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su deis animals més grossos i de
més seny permeteu-me que
feliciti. Ja ho
,vist,
germá
Nogall
i germana gallina han estat honorats i
ho será germá gos.
us

en s

ara

podem

plányer

de la nostra sort: els animals estem d'enhorabona.
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La unió deis católics

Els obsfacles
(Glosse

a un

«fide)

Poques vegades s'haurá insistit com en el moment present en la necessitat i opol tu
nitat de la unió deis católics; no en el camp polític, on dita unió no és urgent, sinó el el
camp social, entenent el mot social en l'ample sentit que fa entrar en el mateix temes 1c oc
trinals de tota mena.
I en aquest moviment ens cap l'honra d'haver portat un deis llocs d'avantguarda en
tre els católics de Catalunya.
Com, dones, en examinar el problema en tots els seus aspectes, voleu que no hál bu
ensopegat amb els obstacles que per a la solució del mateix es troben en el camí, alg uns
d'ells potser tradicionals i tot ja?
Hem parlat de l'excés d'individualització propi d'aquesta terra; de l'esperit de culg"
lleta que cada entitat sent per a ella; de la manca de cultura que fa que els homes d'una
entitat només es captinguin deis respectab les peró petits interessos de la nitteixa, encara
que d'aquest isolament en pateixin interessos més alts. De tot aixó ens hem ocupat per'
qué tot aixó és la realitat que ens envolta i amb la que ensopeguem cada dia.
Avui hem ,d'escoltar en aquest estudi deis obstacles, una veu autoritzada que
anuncia un rnés. Es la veu de l'home d'obres socials, el benemérit president d'Acció re"
pular", entitat diocesana de cultura social, que en un article al "Diario de Barceloi
lla
es fixa amb mirada investigadora en els obstacles que en el camí de l'home que treb,
hi posen els seus afins, els que també lluiten en el camp social, els que també treball
per una major espiritualització en sentit ,cristiá de la societat, els gatólics actius, en una
paraula.
I l'articulista, pie d'experiencia

en aquestes
coses, es lamenta que aixo, que té
rit
el camp deis interessos materials, ocorri en el camp de les lluites de l'esp
en sentit cristiá; que els que s'haurien d'a judar,
s'obstaculitzin; que els que s'esfor ell
pel regnat de Déu obeeixin més .a interessos petits, minúsculs, millor que a altres fina
tats; que les associacions peguin a les associacions, i els diaris als diaris del propi cal°.
sense recordar-se deis d'enfront... I tot aix?¦ ho atribueix el Sr. Albó, a una sola cosa,
enveja "que tantes coses corromp i tantes bones empreses fa malbé"._
(lo
Sí, per dissort, l'enveja, la vanitat, l'egoisme de la própia obra, són vicis que pre en
minen en moltes cledes del camp social católic. L'afició a la própia obra (molt sana
els seus veritables limas) que es tradueix, quan és excessiva, en l'odi a l'obra d'euftc
barrejat amb l'amor propi mortificat per un fracás, fan que els rezels i suspicácies e5to
empenyin en el camp católic-social un paper predominant que per forla ha d'ésser
rament deis que des de l'altre camp s'ho contemplen. Dissortadament és aquest un fet per
pe
tothom reconegut, finá pels mateixos que el mal pateixen, els qui, quan se'ls reconvé es;
mateix, acostumen a disculpar-lo dient : "Coses deis homes, al fi i al cap". Sí, deis boa
peró dels homes católics, deis que tenim obligació de distingir-nos en el camp social (e
en tots) per les virtuts del nostre procedir, per la netedat de la nostra acció.
El Sr. Albó atribueix aixó a enveja, i té raó. Peró si junt a aquesta causa n'hi 1 es'
gués un altra, nosaltres no vacillaríem en posar-hi la ignoráncia, la manca de cultura
pecte a la vida social moderna i els seus problemes.
;ers
En efecte; l'home católic que, amb els problemes generals que avui agiten 1'103 ita
lit
la
sencer, amb els corrents generals de materialisme que cada dia s'accentuen, amb
que s'endevina entre el socialisme (nova forma del materialisme) i el cristianisme, no tobli
sealtre entreteniment a la seva activitat que la miserable política de capelletct, és honle, ba
sencialment ignorant; peró amb una ignoráncia que no té excusa en la gent que avt
de treballar en la vida•pública. 1 segurament que aquest home és el mateix que blasrna

plicació

en

91)

,
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l'existencia d'entitats de cultura social, com l'Acció Popular,
qual en no compren, encara que sembli impossible !
Es ciar, peró, que una i altra causa esmentades trobarien

per

exemple, la utilitat de la

un antídot valent i eficaç en
la caritat cristiana.., si tots responguéssim al dictat
de católics que ens distingeix i honra.
La vanitat, l'enveja i la incultura són malalties de l'ánima,
molt doloroses; peró amb la
terapéutica de la caritat podrien curar-se f ácilment.
El que hi ha és que certes virtuts que en la vida privada ens semblen
indispensables,
en la vida pública ens
fan l'efecte que poden passar a segona fila... com si un católic
pogués mai admetre aquesta falsa diferenciació entre ambdues vides La vida és sois
una,
que el católic ha de viure integralment en
católic, i prou.

