per als grans.
T-Ti ha botiguer de poble que ven de tot,
a no
es

ami) prou feines es guanya la vida.
El do <le fer-se cárrec de la realitat és un
do de bou govern, que és de desitjar resplan
deixi en els governants, i molt més en cose
que arriben a la carn viva deis governats...
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"El Pare Nostre" del P, Níquel
Tots li diem el Pare Miguel, en familiari
tat, a l'home familiar, i venerable per acumu

venerabilitats, que en la reconada més
franciscana i frondosa del Pla de Barcelona,
sota Sarria i Pedralbes, és. Guardia. de Caput
xins i guardia, el més patriarcal avui, de les
tradicions religioses de nostra terra. El P. Mi
guel d'Esplugues, guardia máxim .també i pri
mer apóstol de l'esperit francisca en les gene
res contemporanies que parlen la nostra llen
gua„.és el més pacient, el més obstinat, el més
fervorós, el més invencible sembrador d'opti
misme en postre poble.
Ouatre volums de tres centes planes, de
"glosses apologétiques" sobre les set peticions
de l'oració dominical (1.), quatre llibres ma
cissos, de densa prosa teológica, són oferts per
les mans d'aquest frare, que és major entre
els framenors de Catalunya, i que és, per tants
drets, autoritat pondera' en l'església tarraco
nense; un present poc eomú, un rar i preciós
lació de

obsequi, a l'idioma, a la literatura, a la cien
cia
terra, que és ben bé assaonada
i fértil quan ja sap llevar uns fruits de tanta
plenitud i maduresa.
Molt seria si aixó fos només, aquesta obra
ingent, la sólidesa de la qual fereix .els ulls.
Peró, no venim pas al món, ni el P. Miguel
ni cap deis seus escolars de tan bona filiació
dignes, a fer filologia ni, adhue, teologia. Abcó
són les tecniques que es fan soles, o millor,
que resulten fetes, després d'una actuació sin
cera i férvida, mirant sois a l'esperit, així corn
una estela deixa grafiada una ruta lliure. El
P. Miguel és, abans que tot, un servidor, mi
gerntit petit (frainenor) deis seus próxims, i
els porta un monutnent de bé espiritual.
•

Monument bo, just, cert, oportú, urgent gai
rebé, monument de benedicció, com una creu
OC
tenue en un límit territorial. Tothom qui
Passa per la carretera la

sennó;

diversa, per)
sermó senzill

cor

a

mira, cadascú ami)

tots

com

predica el mateix
la creu, que a tot

queda gravat i en cadascú fructifica. Quan
PCI camí,del termenal passen, en diales
de ne
Wlit, de cataclismes, com són una Hilada., una

epidemia,

que flagellen una vila, la genf que
desfila amb el cor estret i la boca closa vora la
Creu antiga, acas esmolada pel vent i vestida
del •v•erclet de la
molsa, el Signe de la Redemp
ció parla ami) sa
presencia sola, i (bu, als qui
•

aixequen els ulls dilatas de
medies i profundes.

par*,

coses

També aquest Pare Nostre monumental,
l'últim voltnn del qual, última pedra, ha viri
gut en hores >de signiflcació histórica, és la

paraula senzilla, familiar, infantil, íntima, peró
divina, que nostres orelles esglaiades desitja
ven escoltar. Moltes creus
de nostra pagesia
i de pobles, ciutats de bon llinatge, són joiells
dé filigrana gótica. Calats, relleus, ogives, es
cultures, eleven el preu artístic de gran

nom

d'aquestes sagrades fites. Sernpre és la
ereu, peró, la línia dominant, i ádhuc el boig,
el rústic, el bandit, la coneixen—i de Iluny
malgrat el treball d'art. El Signe és conegut :
la Iligó és, per a tothom, l'exaltació pública i
perenne, l'honor i la recordança, i, per tant,
restauració contínua de la veritat que el signe
expressa. 1, finalment, l'imperatiu de l'objecte,
l'imperatiu del senyar-se.
La Iliçó deis quatre llibres del P. Miguel
d'Esplugues, obra des d'ara cabdal i típica del
seu autor, és l'exaltació pública i perenne, en
aquests' moments de necessitat pública i per a
senipre, l'honor, la recordança, i, per tant, la
bre

restauració continua de la veritat del Pare
nostre. En síntesi final : l'irnperatiu del re
sar-lo.
Nostra gent va endarreridá de Parenostres.
I nostra gent reflecta el món sencer! Peró, la
clivisió de les llengües i les races origen de
la divisió del treball en l'empresa universal
de la salvació humana, fa que sentim nosal
tres d'una especial manera aquesta falla, en
l'escenari geográfic per on, circula nostra or
dinaria via.
Ehl n'ha escrit quatre llibres; jo n'escriviria
quatre més i tal-libé en raj aria veritat (salva
da la qualitat del canó i de la pica). Tantes
fonts com se li obrin a aquest dipósit suprem,
altíssim i popular, de l'oració auténtica, raja-ran sempre l'inestroncable doctrina, immensa
i eterna. Es més: tal com en aquelles 1-multa
nyes obagues i generoses d'humitat, on l'aigua
neix arreu i arreu davalla, hont no posa en
terra peu que no fui gotellar el ciar líquid,
així les paraules del.Parenostre, eixides de Je
sucrist, dictades de Déu per a parlar amb Déu,
són uns comprirnits d'eternitat, i per Ileument
que es toquin, deixen a un hom amarat de la
sobrenatural regor.
Con] fer, dones, el comentad d'un comen
tad al Pare Nostre? S'entén, d'un comentad
quc,, en fullejar-lo, se'ns presenta talment Po
derós, abundós, disert, espurnejarit per tot
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de sana claror diürna, i materialment ric
doctrina, d'aparell metódic, ubérritn de fonts
doctrinals i fornit de bagatge bíblic i erudit ?
arreu

de

No sé dir altra cosa que reiterar aquesta afir
mació que amb vehetnéncia sento. Que convé
aquest llibre perqué convé el Pare Nostre, i
que la meitat deis mals de l'época present (in
dividuals, socials, i, ádhuc, polítics) ve d'obli
dar que hi ha un Pare al Cel i una oració a
la terra. Una oració que d'aquest mateix Pare
prové i que és expressa per a demanar, en els
treballs i neguits i espants de la vida, privats
i públics, la collaboració de la Providencia di
vina.
L'economia de la Providencia! L'economia
del Pare Nostre, i d'una manera especial l'eco

nomia del "Nostre Pa" que la quarta petició
compendia! Temes centrals aquestos, de la
ideologia, que ens és cara, de la doctrina que
vivim. En homenatge al glossador emerit, al
menys un esbós sobre l'actualitat roent de la
predicació d'aquesta economía santa será mo
tiu d'un próxim article.
R. RUCABADO
(s) P. Miguel d'Esplugues, O. M. C. EL PARE
NOSTRE. VOlUM primer : Glosses apologétiques sobre
les tres primeres peticions. Un vol. de 284 págs. EDI
TORIAL
Poduon, Barcelona, 1920. Volum segon :
Id., íd., sobre la quarta petició, 267 págs., 1921. Vo
lum tercer: Id., íd., sobre la quinta petició, 275 pá
gines, 1923. Volum quart : Id., íd., sobre les dues úl
times peticions, 278 págs., 1923.
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hagués de fer la llista de arrees de l'ac
organització social, abans que tots els
greuges que retreu el socialisme, abans que les
tares i injustícies que s'albiren des del punt
de vista cristiá, donaria importancia a un fet,
que passa desapercebut a molts teórics, per
quan no es refereix a qüestions de doctrina,
peró que pesa i domina en la vida practila.
El capitalisme, en organitzar la societat per
a la producció, ha per yerta l'obrer. Ha procu
rat í er tecnics, crear aptituds, protegir e'spe
cialistes, peró s'ha oblidat def ensar l'home
Si

tual

d'ennoblir l'obrer. 1 un bon operan, no vol
dir un home bo, en el sentit moral. Peró, el
capitalisme ha f et quelcom més. El capitalis
me, que té també una concepció materialista
de la vida, ha pervertit al patró amb idees erró
nies de responsabilitat i d'autoritat, al marge
del concepte cristiá.
Ha considerat un carácter únic a la fábrica,
un lloc de producció, de treball, en el qual
tots
els ibobjectes poden classificar-se de maquines.
L'home, una continuació de la selfactina, del
teler o del torn, la naturalesa racional de
l'obrer confonent-se amb les f orces cegues deis
motors. Quant es contracta, i més tard dins la
fábrica, sols,s'aprecia el rendirnent, l'esforg, lo
que es converteix en producte.
L'home máquina, l'home mercaderia, no
l'home revestit de personalitat, no l'home que
ha de complir els fins humans.
I per a regular les relacions del patró-capi

a

la fábrica

l'obrer-máquina, sois regeixen Beis
económiques que es mouen, dins el cercle li
mitat de l'egoisme i de la competencia.
tal amb

Han deixat de banda els deures morals que
en l'exercici del ca
rrec envers els seus subordinats, en l'aparién
cia de no intervenir en la vida privada, en els
lets de cadascú, per a evitar la impressió que
es limita la llibertat de l'individu. I el llibera
lisme económic, conseqüent, s'aparta de tot
quan sembli coacció, encara que perilli la sa
lut deis infants, la virtut de les donzelles i
l'honor de les casades.
Per aixó la f unció directora dintre de la fá
brica té la máxima acció quant es refereix a
l'activitat del treball, i la mínima, en les rela
cions entre els dos sexes, el contacte obligat
d'homes i dones, quasi sempre insuficient, per
a que privi l'escándol
l'incident.
Liambient que es crea és perniciós i fácil 'a
les costums lliures. Les passions tenen camp
abonat per a desenrotllar-se ; la manca d'espi
ritualitat alleugera a l'individu, que es sent má
quina, i es sent bestia. Máquina, per la rela
eió que serva amb elles ; bestia, per l'instint
que desvetlla el constant contacte amb el sexe
contrari.
Sense sentiments cristians ben arrelats, sen
se un ideal que
enforteixi en l'home el con
cepte de la moral i de l'honor, de la decencia
i de la puresa, sense el principi religiós que
freni els desigs grollers de la carn, el naufragi
de l'obrer o de l'obrera dins la fábrica és segur.
contrau tot cap director

R. MUNIESA ANDREU
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La día da deis Reís
Dolcissima i encisadora, plena de records i

d'ensenyances,

d'una altíssima

significació i

profunditat teológica i doctrinal és la f estivi

l'Epifania, anomenada vulgarment, en
fidels, Diada deis Reis La mateixa Es
glésia dóna tanta importáncia a aquesta f or
mosa festa en la Sagrada Litúrgia, que demos
tra palesament l'excelléncia d'aqueix misten.
Al-1lb les diades de Nadal, de Pasqua i de Pen
tecostés, constitueix un deis punts céntrics i
cardinals, a l'entorn deis quals va girant ma
jestuós i constant el cicle litúrgic, puix ells ser
tat de
tre els

veixen

.

per determinar cada any la celebració

de les altres f estivitats movibles, go és, de les
que no es celebren en diada fixa.
De des que la suprema autoritat pontificia,
cap allá a la meitat del segle iv, imposá a to
tes les esglésies l'obligació d'honorar el Nai

adoració, primícies de la gentilitat de
sitjosa de redempció i de regeneració, collo
en

llur

aquesta bella diada entre les manifesta
cions més divinament admirables del Redemp
tor. Per go se l'ha anomenada sempre en
l'Església, des deis primers segles del cristia
nisme, manif estació o aparició per excelléncia ;
títol que no s'ha dat mai a la mateixa Nati
vitat de Jesucrist, amb tot i ésser la vera apa
rició del FM de Déu entre nosaltres i la rea
lització de sa dignitat de Enmanuel.
quen

Al qui conegui quelcom deis designis de la
divina Providencia i de l'economía establerta
i observada per Déu en l'obra de la reparació

generalment en tota l'E,sglésia fins llavors, no
perdé aqueix*dia la dignitat de que havia f rult
en ella al solemnitzar-s'hi la Nativitat de Crist.

renovació de l'hurnanitat, no li estranyará
a l'adoració deis Magus se li dongui
aital importáncia en l'Església i tan alta sig
nificació. Es, per una part, una veritable pro
fecia, o, si es vol, un preludi prof étic de la
vocació de tota la gentilitat, de tots els pobles
de la terra a la llum de la fe i de la veritat
cristiana ; i, per tant, una eloqüentíssima en
senyanga práctica de que Jesucrist, el Redemp
tor, el Reparador, el Cap de l'humanitat redi

Li restá el

mida, santificada, salvada, qui

xement

temporal del FM de Déu

desembre, seguint el costum ja
Roma, en lloc del 6 de gener, com

el dia 25 de

introduit a
solia fer-se

nom d'Epifania en l'Església lla
tina i de Teofania en l'Església grega, en re
cordança de l'adoració deis tres Reis d'Orient.
Tant l'un mot com l'altre signifiquen manifes
tació o declaració ; sois que el nom de Teofa
rija concreta i precisa més el sentit, i vol dir
rnanif estació divina.

I

no

cal pas dubtar gens que f ou d'una

su

blimitat meravellosa la manifestació del Fill
Déu, nat a Betlem, als pobles gentils que
gemien sots el poder tiránic del dimoni i vi
vien tothora en les tenebres del paganisme, quan
aParegué a l'Orient l'estrella rniraculosa que
albirá de lluny Issales, el rnés gran deis pro
fetes de l'Antic Testarnent, i que anunciá als
savis de la gentilitat el compliment de la pro
f(Tia de Balaam (núm. XXIV, 17). La signi
fieació profética, dogmática, simbólica i mís
tica, que l'Església ha reconegut .sempre en la
vinguda dels Reis a Jerusalem i a Betlern i

gens que

a tots els homes
venia a deslliurar del captiveri de Satanás amb
el preu de sa divina Sang, a ningú excloia de
la participació en sos mérits ; ans al contrari,
a tots
volia que s'apliquessin, puix tan aviat
cridava, en la persona dels tres savis d'Orient,
als qui més lluny estaven de la veritat pels
errors i desordres del gentilisme.