A propósít del XXXIII Aniversari de la ‹Rerum Novarum>

L'únic remeí
Ouan el rnón cristiá conegué la magna En
cíclica de Lleó XIII, es commogué f ondament.
LI lliberalisme económic havia fet dissortats
els bornes, peró ressoná per
la terra la veu
amorosa del representant de l'Església i els
que sofrien obriren el cor a l'esperança.
Lleó XIII demostrá que únicament la força
moral de la religió pot portar la pan als espe
rits, fent triomfar la justicia damunt la ter
ra : mai
l'Església ha estat opressora. Ha pre
dicat sernpre justicia i caritat.

Certarnent que
fortuna ja sabien

els homes afavorits per la
que l'explotació no era per

mesa i que no podien valer-se de la miseria i
Pobresa de l'obrer, per imposar condicions du
res de
treball. Peró calia que l'Església, mare
amorosa deis homes, fes sentir la seva ven i
exhortes paternalment a tots els homes.
Era necessari que el poble sabes que si sen
tia
entorn del seu cos el pes feixuc de les
cadenes, no era per culpa de l'Església, sinó
Per les impures cobejances
deis homes. Peró
el Sant
Pare Lleó XIII també •exhortá els
obrers; i és natural que fixés també els seus
delires, car l'F,sglésia vol que existeixin cor
rents harmónics entre el
capital i el treball. Si
els
patrons
la veu de i els obrers no haguessin desoit
l'Església, avui no estaria tan enve
rinada la qüestió! social.
Han volgut prescin
dir de Dé
u i allá on Déu no hi és,
no hi regna
la
pan.

1?,s lastima que l'obrer
deixat sugges
tionar per les\ prediques s'hagi
dels falsos redemp
tors. Si
l'obrer medites veuria que no pot és
ser

enernic de l'Església, car aquesta
sempre
els seus drets. Qui ha clonat lii

defensat

bertat al poble? Qui ha convertit l'esclau en
home lliure ? L'Església ha proclamt que l'es
clavitud és una institució, contrária al dret na
tural.
Jesús digné als seus apóstols : Que no exis
teixi cap diferencia entre l'home lliure i l'es
clau ; tots som germans, estimeu-vos els uns als
altres.
Veieu com Jesús, que és el nostre mestre,
vol que s'estimin tots els homes i que no s'es
tableixi cap diferencia entre uns i altres ?
Sant Pau tramet un esclau fugitiu a File
mone i u
din: Et trameto el teu esclau ; si bé
ciavant dels homes és el ten esclau, davant de
Déu és el teu germá; en nom d'aquest Senyor
jo te'l confio.
En altra ocasió digué: No ordeneu als vos
tres esclaus més que coses justes. Quan els ma
nen
haveu de pensar que teniu un Senyor
comú al cel.
No us imposeu pel terror ; recordeu-vos que
ells com vosaltres teniu un mateix Déu i que
aquest judicará els uns i els altres (Epístola
als Efesis). Sant Joan Crisóstom ha escrit
aquestes lluminoses paraules : Que no es faci
una classe pels esclaus i una altra pels homes
lliures. Les Deis del món reconeixen una dife
rencia entre les dues classes, mes les lleis di
vines no n'admeten cap.
Sant Gregori Magne doná llibertat als seus
esclaus, exclamant : El nostre Redemptor, crea
dor del món, volgué pendre carn mortal per
a trossejar les cadenes de l'esclavitud
amb la
f orça de la seva divinitat ; i, tenint en compte
aquest f et, és just haver pietat deis homes que
la natura havia fet lliures i que les lleis hu

CATALUNYA SOCIAL

4

havien sotmés a esclavatge, retornant
los amb el benefici de la manumissió la lli
bertat per a la qual són nats. Estimava tant els
humils que fins arribá a vendre vasos sagrats
ae l'Església per rescatar els esclaus, dient que
aquests vasos vivents tenien més valor als ulls
de Déu que aquells del temple, fets de maté
ries precioses.
El bisbe de París, Sant German, es distingí
pel seu amor als esclaus. La reina Santa Ma
tilde s'agenollava als peus deis poderosos pre
gant-los que alliberessin els esclaus.
Quan l'esclavitud desaparegué deis pobles
cristians, es fundaren ordres redemptores de
captius per a deslliurar els pobres cristians que
enyoraven la perduda llibertat en terres d'A f ri
ca i d'Orient.
Ja veieu, dones, com l'Església en tots els
temps ha estat enemiga de l'esclavitud deis ho
manes

mes.