D'altra banda,

de més sublim i
encisador, que contemplar totes les nacions de
la terra, representades ex els tres Reis, pos
trades a les plantes del vertader Rei deis po
bies i nacions, nascut sota la feble apariencia
d'un infantó; no hi ha res de més admirable
qüe veure tota la saviesa i poder i grandesa
humana als peus de Jesús en el pessebre, i a
no

hi ha

res

primers homenatges de la gen
tilitat en els bragos i en la falda de Maria, pre
ludiant així l'unió inseparable del Fill i de la
Jesús rebent

1Vlare,

que

els

en

el culte católic hi hauria

en

el
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segles, complement de l'unió no
inseparable de jesús i de Maria en l'obra
de la Redempció.
Mirada així la festivitat de l'Epifania, és

transcurs deis
rnenys

símbol i una síntesi harmoniosa de
l'história de l'Església. Per aixó la celebra ella
ami) tanta solemnitat, que fins sembla prefe
rir-la a la festa de Nadal; i no és estrany que
com

un

litúrgics d'aquesta diada sien d'una
incomparable bellesa, que l'ánima piadosa, iden
tificada amb els sentiments, amb l'esperit, amb
la vida de l'Església, assaboreix amb joia so
brenatural i amb abundosíssim profit espiritual.
els oficis

Altres aparicions de Jesús Redempter, ja
públiques, recorda i glorifica la Santa Esglé
sia en la litúrgia d'avui : el seu Baptisme en
el riu Jordá i el primer miracle amb el qual
Jesús manifestá sa glória i son poder infinit
en les bodes de Caná pels precs de sa Marc
Santíssima. Aquestes escenes misterioses enal
teixen força i rodegen la festa de l'Epifan.ia
d'una grandiositat meravellosa i d'un nou ca
rácter d'universalitat

: són com el seu desen
rotllo i complement, les primeres manifesta
cions públiques i solemnes de Jesucrist, el co
mençament de sa vida pública i apostólica.
Ja havem esmentat més arnunt la ptáctica
de l'Església, que fou des de bon principi ce
lebrar el Naixement de Crist en el dia 6 de
gener, i que solament en el segle tv es féu ge
neral en tota l'Església l'ús de commemorar-lo

el día 25 de desembre. Aleshores comença en
l'Església llatina la celebració de l'Epifania,

totalment independent i separada de la Nati
vitat de Jesucrist. A l'Epifania s'hi afegiren
Ilavors els altres dos misteris, que són també
d'una profunclIssima significació dogmática,

puix

respectivament el
sagrament de la regeneració, el Baptisme (tal
volta sa mateixa institució) i la mística unió,
els místics desposoris de Crist ami) l'humani
recorden i expressen

redimida i regenerada.
No ens consta amb tota certesa si aqueix
dia, que amb divina saviesa escollí l'Església
tat

Aquest

número ha

a honorar aitals misteris, és el vertader
aniversari de dits esdeveniments; i no cal re
membrar tan sois les discussions deis erttdits
sobre aquest punt verament secundan, tan de
Ilun.y enllaçat amb la veritat dogmática. Basta
recordar que l'Església Romana, i amb ella tot
l'Occident, els solemnitzen tots junts en la be
lla litúrgia d'aqueixa festivitat. En dues be
llíssimes antífones els esmenta explícitatnent
i els reuneix amb paraules molt exprcssives.
En la primera, fa ressaltar la Santa Església
la significació mística i al•egórica dels miste
ris, tnentre que en l'altra els considera tnés
aviat históricament ; per aixó guarda un ordue
rigurosament históric en l'enumeració deis tres
prodigis. "A.vui, din l'antífona del Benedic
tus, l'Església ha estat unida al celestial Es
Os, perque Crist ha purificat els critns d'ella
en el jordá, corrent els Magus ami) llurs pre
sents a les noces reals i amb el vi fet d'aigua
s'alegren els convidats, Alleluia". I en l'antí
fona del Magnificat (segones Vespres) canta
l'Església: "Celebretn tma santa diada, enal
tida ami) tres miracles : avui l'estrella guia els
Magus al pessebre ; avui fou canviada l'aigua
en vi a les bodes; avui Crist volgué ésser ba

per

tejat 'per Joan

en

el

jora,

per

a

salvar-nos,

Alleluia".
Ami) tot i aixó, l'Església de Roma honora
més aviat i principalissimament la manifesta
ció de Jesucrist als pobles d'Orient i a la gen
tilitat en la persona deis savis que l'adoraren
i li oferiren llurs dons i tresors a Betlem ; i
ha destinat les dues Dominiques següents a re
cordar, respectivamenk el I3aptisme de Jesús
el dia de la capvuitada de l'Epifania i el mi
racle de les bodes de Cana en el segon din

després de la mateixa fcstivitat. Avui
l'Església vol glorificar sobretot els místics des
posoris de Crist amb la gentilitat; vol que res
soni en el món pagá la primera ven i prome
sa d'esperança, de redempció, de salvació per
Jesucrist.
menge

sigut passat

ROMUALD SIMA O. S. B.

per la

censura

militar
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l'afalac

La suggesitó de
Són molts els que blasmen injustament les
noies que exerceixen cárrecs en cases de co
merl o de banca. Aquestes noies, diuen, pre
el pa als homes que tenen el deure de
mantenir llurs famílies. I a la casa que no
hi ha un home, o bé que aquest guanya poc,
perqué la fila no ha de contribuir amb el
seu treball i el seu esforç a les necessitats de
la familia? Amb quin dret podeu negar a
una noia que es guanyi honradament la vi
da? Si l'home no exercís arrees que no li
escauen potser no hi hauria tantes noies que
es veuen obligades a solliátar treball a les
cases de comere. No he comprés mai per
qué els homes han de posar-se darrera del
ta.ulell dels establiments en els quals es ve
nen exclusivament articles per a senyores.
Es una cosa que sempre m'ha fet molta grá
cia veure un jove fent l'elogi dels vestits de
moda. Em perdonaran els dependents si els
dic amb tota sinceritat que trobo el seu ofici
una mica ridícol. Es una cosa massa frívola
per un home. Perqué en aquests establiments
no han •de despatxar noies, si l'establiment
es freqüentat únicament per senyores ? Cada
vegada que veig un jove a la porta d'una bo
tiga mostrant a una senyora una peca de
roba, penso : heu's aquí una tasca ben petita
per un home.
Potser algun llegidor, somrient maliciosa
ment, pensará: que és innocenta aquesta se
nyora. No sap que, si en comptes d'haver-hi
joves hi haguessin noies, no hi anirien tan
tes modistetes ni tantes senyores?
Precisament per aixó em planyo. Una
dona ha d'entrar a un establiment amb l'únic
objecte de comprar i no perqué la galente
gin. No he comprés la familiaritat que al
gunes senyores tenen amb els joves depen
dents. Aquests les acompanyen fins a la por
ta amb una cordialitat que qualsevol creuria
que hi estan unides amb vincles de gran
amistat. No vull dir pas que no s'hagin de
tractar amablement els joves dependents ;
per?), crec que una senyora ha de voler que
la tractin sempre amb el máxim respecte. El
mateix dina si els dependents fossin joves
de brillant posició social. No blasmo aquest
costum per convencionalismes socials, sinó
per raons de bon gust i de moral.
La dona no ha de voler mal que l'afala
guin. No us fieu massa d'aquells que cons
tantment branden davant vostre l'encenser
dels elogis. Es natural que aquell que us es
nen

ponderi les vostres grácies, peró no pas
aquells que no tenen res que veure amb vos
tima

altres. Es

serioses,

preferible que

que

no

elogis.

pas que

us •diguin que sou
agraiu fácilment els

Les que fan més 'lástima són les modis
tetes. Riuen i

i

moltes

bromegen amb els dependents

vegades,

l'establiment,

un

cop han abandonat

befen d'elles. Fa pena sentir
converses. Naturalment que n'hi
es

les seves
ha de molt dignes que no responen quan els
diuen paraules inconvenients, peró la majo
ria, posant de relleu una gran frivolitat,
somriuen quan algú els diu paraules afala

gadores.

No heu de témer els meus blasmes, oh
joventut que passes la vida darrera un tau
lell ponderant les qualitats dels articles que
vens i afalagant les dones, car els propieta

ris dels establiments coneixen la nostra psi
cologia i us mantindran en els vostres llocs
mentre la dona

sigui frívola i u plagui

co

quetejar.

Les noies

patxos,

poden seguir envaint

mentre els

els des

homes ocupen els llocs

que elles haurien d'ocupar en els establi
ments de robes. Per a conaxer la frivolitat
d'aquests establiments, cal únicament fixar
se amb els noms que donen als colors de mo
da. Seria curiós publicar una antologia d'a
quests colors tan fantástics i carrinclons.
Peró, qué hi voleu fer si aixó plau a moltes
dones!
Jo voldria que les amables lectores que
m'honoren llegint-me, meditessin les meves
paraules. Ha arribat a un grau tan alt la fri
volitat de la dona, que cal posar-hl remei.
Hem d'ésser assenyades i fer les coses cons

cientment.
Mantenint-nos sempre dignes i serem res
pectades. No ens envanim si ens afalaguen,
car després riuen de nosaltres. Cal conéixer
la intenció de les paraules. No sabeu el conte
de la guineu i el eorb? L'astuta guineu di
gué un día al corb d'ales negres : obre el bec
i canta, que desitjo sentir la teva veu suau
i dolla. I és que el corb portava al bec un
formatge. Seduit per l'afalac va cantar, i la
guineu fugí clavant les dents en la blancor
del formatge. Voleu dir que moltes vegades
els que afalaguen
la faula?

no

fan

com

la

guineu

MARIA BONSHOMS•

de
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La
Tal

com

Bastons

l'internacíonalísme

anunciat,

estava

el nostre

benvolgut

el dijous abans de
company En Joan

clogué molt oportunament el curset
tardor, organitzat, amb éxit

de conf eréncies de

cada dia creixent, per l'entusiasta i benemé
rita Joventut Social, descabdellant un tema
de pacifisme, ben escaient aquells dies en
que es celebra la vinguda del Príncep de la
pau.

En començar, va advertir el conferenciant
que; si bé despullava, en aquells instants, de
tot carácter oficial a la tribuna de Joventut
Social que tenia l'honor d'ocupar, desitjava vi
vament que, de resultes de la seva dissertació,
els propagandistes católics donessin als estu
dis del pacifisme més importancia de la que,
desgraciadament, se n'hi ha vingut donant fins
ara.

Un estudi complet del pacifisme hauria de
compendre dues grans branques : pacifisme so
cial i pacifisme internacional ; l'un treballa con
tra la guerra entre classes, i l'altre contra la
guerra entre.nacions. Així ho entengueren els
homes del Tractat de Versailles al crear, al
costat de la Lliga de Nacions, una Organitza
ció internacional del Treball.
El pacifisme internacional, afegí el conf e
renciant, té una immensa bibliografia. Espre
cis f er tries i classificacions. Visiblemen(, es
destaquen tres períodes de literatura pacifista.
Deis temps clássics fins al segle xix ; segle xix
i xx fins a 1919; i des de la fundació de la
Lliga de Nacions, en 1919, fins ara.
En el primer període hi abunden palpita
cions rudimentáries d'esperit pacifista, peró no
hi ha cap obra acabada, ni cap doctrina siste
mática. Són manif estacions fragmentáries i es
porádiques que broten a la bona de Déu al
mig d'obres literáries.
tin crític prestigiós vol donar sentit paci
fista al cant VI de la Elíada. A. Carnegie i
G. La Iglesia posen, entre els precursors, a
clássics grecs com Eurípides, Aristófan, Isó
•

crates ;

a

romans
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Nadal,
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Ciceró, Virgili, Séneca,

Mara Aureli ; a cristians, tals com Sta. Irene,
Climent d'Alexandria, Tertulia, St. Agustí ; al
fundador del protestantisme; als moderns Pas
4ca1, Leibniiz, P. Graty, La Bruyére, etc., etc.
Recita frases deis autors anomenats, concep

de Buda, i comenta l'obra pacificadora de
l'Anfictionia helénica i del roma Menenio
tes

Agripa.
En el segle xix neix el veritable pacifisme
antiguerrer com a doctrina filosófica i polí
tica. Deuen estudiar-se organitzacions, homes
i escoles i doctrines pacifistes.
Parla de les primeres organitzacions ameri
canes, fundades en Boston en 181o, a les quals
seguiren altres, d'esperit semblant, a Francm
i a Anglaterra. El primer Congrés general es
celebra a Londres en 1843. El tercer, a Pa
rís, sota la presidencia de Víctor Hugo. Un
Congrés internacional tingué lloc a Roma,
en 1891, i acordá crear, a Berna, el Bureau
International de la Paix. Aquest Bureau ca
taloga els organismes pacifistes en quatre agru
paments : a) Centrals i generals, entre ells el
Comité Nobel, l'Unió interparlamentária. b)
Societats de pau esteses per tot el món. c) So
cietats adherides. d) Periódics. Ressalta el poc
éxit de les Conf erencies de la Pau, celebrades
sota els auspicis i la bona voluntat de Rússia,
la primera en 1899, i la segona en 1907, a La
Haya. Ni l'una pogué aturar la guerra rús
japonesa, ni l'altra la gran guerra.

parlar deis homes pacifistes, cal recollir

En

aquí,

anomenar l'ora
de llibres i d'insti
tucions ; a Roosevelt, igual que l'anterior jan
qui, i al qual f ou adjudicat el premi Nobel
en 1906; J. de Bloch, autor de "La Guerra";
T. Moneta, pacifista i patriotero ; L. Pichot,
francés ; el Dr. Oukhomoron, japonés ; el pro
fessor rús Nowicow ; la Baronesa de Sutner,
coneguda autora d'Abais les armes !", etcé
tera, etc.

dor,

entre

a

A.