Hi ha algun remei per aconseguir que les
lluites socials no tinguin tanta viruléncia ?
Creiem que sí. Existeix un remei d'una gran
eficácia que s'anomena espiritualitat. Es possi
ble que atnb aquest remei siguin més suaus les
lluites ?
Sí. Creieu-me, avui els homes s'escometen
follament, perqué no tenen espiritualitat. Pa
•

l'esperit mort. Plana per
damunt del món un materialisme ernbrutidor,
que entenebreix els ulls deis homes. Voleu veu
re-hi ciar, obriu els ulls de l'esperit. Liesperit
Si no reconeixeu que
no us enganyará mai.
som quelcom més que matéria orgánica; si din
tre el vostre pit no sentiu els batees de l'áni
ma ; si considereu que el fi de l'home és con
vertir la terra en paradís ; si us esporugueixen
els dolors i els sof riments ; si voleu únicament
satisf er els desigs grollers de la matéria, ja
poden els governs legislar i les autoritats fer
complir les Ileis, que no seran altra cosa que
lletra morta. Cal purificar el nostre esperit.
Ja podeu posar darrera l'objectiu d'una han
terna les visions panorámiques més belles, que
si no hi ha una llum poderosa que les
les veureu reproduides borrosament damunt la
tela.
Així mateix és l'home.
Si les idees no brollen del nostre 1:ensament
illuminades per la llum de l'esperit, són po
bres i migrades. Cal, dones, que la llum que
portem a dintre sia esclatant, f orta, d'una gran
lluminositat, per tal que les tenebres sien ven
gudes i l'error combatut.
J. C.
trons i obrers tenen

La llíberfai d'ensenyament
Grácies a Déu aquesta qüestió, que és la fo
namental d'Espanya, i que per tants d'anys els
Governs han tingut com soterrada a fi de no
posar en evidéncia els defectes de l'ensenya
ment oficial, és la qüestió que més preocupa a
tots els homes d'acció social católica, i la que
ha donat lloc a la magna Assemblea Nacional
d'Ensenyanga Católica i a l'Exposició adjun
ta, d'universal ressonáncia.
Ara mateix, a conseqüéncia d'un dictamen
del Consell %Superior d'Instrucció Pública en
qué es proposa al Govern no solament la re
fermació del monopoli oficial, sinól la creació
d'un privilegi a favor deis Centres oficials i
amb menyspreu de les entitats particulars d'en
senyament, els Directors de Collegis del Dis
tricte Universitari de Barcelona han adreçat al
Directori una exposició, plena de dignitat i
de raonaments incontestables, combatent aquest
dictamen i demanant coses tan naturals, tan
lógiques, tan clares i legals al mateix temps,
que segurament el Directori no tindrá més re
mei que atendre-les sots pena d'aparéixer par
tidari de l'estat actual de coses en matéries
d'instrucció, cosa de qué no el creiem capaç.

Es un document curt, substanciós i magnífic.
Les Ordres religioses que es dediquen a l'en
senyanga, han acudit també contra l'inesperat
dictamen amb termes virus i conclusions inde
clinables. Els sectarismes que traspuen en la
nova ofensiva contra l'ensenyament privat, i el
despotisme que s'intenta entronitzar en aques
ta vital matéria faran que prenguin part en la
qüestió els guaites d'Israel, perqué si en ple
na
campanya de reconstiffició nacional, con'
diuen, f ossin possibles atemptats com els que
motiven aquesta altra campanya, que bé podria
anomenar-se de salvació de l'ensenyament, els
més negres pessimismes planarien sobre tots
quants es preocupen del bé d'Espanya i del seu
esdevenidor.
Al voltant de la qüestió de la llibertat d'en
senyanga gira avui dia tota la lluita del mal
contra el bé en totes les nacions del món.
A Espanya sembla que no ens n'hem adonat
fins ara.
I si en fa d'anys ciue perdura aquesta ofen
siva de la impietat contra la nostra santa fe
i la nostra joventut !
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1.

El
la

comer

del vid

No temi el censor, els lectors no cerquin
vulgaritat d'atribuir als governants la cul

pa de les tragédies que
passen. Hem dit la
veritat quan eren al poder amics personals
nostres, i la hem dita ádhuc contra d'ells, i
fortes campanyes hem sostingut combatent
organismes, com el tristament famós Comité
"d'Obra Benéfica i Social", on, si no hi eren
en majoria, hi
tenien decisiva influéncia cor
religionaris polítics del que subscriu. La in
dependéncia que ha distingit sempre el nos
tre criteri en
matéries de moralitat pública,
gosem invocar-la avui, davant de les autori
tats i davant del públic, perqué ni les unes
fi l'altre atribueixin
a les nostres paraules
lO que s'acostuma a dir
intenció política.
D'altra banda, creiem que els governs mateixos no són causes, sinó efectes. En ques