els molts que

Carnegie,

va

autor

pacifistes poden recluir-se a
la mística tolstoiana, la socia
lista, la patronitzadora de l'arbitratge i la ca
tólica. Atinadament exposá i refuta les tres
primeres, reservant-se a parlar de la católica
fins al final. La tolstoiana, si bé es funda en
máximes evangeliques, esdevé utópica al pres
cindir del pecat original i no compendre la na
turalesa humana. La socialista és insincera i
falsa. La seva literatura és violenta i agressi
va. Les solucions de la tercera es ressenten de
la falta de justicia en els tribunals internacio
Les doctrines

quatre escoles

:
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nals i de la falta de ganes de complir per part
de demandants i demandats.
Finalment, el moviment pacifista culmina
en 1919, establint-se en el Tractat de Versai
lles la Lliga de Nacions.
La crítica de la Lliga de Nacions i la seva
obra i assemblees del 1921, 1922, 1923, me
reixen un capítol apart guardat per a millor

avinentesa.
Es lamentá no poguer dedicar més temps a
l'escola cristiana, única que es fonamenta so
bre bases si/lides, en quines apoia la seva doc
trina de fraternitat universal ; única que té per

fundador el Déu de l'amor

sense límits i del
mentals ; única que té
apóstols del renunciament com els místics, i
Un St. Francesc d'Assis ; que té homes de Ile
tres, com St. Ambrós, Vitória, Suárez; única
que té un representant internacional, el Papa,

perdó

sense

reserves

lalanTI7I1!fjSKiVi111511151=1111~~
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qual dóna el suprem poder de fallar
plets entre pobles amb desinterés i esperit de
justícia. A Catalunya, l'internacionalisme pa
pal ha sigut glossat notablement pel plorat bis
be Torras i Bages, en una pastoral alabada
pels articulistes estrangers i recomanada pe!
Papa Benet XV.
al

Va acabar recomanant als oients que els dies
de Nadal f essin néixer en el propi esperit sen
timents de pau i de germanor, procurant que
els cors de tots els cristians siguin veritables
colomars des d'on surtin, en grans volades, les
colomes de la pau a propagar-la arreu del món.
Als aplaudiments i f elicitacions que per part
de la selecta concurrencia rebé l'amic, af egeixi
la nostra més sincera. I la fem extensiva a Jo
ventut Social pe/ l'interes que ha despertat
aquesta tanda de conferéncies que han estat
totes altament interessants.
íN A /,l A /N

A A /N AAA AAAA/N
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Vade de Moniblanc
Un gran nombre d'Ajuntaments en corpo
ració, centenars de Sindicats Agrícols, i tots
els vinyaters cabdals de Catalunya, aplegats a
la ducal pobláció de Montblanc, han donat a
la protesta de la producció vinícola,
atrope
llada i despreciada, la força d'un alçament po
pular que caldrá tingui en compte el Govern
de Madrid.

La qüestió és clara

atnb que,

colorants,

l'aigua... com l'aigua
amb l'ajuda d'alcohol i de drogues
com

es fa una cosa que els falsificadors
diuen vi, i és aigua.
Es tracta que, en virtut d'aqueixes andró
mines, el vi veritable es fa malbé als cellers,
l'aigua color de vi corre com a veritable vi
en els mercats consumidors.
Ls tracta que els vinyaters, els cultivadors
de la ‘vinya, treballen i fan treballar la terra,
donant vida a infinitat de gent, creant una ri
quesa que no té parió en lloc del món, pagant
a
l'Estat contribucions quantioses, mentre els
sens competidors,
els falsificadors del vi (co
lorant l'aigua), no solament no treballen ni fan
treballar, sinó que maten la producció viní
cola i ernmetzinen
els consumidors, sense pro
fit de l'Estat,
sinó tot el contrari.
Es tracta que acabi d'una vegada aquesta
falsificació, i la producció vinícola, aquest bé
de Den deis nostres
camps, surteixi els mer
cats espanyols, únics
a que avui poden aspi

en

rar

els nostres

estrangers

vinyataires, perque els mercats
gairebé tancats a la nostra

estan

exportació i ho estaran cada dia més per raons
fácils de compendre.
Els oradors del grandiós acte de Montblanc
plantejaren aquest problema ciar i catalá, sen
se euf emismes
ni exageracions.
Nosaltres ens atreviríem a reduir-lo a un
sol dilema : O bé es suprimeix, a radice, la
falsificació dels vis, o bé es deixen erms els
camps.

Conrear

aquests

mentre

es

construeixen

fábriques de falsificació de vins és un
absurde, una ruina, una veritable bogeria.
Els vinyaters aplegats a Montblanc no de
manen pas al Govern que s'envien a priori els
falsificadors, sinó que es prohibeixi la seva
grans

funestíssima indústria.
Demanen que es compleixin les Ileis
Si es complissin les disposicions legals so
bre els alcohols industrials, no seria possible
aquesta falsificació ; ni tampoc es tancarien
molts mercats importants si no es gravessin
els vins amb impostos que no són més que una
disfressa de l'abolit impost de Consums.
No cal pas dir com CATALUNYA SOCIAL s'ad
hereix a tots els acords de l'acte de Montblanc,
i com fa vots perque es faci justicia a les se
ves raonables i justes peticions.

ti.

CATALUNYA SOCIAL

10

La ferra fecunda
L'home que de ciutat, estant reclós dintre
biblioteca, escriu sobre problemes de la te
rra, comet sovint greus errors. Més d'un cop
hem Ilegit, al tractar de la deserció deis nos
tres camps, com se'n treia la conseqüencia de
la misiva de la misiva de la llur producció i
de l'ermiment de trossos considerables de con
reu.
Considerat el cas superficialment, sembla
natural i lógic : tan lógic i natural, que ha apa
rescut als escriptors referits que vagava la ne
cessitat d'inf ormar-se i escatir-ho i documen
tar-se prou abans de deduir semblant ref erén
cia. Tal vegada, peró, han estirat la conse
qüencia massa Ileugers, i potser així i tot s'han
la

equivocat.
Sorn deis qui creuen que la deserció del camp
de la gent menesterosa fins ara a la nostra te
rra, en general, no li ha produit cap dany en
la seva economia. L'absentisme deis propieta
ris, danys morals creiem que n'hi ha ocasio
nat forces. Danys materials, no tant. A l'aug
mentar-se la valor de les coses i encarir-se la
vida i desvetllar-se noves necessitats en l'es
perit del pagés, aquest se n'ha anat cap a ciu
tat en recerca de mitjans d'una vida millor,
o bé s'ha eoneentrat a les planes productives
i a les conques de riu fecundes, oposant-se així
una mena d'eliminació de cultures improducti
ves i de selecció de les de més rendiment. La
filloxera i la replantació de la vinya 'de peu
agombolá noves exigéncies i f éu abandonar
per anti-económics molts serrats.
Avui encara aquest abandonament continua,
no per manca de braços, sinó perqué no són
remuneradors. Altres indrets plantats de reldó
tanmateix s'han deixat perdre, o s'han desti
nat a noves cultures, perque avui l'aplicació
del reldó al curtit de les pchs és aventatjosa
ment substituida pels ácids que proporciona la
indústria química. Totes aqueixes terres aban
donades pel nostre pagés i les llurs cultures
donaran el cent per ú a la nostra terra el dia
qle es puguin tallar els pins, que sinó és la
ma del mateix pagés cuidadós, será el vent pro
vident que li escampará la llavor.
Altres terres s'abandonaran encara, i altres
cases de pagés tancaran les portes. Qué hi f ett,
rónegues cases de paratge, dalt del cim aspriu,
flagellades per tots els vents i les f ortes plu
ges ? Els habitants llurs en regimenta l'econo
mia més primitiva. Un ambosta de blat que ex
premen de la terra roquenya ; un porc mise
riós que se les campa en estat salvatge ; un