tions moltes, peró d'una manera especial en
les de moralitat, els governs
reflecten i resu
meixen estats d'opinió i d'esperit, estats so

cials, costums i fins influéncies que voltes
desgrat del pensar deis que regeixen els
destins d'un país, coaccionen i ádhuc fan
a

a

avortar

bona voluntat

una

primitiva. El

que

abd pensa i així sempre ha pensat, cometrá
nlai la niciesa de donar sentit
polític a la seva

crítica

social ? Si li vingués aquesta tempta
sortiria al pas la seva própia descon
nança envers solucions polítiques no precedi
'les de tangible restauració
moral.
Feta, una vegada per totes, aquesta acla
raeió important, creiem que ens será lícit

d'encarar-nos amb l'opinió culpable,

ta

d'aquest

a

la vis

horrible feix de
dos n'esos han recollit els cadávers que en
de les
dileS Inés importants capitalscementiris
del Regne, ca-

clávers

de morts pel vici o per causa del vid,
enn garbuix de crims sensacionals
dels
cluals es
responsable la gent que reclama i
e*.igeia: al poder unes toleráncies que són tan

criminals
va

com

en im un

els crims mateixos.

expedient que ja fa alguns anys

engruixint-se,

delS vicis

formant la história
el fulleig d'aquesta
copiosa fa saltar als ulls una
evidentíssima : que l'esforç deis

en

d°eInnentació

conelusió

on es va

aquest

país ;
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governs més ben intencionats que es pogués
imaginar, es fará estelles contra la resistén
cia obstinada i contumaç d'uns poders que
no són pas gaire ocults, i que es garantitzen
a si mateixos el dret de llibertat pel
vici.
No fa encara quatre setmanes que en aquesta
secció parlávem de l'hegemonia del Casino.
Ho hem dit durant les circumstáncies pre
sents i ho diguérem en les anteriors : el Casi
no és el mantenedor del vici; i avui afegim :
el mantenedor del vici i el protector del crim.
A un diari de Madrid acabem de Ilegir aques
tes paraules : que a les sales de joc deis Ca
sinos hi han Sánchez-Navarretes, Honorios
Sánchez i Dondays en poténcia.

En aquest horrible carner, d'on penjen amb
els tres ajusticiats pels botxins legals, el cos
sos deis ambulants de Correus víctimes, els
de llur assassí suicidat, els deis dos morts en
l'assalt a un café suspecte, els de l'home
i la dona morts per la cocaina, els de
l'amiga morta a trets per un enginyer barce
loní, que atemptá després contra sa própia
vida, i el de la senyoreta morta a trets per
un estudiant madrileny, que també s'intentá
suicidar, i el suicidi doble de la parella amis
tançada, el Diable ha ajuntat en lliçó de co
ses d'espaventosa eloqüéncia, els fruits crue
Iíssims de tota la varietat deis humans vicis.
Al davant de tan trágica escena, completa
da pels quadres de deshonor, dol i miséria,
de tantes llars buides, de tantes Hars des
honrades, de tanta gent a presiri i perduda
per tota sa vida, de tantes vídues i orfes i de
tantes famílies humiliades, caldria convocar
els socis de tots els Casinos i dir-los : Mireu
la vostra obra. Heu resistit els governs bons,
heu apoiat els governs dolents. Heu posat obs
tacles definitius a campanyes i accions mora
litzadores. La mútua tolerancia mundana ha
tingut estatge propi en vostre domicili social.
Heu funcionat en societat de mútua assegu
rança de disbauxes. Cap llei moral no passa
vostres portes i cap llei moralitzadora no pot
inclinar els vostres fronts. Socis vostres són
bona part deis actors d'aquests vermells dra
mes, fills i deixebles ho són tots. Sou la uni
versitat de l'orgia i en les vostres toves cadi
res i otomanes s'assenten els qui els bull el
cervell amb les iniquitats de la violéncia.
Molts llocs de perdició tenen les modernes
ciutats, per?) els vostres palaus honoren la
Perdició i li tributen culte triomfal.
R. RUCABADO
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El segur contra l'atur forpós
III 1 darrer