vedell tinyós que canvien per un tros de ve
Ilut per vestir-se. Perque perllongar la vida
miseriosa d'aquests muntanyesos que els man
quen i fins no és possible proporcionar-los-hi
els elements més caporals de la civilització, que
són el mestre i el sacerdot ? Deixem les mun
tanyes en pau, que facin fusta, llenya i carbó,
i les seves valls pasturatges. No violentem
massa la natura. I bé que no produeixin res
d'aixó les árides, les roquenyes, deixem-les
també en pan. El fred, la calor, els vents, les
pluges, les tempestes que elles originen i re
gulen, que, per ventura, no són elements im
portantíssims per la producció de les babtes
planes fecundes ?
Mentrestant, tampoc avui la terna necessita
deis braços que exigia abans. Encara que no
ens
podem enorgullir molt de l'aveng de la
nostra mecánica agrícola, amb tot el brag de
l'home és sigut alleugerit per la f orga animal
i pel per f eccionament de jes cines. No és pas
de molts anys que els nostres pagesos encara
sofrien la mania que les vinyes conreades amb
arada s'endanyaven i totes les vinyes així les
cavaven. Avui arreu es llauren i cada animal,
amb una arreu simple, fa la feina de quatre
pagesos. I l'introducció, encara que paulatina,
d'arreus més perfectes, substitueix i va reem
plagant munió de bragos.
Hi han, en efecte, chapes considerables de
pinars a Catalunya, de bona terra i paratge
expedit, que f ácilment es guanyarien per al
conreu. S'hi criaria la vinya, hi creixeria bon
blat i grassos farratges. No oblidem, peró, que
molts d'aquests pinars constitueixen la millor
caixa d'estalvis de la perennal casa de pagés.
Que són un factor importantíssitn per al re
gim de les aigües i leg-pluges, grácies als quals,
al costat llur és possible la cultura dels farrat
ges com fins l'auf alg i tot, en sed.. I que oi
més, la llenya i la fusta que donen, avui com
avui encara, representen una bona collita per
al pagés, ensems que constitueixen f actors con
siderables per a la nostra economia nacional.
L'endarreriment i la culturació imperfecta
de certes comarques de Catalunya no deu pas
atribuir-se a la manca de bragos, per l'immi
gració de la gent cap a ciutat, sinó a manca
de técnica i de ciéncia on saber-les explotar
com cal, fins exprémer-les-hi tot el suc
que
poden donar de sí. Quants milions, per exem
ple, deuen de percebre de menys a l'any l'Em
pordá, per no expurgar i no adobar bé els
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llurs oliverars? Quant augmentaria la rique
sa de l'Urgen que rega el canal, si destines
sin a la cria de bestiar, a la producció de carn
i de Ilet les seves collites espléndides d'aufalg,
en cotnptes
de vendre-se-les als vaquers de
Barcelona i del Valles ?
Honor, peró, a totes aquelles contrades de
la nostra terra que, amb l'afany de Ilurs con
readors i llur esperit experimental posat a du
res proves, han escorcollat els secrets íntims
de la terra i de les plantes i saben arrencar
los-hi el máxim rendiment. Hortes i fruiterars
de la Marisma i del Llobregat ; grasses con
ques del Besós i el Ripoll ; austera plana de
Vich; camp uberrim de Tarragona i vinyes
ponentes del Penedés. Sou l'orgull de Cata
lunya i no teniu res que envejar a comarques
semblants d'altres nacions. Sense tenir a l'abast
ara estadístiques per demostrar-ho numérica
rnent, malgrat l'immigració dels nostres camps,
la producció agrícola afirmem que ha augmen
tat. Potser ha minvat la producció del blat i

altres cereals ; potser tampoc no es culi tant
de cánetn ; collites com la del cuc de seda gai
rebé han desaparescut, com la del reldó, se
gons hem notat ja més amunt, peró, en canvi,
com

ha augrnentat la

producció de l'oli i l'ave

llana, i el vi i la de les fruites, i la producció
ramadera, sobretot en vaques, i la de les ver
dures i llegums, i la de les patates, i altres en
cara.

Oh, el dia que un acurat ensenyament agrí
col armés d'una técnica més perfeccionada la
nostra població rural. I una direcció conscient
induís els nostres pagesos a introduir noves
cultures. 1 un Estat f ort obrís sequiaIs deis
nostres rius, que encara arriben amb massa
aigua a la mar. I tota una xarxa de carrils
económics, completats per carreters, solques
sin la nostra terra! Aquesta, malgrat l'immi
gració i l'anomenada d'ésser aspra i munta
nyenca, nodriria tots els seus fills, amb els seus
propis f ruits.
ANGEL GRAU
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El Reía! Decref sobre
Suara s'ha prorrogat altra volta,

encara que

vigencia Inés curt, la céle
bre disposició legal de 21 de juny de 1920, i
amb

un

termini de

de les petites. modificacions introduides hem
de deduir que, quan el mal no es talla d'arrel,
setnpre rebrota en multiformes inanifestacions.
Aquest R. D., nomenat llei, í ou promulgat
per parar els peus deis desaprensius propie
taris que, valent-se del desequilibri en l'of erta
i la demanda, treien del mercat el major profit
possible ; peró, ara resulta que la porta d'abu
sos, que es va tancar per als amos, s'ha obert
de bat a bat pels llogaters, podent, fins ara, i
grácies a aquella mida legal, explotar un bon
negociet, com és el del sots-arrendament.
D'altra banda, hem de confessar que l'esta
bilitat deis lloguers al tipus de l'any 1914 s'ha
convertit en un conte tártar, car el desgra
ciat veí que volia pis s'ha ajupit a totes les
martingales defraudadores, i encara moltes de
grácies, si no volia dar amb els seus ossos ciuta,dans en una confortable barraqueta, o no
s avenia a
viure a distáncies extrablanetáries
deis centres de vida de la població.
Tarnbé ens hem enterat de que aquells bombejats tribunals arbitrals, on tenien represen
tació els propietaris i els veins, gaudien deis
mateixos defectes, i potser virtuts, que els tri
bunals (avui jutjats) municipals que abans en
tenien deis desahucis i altres entortolligaments

lloguers

derivats. I és que, quant es deixen esquetxes,
sempre hi ha fum que respira.
Aixel mateix, en veure que les prescripcions
del R. I). s'estenen a totes les poblacions que
passin de 6.000 habitants, venim a deduir que
la crisi de l'habitació es va estenent d'una ma
nera esperveradora, i que, en els gairebé qua
tre anys de vigéncia d'aquell, no s'ha remeiat
res, sinó que, al contrari, s'ha empitjorat.
Aixó, si haguessin tingut lloc práctic, ho
haurien pogut preveure, perqué si la manca
de cases obligava a la gent que vivien a les
capitals a cercar sojorn en els poblets propers,
com a conseqüencia lógica, l'afinencia de nous
veins havia de dur el mateix problema. ES com
una epidémia que eš propaga pel contacte.
En resum, que totes aquestes tares, i altres,
es cuiden a sanar en l'actualitat ; 'peró, qui ens
diu que no en surtin d'altres noves d'aquí un
any i així successivament? Nosaltres assegurem
que sí, perqué la solució a la manca d'estatges
no es cura
amb mides coercitives, sinó cons
truint cases.
Es com si a un home que patís fam, vul
guéssim atipar-lo arnb discursos. Puix ens fa
por que, en quant a aquesta crisi de l'habita
ció, a Espanya, tenim badallera per temps