Antecedents i actualitat del problema
A Espanya tenim antecedents de la regu
lado del segur contra l'atur forlós. Un Reial
Decret de 18 de març de 1919, essent Minis
tre de Foment el Marqués de Cortina, co
mer-4 la dita regulació a base del sistema
de subvencionar per part de l'Estat les so
cietats que es dediquessin a aquesta mena de
segur, acceptant així el primer dels sistemes
que en l'article anterior lleugerament exa
minávem. I fins en el Decret s'establia ja
la quantitat a aquest objecte dedicada, que era
la irrisória de dos milions de pessetes.
No cal dir que aquest Decret no tindria la
pretensió de regular aquesta mena de segur.
Atnb dos milions de pessetes aixó és impos
sible, del tot impossible ; i és ciar que aquesta
impossibilitat no havia de passar desaperce
buda a un home coneixedor d'aquestes coses
com
l'esmentat Ministre de Foment. Peró
sens dubte tindria la pretensió de traçar orien
tació i establir precedent en matéria tan im
portant. Per aixó enA plau avui examinar,
encara que sigui lleugerament, les disposi
cions de dit Reial Decret.
Les bases d'aquest Decret dejen que els
seus beneficis podien ésser percebuts única
ment per les associacions inscrites en la Co
missaria de Segurs i que estaven únicament i
exclusiva dedicades a aquest objecte i no a
altres, o que si aquests existien, el segur ha
via d'ésser el fi exclusiu i únic d'una secció
independent de l'associació.
A més a més, aquestes associacions havien
de tenir almenys cent socis, no es podien es
tendre a més radi d'acció que la provincia,
no excedir del deu per cent de despeses les
que ho fossin en concepte d'administració en
relació amb les quotes deis socis, i havien de
determinar hen exactament el que cada soci
guanyés com a jornal, ja sigui per dia, per
mes, a preu fet, etc.
I feia més el Decret ; i era definir l'atur
forçós. Deja que aquest era la cessació invo
luntária en el treball per compte d'altri, amb
exclusió de l'atur per malaltia, incapacitat
física total o parcial, permanent o temporal,
i per accidents del treball (ja regulats en la

legislació espanyola)

o

malaltia professional

que un dia o altre será també regulada. Hi
havia un cas d'excepció per trenta dies en

a

,Espanya

ésser donat d'alta l'obrer després d'un acci
dent sense haver cobrat indemnització per
qualsevol motiu.
No era del tot desencertada aquesta defi
nició, encara que potser pecava una mica de
descriptiva i potser hauria degut ésser més
sintética.
Altra base fonamental del Dret era que no
tenien decret a la subvenció aquelles entitats
el subsidi de les quals a llurs associats exce.
dís del seixanta per cent del jornal o ingres
del treball deis mateixos. També era exclás
tot obrer o empleat el sou o remuneració
anual del qual fos superior a quatre mil pes
setes, i així mateix aquells obrers o empleats
menors de divuit anys o majors de seixanta
cinc.
I les subvencions serien organitzades de la
senzilla manera següent : Les associacions er
condicions legals segons el Decret rebrien una
subvenció igual al total de les primes efec

tives, primes determinades a posteriori, o
sigui l'import a qué ascendissin els subsidis
d'atur abonats per l'entitat mutual, i una
q,uantitat igual a l'import de la que s'hagués

primes cobrades com fons de
destinat exclusivamet a les indemnit
zacions de l'atur. Les liquidacions es farien,
segons els casos, cada any, cada semesre o
cada trimestre. I quan els crédits que l'Estat
assenyalés per aquest objecte no permetessin
arribar al total de les entitats a subvencionar,
es prorratej aria el subsidi entre les mateixes,
advertint que no es podrien coaedir més de
noranta subsidis cada any.
No és desencertat, dones, el contingut d'a
questa disposició la vigencia de la qual va
ministerial, la
cessar per una altra disposició
1921,
que la va
O.
de
primer
d'agost
de
R.
deixar expressament sense vigor.
No és estrany. La manca de preparació per
aquesta mena de segur (manca de preparació
que avui encara subsisteix en els mateixos
termes); la manca d'ambient del mateix do
nat que la població obrera no estava encara
prou capacitada de la importáncia d'aquest
segur i no s'havia fet atmUfera a favor del
rnateix ; l'escasessa de la subvenció concedida
per l'estat que era una cosa irrisória en el cas
popularitzat ;
que el segur hagués estat un xic
reservat de les

reserva
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fins la mateixa prevenció amb qué els obrers
reben tot alló que no coneixen prou, feren

fracassar

de tal

manera

la

disposició del

D. en qüestió, que la R. O. derogant-lo
llagué de constatar-ne la inutilitat per man
ea
quasi absoluta d'aplicació.
Pero no deixa d'ésser interessant aquest

autoritzat precedent.

Avui han canviat les circumstáncies ? No
Pas prou per no
pensar en un altre fracás.

Les

causes que com a fracás de la temptadel Marqués de Cortina enumerava la
O. esmentada segueixen amb tota la seva
intensitat.
de la classeManca d'ambient tant en el món
obrera com en el de la patronal,

tT•va

Ja que la

propaganda

no

camp del segur ; manca de força per l'Estat,
ja que si llavors no podia disposar més que
de dos milions, qué podrem dir avui davant
l'enorme déficit deis pressupostos darrers ?;
i darrerament, poc apreci deis mateixos bene
ficiaris respecte als beneficis del segur.
Bé ha fet l'Institut Nacional de Previsó en
obrir una in formació entre entitats técniques
respecte a la possibilitat de l'establiment del
segur d'atur forlós. I tata mesura será escas
sa al tractar de dit establiment.
Pensi's que un retard no pot perjudicar la
institució. I, en canvi, un fracás la pot perju
dicar i fer-la caure per molts anys.

s'ha estés prou al

GASTON GERARD

.111'locu cló
„La Junta Diocesana, organitzadora

de la
de la Bona Premsa, ha publicat
següent allocució :
als dies del 12 al 15 del vinent juny
senyor Cardenal Arquebisbe de Toledo ha
convocat en la imperial ciutat la III Assemblea de la Bona Premsa que, entre altres
fins de
transcendental importáncia, ha d'adopta
l'orientació més práctica i conduent a la
Perfecta organització, amb bases moderníssi
ines, de la premsa católica.
'rots
sa és enquants estiguin Persuadits que la premnostres dies un veritable poder i en
eerts casos pot donar la norma del moviment
sj)eiai, l'incontrastable instrument d'expansió
la veritat, l'arma més poderosa contra l'error
itnmoralitat en una paraula : la gran pa`alt.ea que ho
tot, tots els qui no vulguin
Ileixar indefensosu els
interessos sagrats de la
n°stra religió creuant-se covardament de bradavant les convulsions presents, els caldrá
rendir-se a les constants crides de l'Església,
sen1Pre atenta i previsora en indicar els grans
que requereixen els nostres grans mals,
l'oportunitat salvadora de la celeraci6 d'aquesta III Assemblea de la Premsa
ami)
tantíssim encert ara convocada.
Aquesta Junta Diocesana, encarregada de
r,r°111oure en aquest bisbat la major concur
rencia a la
indicada Assemblea i la máxima
Peració a la mateixa, invita calorosament
publicistes, pensadors, i en generalperiodistes,
tots els tractadistes a pendre part en els

Assemblea

p:Per

„rellteis

b'ec°neixent

treballs i deliberacions d'aquella ; a les Asso
ciacions Católiques a propagar amb entusias
me entre llurs afiliats la necessitat de collabo
rar als fins de la sus dita Assemblea ; i a tots i
a cada un deis fidels d'un i altre sexe a ins
criure's a la major brevetat com socis hono
raris de la III Assemblea de Toledo, contri
buint així, amb llurs donatius, al seu majot
éxit.
Barcelona, maig de 1924.
Sebastiá Puig, prevere, canonge; president.
—Josep Maria Carbó, prevere, professor del
Seminari ; vicepresident.—Dionís Cabot, tre
Joaquim Canyís, prevere, rector de
sorer.
Nostra Dona del Carme.—Francesc Faner Gi
ral, prevere, beneficiat, secretari.—Joan Tor
rens, prevere, vicesecrtari.—Eudald Serra, pre
vere, director del Foment de Pietat Catalana.
—Joan Burgada i Juliá, soísdirector del "Dia
rio de Barcelona".—Monsenyor Pere Lisbona,
prevere, sotsdirector d'El Correo Catalán".
Antoni Forns Carulla, prevere, rector de
Sant Joan.—Don Jaume Lleal, president del
Círcol Católic i director del setmanari "Au
bada", de Badalona.—Manuel Comas Esquer
ra, president de l'Académia Calasáncia.—Joa
quim Civera i Sormani, redactor en cap de
CATALUNYA SOCIAL i president de la Congre
gació de Maria Immaculada i Sant Joan Bap
tista de la Salle.—Francesc d'A. Condomines,
de la Congregació de la Immaculada i Sant
Lluís Gonçaga.
Llocs d'inscripció Oficines de la Junta Dio
—

—
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(Palau Episcopal) d'onze a una del matí
i de sis a vuit de la tarda.
Llibreries : Hereus de la Vídua Pla, carrer
de Fontanella, 13.-1,1ibreria Religiosa, carrer
cesana

l'Avinyó, 20.—"La Hormiga de Oro", pla
Anna, 26.-141ibreria Subirana,
carrer de la Portaferrissa, 14.—Tipografia Ca
tólica, carrer del Pi, 5.
de

ga de Santa

El Nones/ir de Poblef
Abans d'arribar al Monestir, dins del
hi sentiu una suau frescor. Les muntanyes

pit

que el volten són dolces i suaus i bellament
ondulades. Al costat de les oliveres, les vi
nyes verdegen i més enlla rosseja el blat. Els
camps tenen una verdor molt dolça. No és
pas un paisatge idíllic i ploraner, sinó ciar,
suau i sereníssim. Aquells camps us donen
una sensació de bellesa, pera també de for

titud.
En arribar

a

les portes del Monestir el

cor

fortament i sentiu com dins de vos
altres reviuen els fets més gloriosos de la
us

bat

nostra histaria.

En traspassar la llinda del monestir, va
semblar-me que dalt de les torres hi havien
quatre rivades de sang i que de les fin estres
del Palau del Reí Martí eixien les vibracions
sonores

deis clarins.