Jul.,' VILA ORTIZ
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seva causa, qué farien amb nos
altres si arribessin a governar?
Els que parlen constantment de llibertat són
els que més l'ultratgen.

al servei de la

D'ad í d'alla
Ha estat autoritzada novament la publica
ció del setmanari "El Trabajo", de Manresa.
Aquest periódic és un deis més dolents que
s'han publicat de molts anys ençá.
Publicava tantes blasfémies i tantes heret
gies, que el senyor Bisbe de Vich l'excomu
nicá..
Els elements católics d'aquella ciutat han pro
testat mantes vegades, peró els seus clams han
estat desoits.
Es llástima que aquesta mena de publica
cions gaudeixin de tanta Ilibertat. Damunt de
les planes d'aquests periódics es fa l'apologia
del cornunisme.
Que Déu Nostre Senyor s'apiadi de nosal
tres.
*

*

*

Sembla que, en els moments actuals, els po
lítics que han combatut sempre l'espiritualitat
de Catalunya, haurien d'emmudir i d'obrar amb
gran prudéncia. Doncs, no és així.
Nosaltres, ho hem dit més d'una vegada, no
som polítics, i aquesta afirmació ens dóna f or
ça per a dir que, no havent-hi llibertat de pen
sament ni d'expressió, no deu fer-se propagan
da política de cap mena.
Fer el contrari és abrandar el foc*de les

*

*

*

*

*

Seguint els costums tradicionals, el dia de
Nadal deixaren de sortir alguns diaris.
Sembla que un costum tan cristiá hauria
d'ésser elogiat. Doncs, no és així.
Vegin el qué diu "El Día Gráfico" : "De
ario en ario va perdiendo Barcelona el carác
ter pueblerino que tanto la afea. La prensa
contribuye mucho a esta saludable transfor
mación de las costumbres. Este ario han sido
escasísimos los diarios que han pagado tributo
a la rutina que supone no salir el día de Na
vidad".
Ja veuen si és eixerit "El Día Gráfico".
Per no perdre unes guantes pessetes, fa tre
ballar els redactors el dia de Nadal, 1 per a
justificar la seva actitud, qualifica de rutina
el no sortir el dia de Nadal.
No sabem quin concepth tenen aquests dia
ris de les f estes tradicionals.
"The Times" de Londres, que es ven una
mica més que "El Día Gráfico", el dia de Na
dal no es va publicar.
Ves qui dina que Londres, la ciutat més
gran del món, té carácter pueblerino i que el
"The Times" és un diari rutinari.

passions.

*

*

*

*

Vanguardia" ha fet reformes a la fa
Ja convenia.
Sempre la fullejá.vem amb una mica de te
mor. Aquelles esqueles tan
tétriques ens es
paordien.
Ja que "La Vangnardia" y/u deis morts,
almenys que els tracti bé.
"La

gana.

Els sindicalistes es proposen f er una intensa
campanya a favor de la sindicació.
Fer campanzes intenses ja sabem el qué vol
dir: coaccionar els obrers.
S'ha de donar a l'obrer llibertat absoluta per
tal que escolleixi el sindicat que més Ii plagui.
La sindicació ha de servir per a defensar els
interessos deis obrers, i no per a exercir da
munt d'ells una odiosa tirania.
*

*

*

El diari local "Lucha Obrera" ha publicat
nota, signada pels antics redactors de "So

una

Obrera", donant compte de la
expulsió de l'esmentat diari. Els f ets que
senyen són verament exetnplars.
lidaridad

seva
res

Si tracten amb tanta desconsideració i tira
nia els companys que han posat la seva ploma

*

*

*

Alguns carrers de la çiutat estan gairebé a
les f osques.
Ja seria hora que l'Ajuntament prengués
l'acord d'adoptar un deis sistemes
ció que s'han assajat en algunes vies de la
ciutat.
Nosaltres voldriem presentar una proposi
ció sobre aquest lluminós assumpte.
Peró, qualsevol ara s'enreda amb proposi
cions.
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El qué passa

problemes d'Hisenda, de Ferrocarrils, del Mar
roc, de Subsisténcies, d'atur f orçós...
satisfactóries endolceixen un xic
d'aquesta senzilla crónica: el
repatriament deis soldats del 20 i 21, i la tor
nada del Cardenal Benlloch d'América.
Dos

el

ESPANYA ENDINS
Sempre que hem parlat

de l'afer de Tán
censura, hem ma
nifestat la temença, que per fi ha resultat con
firmada per la realitat, que Espanya perdria
la partida.
ger, sota els

França

jugada de molt lluny.
esperaven d'ella l'agraiment pel qué
Espanva f éu per França durant la Guerra
Gran (ajudant poderosament a guanyar-la),
obliclaren que la paraula agraiment és encara
preparava la

més vácua de sentit en les relacions interna
cionals que en les relacions particulars.
La partida de Tánger és perduda per Es
PanYa. Anglaterra se'ns ha rifat, com vulgar
ment sol dir-se.

Resta

un

d'esperança en l'actitud de
aquest partit anglo-francés.
altra esperança, també llunyana :
poc

contrá.ria

a

I resta un
la vindicació de totes les malifetes, en el trans
curs de l'História, per la justicia de Déu...
Altrarnent, la política del Directori va pre
neta carácter, que no és pas del gust de tot

hom.

a

ESPANYA ENFORA

França i Alemanya estan f ent un esforç
grandiós per tal d'entendre's i arranjar-se di
rectament, encara que siguin tan enormes les
dificultats que hi ha mig vençudes i les no
ves que
cada dia sorgeixen en els territoris
alemanys ocupats per les tropes franceses.
Aquestes són les darreres cartes que es ju
guen ambdues nacions. Ara per ara Angla
terra, ocupada en apanar la seva desbaste
liada máquina parlamentária, no pren part en
el joc.
A Portugal no en saben res 'deis complots
comunistes, i

van

f ent el

ocupar-se de les nostres

seu

camí

pre

sense

coses.

A Grecia estan jugant a revolucions, i és
En Venizelos qui ha f oragitat el rei, que, de
momcnt, té perduda la jugada. Cal dir que

allí, els veritables jugadors, són França
glaterra. Els francesos están de sort

i An
a

tot

arreu.

els vells polítics que semblaven anorreats
Pel cop de sabre del 13 de setembre, alcen el
cap i parlen com si estiguessin disposats a tor
nar

agre

rigors de la

Lis qui

itália,

notes

regust

governar.

F,Is partits extremistes tampoc estan quiets.
Ls reuneixen, treballen, projecten...