Tremolava d'emoció. Caminava a poc a poc
amb

de somnoléncia. Davant meu.
els segles i sen
tía dintre meu una estranya con fusió de veus.
En arribar als claustres, el meu cor ja no
podía més. M'hauria agenollat i hauria besat
la terra amb el mateix enterniment que va be
sar-la el reí Ulisses en retornar a la seva pá
tria.
Aquells claustres que ens parlen de l'esplen
dor de les époques romaniques i ogivals,
m'enlluernaven amb llurs meravelles.
Jo vaig sentir cantar l'aigua dins d'aquell
templet romanic on abans hi havia un brolla
dor. Cer‘ament que Vaigua cantava din tre
meu, pero cantava.
En aquells temps que els monjos passaven
lentament per aquells claustres, quan en la
planura del cel tremolaven els estels, l'aiqua
del brollador deuria cantar suaument com. si
una nuca

vaig veure passar rápidament

digués

una oració.
Com deuria reposar

en

aquell monestir

on

dolçament l'esperit
Vaigua cantava dins del

silenci de la nit.
En arribar a la magnífica sala capitular,
els meus ulls varen obrir-se per a copsar ra

les seves belleses. Pels finestrals
romanics la Ilum penetrava a dolls. Els holles
sense Déu i sense patria varen esmicolar els
vidres policromats deis finestrals.
Les parets eren nues, pera jo vaig veure
refulgir els retrats deis monjos, deis Prelats
i deis Cardenals, que les ornamentaven.
Dins del refector, magnífica sala rectan
gular d'una gran bellesa, hi cantava tctmbé
Vaigua. Al fons de la sala hi havia un brolla
dor i damunt de Vaigua rernorejant
les cireres i els préssecs vellutats i al
costat dels raims sucosos i daurats verdeja
ven les prunes claudies.
Una de les emocions més fortes és la qué
us dóna la contem plació de l'Església. Aque
Ila Església, que com les de la majoria de la
seva épóca forma una creu llatina, és d'una
bellesa extraordinaria.
renaise
Aquell altar d'alabastre,
ment, construit en temps de l'Abat Pere Quel
xal, és una meravella. Dama Forment, que
va construir-lo, mai deuria sospitar que vio'
dria un día que unes mans barbres i salval
ges el trossejarien. Al cim de l'altar enCara,
hi ha un Crist que amb els braços oberts e'
pit panteixant, esguarda desolat aquelles sa
grades ruines.
En trobar-me davant deis sepulcres pro
fanats vaig cloure els punys d'ira, amb
gest d'indignació. Oh! temps ,passats que 1119
tornareu mai més! El meu esperit va vibrar
amb tanta intensitat que em semblava que
em moría.
En aquelles sepultures d'estil ogival hi ha
vien les despulles deis que varen fer forta
gloriosa la nostra raça. Unes mans profana"'
dores alearen la liosa dels sepulcres i escafw
paren ça i enllá del temple els ossos venerats
Les pedres es deurien estremir i la volta
temple deuria trontollar !
Vaig posar els meus llavis damunt d'aque"
lles pedres i hauria dit que cremaven.
Oh! quants tresors que han desapareg
On són els documents de l'arxiu i els llibres

pidament

vermellejaven

¦1111

CATALUNYA SOCIAL

9

de la Biblioteca? S'han perdut més de
sis mil
volums. Si ara poguéssim fullejar aquells lli
bres! Pla bé ets dissortada, patria nieva! Po
ca cosa resta
del teu pctssat gloriós.
Una de les dependéncies de la Biblioteca
fou construida per Pere III el Ceremoniós,
devers l'any 1382. Volia que tos ben salida,
per tal que mai ningú no pogués destruir-la.
Heu's aquí el que va dir a l'Abat:"ne'ls lli
bres nos poguessen consumar, e que facats
vers la claustra les nostres armes amb nos
tre timbre, e que ab bones letres e
sia escrit: aquesta es la librería del grosses
Rey En

Pere III."

L'any 1833 fou saquejada i es pogueren
salvar pocs volums. No és pas únicament els
llibres que es varen perdre, sinó tota una ci

vilització.

Abans d'abandonar el monestir, vaig ro
llarga estona amb els ulls mig a,clu
clats sota les voltes deis claustres. I aclucava
»landre

e.is

ulls per

a

veure

més clarament les visions

mteriors. Enllá deis claustres vegí passar els
inonjos, amb la túnica blanca i refulgent i
vaig sentir les somoritats majestuoses d'un
orgue En aquells rnoments vaig recordar les
lluites i les passions que entenebreix-en els
14,11s deis homes i vaiq trobar la solitud dolea
suau com un rajolí d'aigua que caigués da