Mentrestant está en gestació la futura cons
titució d'F,spanya, és a dir : la seva vida.
'Sembla que el poble se n'hauria de preocu
par
d'aquest magne afer, peró tothom roman
ensonyat. Un partit que havia aconáeguit aco
blar forces
considerables i una selecció social

remarcable,

el P. S.

hores cabdals de

P., es divideix en aquestes

nostra

história. Per altra ban

da, s'abandona
la política de comprensions i
d'atracció, per un altra totalment oposada.
Bons aliats haurá
buscat Itália si segueixen
aquests camins ! I a tot aixó segueixen tru
cant la porta i
empenyent de fort els grans

Un crim odiós ha posat l'Afganistan en
íront de la Gran Bretanya, suscitant un altre
conflicte que está removent els sentiments ét
nics de la immensa Asia.
Els mahometans de totes les encontrades,
els nacionalistes de la India, la Rússia deis
Soviets, i els mil pobles fins avui dia ensonyats
en les regions ignotes del llunyá Orient, co
mencen a despertar-se, i a relacionar-se, i a
treballar sota una divisa que als americans els
ha f et uns i f orts : "Asia pels asiátics".
Li vindrá per aquest cantó a la Gran Bre
tanya l'esfondrament que per llei fatal histó
rica un dia o altre ha de iniciar-se en el seu
incommensurable imperi?
Ve't aquí un deis grans interrogants del nou
any 1924, que f aci Déu sigui de grácia per a
nosaltres i pel món sencer.

J.
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Plaga de

litat.

la Creu de l'esmentada loca

—Augmenten cada (ha les obreres inscrites
régim de retirs obrers que en infantar sol
directament o mitjangant les Mutua
litats Maternals, de la Caixa de Pensions per
al

ESPANYA
A l'última junta que ha celebrat la Federació
de Cooperatives per a la construcció de Cases
Barates de Catalunya i Balears, es recollí l'es
tat de disgust que regna entre els elements in
teressats davant la lentitud que s'observa en la
resolució deis assumptes que es refereixen al
problema, cada dia més angoixós, de l'habita
ció, culpant-se de tot aixó a la nefasta actua
ció que per a la vida de les cooperatives se
gueix l'Institut de Reformes Socials.
Es van succeint les Conferencies, les Infor
macions, els Reglaments, les cases no aparei
xen, com han sorgit a Franga, Itália, Bélgica

.Anglaterra.
Bis organismes.oficials encastellats en l'ex
pedient dificulten la tasca de que volen aco
llir-se a la llei. Hi ha expedient que fa anys
i

está esperant resposta de Madrid.
L'Ajuntament de Barcelona havia pres un
acord sobre la construcció de cases barates.
Els vocals associats que substittfiren als an
tics edils no express'aren la seva orientació en
l'assumpte, i ara, amb motiu de l'entrada de re
gidors góvernatius, s'ha renovat totalment la
comissió municipal de cases barates, la qual
portará aparellada noves dilacions per l'estudi
que hauran de fer de la qüestió.
En vista de tantes dificultats que fan pre
veure el decaiment entre les cooperatives, la
Federació Catalano-Balear ha acordat:
Primer. Visitar a la novíssima Comissió
Municipal de Cases Barates i el senyor Alcal
de de Barcelona, per a recomanar-los que ur
gentment i amb sentit práctic s'ocupin del pro
blema de l'habitació.
Segon. Sollicitar del Directori Militar que
prengui la decisió corresponent en vista de la
informació últimament portada a cap sobre la
reforma de la llei i Reglament de Cases Ba
•

rates.
1,

Tercer. Demanar a totes les C,00peratives
de construcció federades les dades referents als
obstacles concrets que es troben a l'Institut de
Reíormes Socials i altres centres oficials, a fi
de

compilar-los

en

un

Memorial de

Queixes

que será eleva al president del Directori Mi
litar, cap del Govern.
—Han sigut obertes al públic, havent ja
realitzat nombroses operacions, les oficines de
la nova sucursal de la Caixa de Pensions per
a

la Vellosa i dlstalvis, de

Tremp,

installades

a

la Vellesa i

d'Estalvis..en les

seves

oficines

d'Assegurances Socials de Barcelona (carrer
de Cameros, 3), i en les nombroses sucursals
que té establertes a Catalunya i Balears, el

pagament del áubsidi de maternitat que l'Estat
concedeix, essent ja actualment en crescut
nombre les obreres que han sigut beneficiados
amb l'esmentat subsidi.
—Han estztt invitats tots els Collegis i Esco
les Católiques cl'Espanya al Congrés d'Educa
ció Católica i a la Exposició Pedagógictk del
mateix, que prometen ésser dos éxits grandio
sos.

—A Bilbao es construiran dues centes cases
barates per a ferroviaris. El pressupost és de
2.270,000 pessetes.
—Avencen els treballs per a la constitució
d'una Federació de CooperatiVes de Cases
Barates.
—La Diputació de Bilbao ha acordat la
fundació d'una cátedra de Puericultura.

ESTRANGER

S'anuncia la rebaixa a Holanda, deis jor
nals deis obrers ferroviaris. Es aquesta la se
gona rebaixa que sofreixen. Ara es tracta d'un
deu per cent.
—El famós premi Nobel de literatura, ha
estat concedit a un poeta irlandés que canta
amb la llenga deis avis. Ho celebrem.
—Es un fet la creació de cátedres per a
estudiar la llenga basca, i els principals dialec
tes en els centres_d'estudis de la diócesi de
Bayona, sense que á Franga n'hagi protestat
ningú, sinó tot el contrari.
—Les tribus del Nord America han enviat
tretze cabdills a París per a sol-licitar del Con-,
sell de la Lliga de Nacions, la independencia
de les seves tribus. PI poden esperar asseguts
Ja resposta.
—Ba.rrés, el famós escriptor francés, que
acaba de morir a París i'ha estat enterrat apo
teósicament, ha mort cristiá: píe de Crist, ha
dit. EH
ben perdonat!
—El overn portugués projecta modificar
la llei de llogaters, autoritzant augments fan-.
tástics en el preu deis lloguers. Sortosament, :
pels pobres llogaters, a Portugal. els governs I
duren poc.
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1ETIVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
"Aula de Cuba Méxic.—Serveimensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.

Gijón

Unta de Ituenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatje de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Línia de New-York, Cuba, Méxic.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.
etorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York..
Unja de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
éncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Crea
le Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
E;abanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
de la
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu
escales
Poo
el
2,
fent
les
Africa.
Retorn
de
Fernando
occidental
de
Palma i part de la costa
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis inclicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials delsi
Ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York'i la Unja de Bar-•
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
de

viatge.
Aquests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables ipassatgers,als quals.
Companyia dona allojament rnolt cómode i tracte esrnerat, corn té acreditat en son dilatat.
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
a
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ATENES A. G.

Es el períádic de més
circulad() de Calalunya

BARCELONA

1
o

1

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
Un <my

Semestre

o

pessetes
4
Surt els dissabtes

1

1
Provenga, 157
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FINPIQUI

la sang, augmentar la gana i fortificar el sistema
és un medicament sense rival l'aixarop

nerviós,

Hipofosfitos
També

recepta

les criatures delicades i malaltices. Favoreix en ells
el desenrotllament del
a pendre'l, la rosada color de
llurs galtetes proclama les
excelléncies del preparat. Aprovat per la Reial Acadéznia de Medicina
1 Cirugía
29 ANYS D'EXITS EN CREIXENÇA.
es

sistema ossi.

a

Totjust començat
.

Avis:

Salud

Rebutgi's el pot
perqul

.

si no s'hi llegeix en l'etiqueta exterior, amb
tinta vermella, «HIPOFOSFITOS SALUD,
arnb freqiiincia i per a major lucre en la venda, hom
n'ofereix de similars
-

CONCERTADO

Atenes A. G.

Provença, 157