Inunt d'uns llavís assedegats. Oh! la pau con
soladora del claustre!
Davant.meu desfilaven tots els personatges
que havien petjat les
lloses d'aquell monestir.
Vaig veure el seu fundador Ramon
Beren
guer IV, comte de Barcelona,
i la seva espo
ss'a
madona Petronella i el Rei En Jaume I,
alt
fornit, amb el front resplendent i la mi
rada serena. L'Abat Ramon Cervera sortí a
rebre'l a la porta, amb tota la cornunitat.
De sobte s'esmortuí la llum i el cel va en

nuvolar-se.
hagués

es

plorant,

a l'Església i els
i les cam panes se,quien
estenent-se damunt els camps ubér

soterrat

varen estremir

rims les seves vibracions sonores.
Tremolant d'emoció vaig abandonar el mo
nestir. Mentre travessava els vinyars que te
nien

una

verdor molt tendra i

es

esguardava

tota plena d'austeritat i el blat que
regirava sota del sol brillador, heu's aquí

l'olivera

el que pensavas Avui admirem encara elmo
nestir de Poblet per qué fou construit de cara
a l'eternitat. L'artista es posava davant de la
pedra dura amb una gran serenitat. Ehl !a sa
bia que no vewria acabada la seva obra, pera
tenia la seguretat que altres la continuarien
posant-hi la bellesa que els homes d'esperit
porten dintre.
Heu's aquí la gran lhiçó que ens dóna el
monestir: les coses del món són passatgeres
i aquelles que es fan al costat de Déu són im
mortals.
No ens entristim si veiem que trontolla
allá que nosaltres estimem. Si treballem de
cara a l'eternitat la nostra obra será indes
tructible. Passaran les passions i restará l' es

perit.
d'allunyar-me vaig girar el cap en,El cloquer del monestir emergía majes

Abans
rera.

miq de
vaig dona. r el

les oliveres i deis vinyars.
darrer adéu i vaig prome
tre mantenir-me tota la vida fidel a la seva
tradició, donant grácies a Déu per haver vol
gut que els meus ulls s'obrissin sota la llum
puríssirna del nostre cel.
tuós entre

Li

J. CIVERA I SORMANI
ym•urrai
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Les ~panes ploraven. L'aigua

brollador

resta

quieta

i

tranquila

si
dins
del
brancatqe. Passa una corrua interminable
de. monjoi,
amb la túnica refulgent, amb un
esgrogueit a la ola, al cim del qual llengo
telava una petita flama &Jurada com la flor
de la
ginestera. Darrera
les des
Pulles del Reí En Jaume i hiel anaven
seu, fill Pere II
caminava consirosament a prop del féretre.
s

El gran Rei fou
murs

adormit. Els ocells

Aquest

com

s'amaguen

El Flagell de la Blasfémia
,

joaquím Cívera

número ha passat per la

í Sormaní

50 céntíms

censura

militar
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Les eleccíons franceses í la maçonería
El resultat de les eleccions portará
en la política francesa. Els

pertorbació

enemics. Els elements católics
llistes, combatent-se els can
didats implacablement, la qual cosa equival a
donar vots als adversaris polítics, especial
ment als sectaris. Lluitaven separadament
els d'Acció Francesa, Reconciliació nacional,
el socialistes cristians de Sangnier i els del
Bloc nacional, dins del qual figuren católics
vencer els

una

cialistes i els radicals encoratjats pel triomf
que han obtingut es disposen a governar.
Herriot, el futur president del Govern
francés, ha dit a un redactor de "Le Matin"
que la política exterior en aquests moments
és una qüestió essencial per a França; i que
és impossible reduir les despeses militars,
sense haver abans aconseguit posar-la en una
situació favorable amb relació a Europa.
Abans Herriot i els seus amics eren paci
fistes. Tothom recorda encara les seves cam
panyes d'oposició a la guerra en aquells mo
ments que s'anava a decidir la sort de França.
Molts dels seus amics foren empresonats.
Pero heu's aquí que el resultat de les elec
cions el posa en situació de governar i co
mença a fer declaracions contradient els seus

tan

rotat.

A París, on tan indispensable era fer un
bloc, el se% triomf haruria estat fácil amb
Si haguessin
una mica de bona voluntat.
triomfat, el seu triomf hauria tingut una
gran ressonáncia, car els que guanyen a Pa
rís, obtenen la victória moral a tota la

França.
obtenir el triomf si en comptes
d'unir-se es barallen mútuament com ene
mies irreductibles?
En un deis sectors de la capital, el tercer
(París en té quatre), en el qual compten amb
una majoria aclapadora, calia únicament que
Peró

com

haguessin presentat

una

llista única per

•

a

com

Joan Larolle.

En canvi, els adversaris deis católics fran
ho subordinen tot a la necessitat de
formar un bloc molt compacte i de combatre
sota una direcció única : la francmaçoneria.
Ja fa temps que el gran Orient de França
encarregá al Consell Suprem de l'ordre, tra
metre una circular a totes les lógies 'que estan
sota la seva obedibicia, consultant-les sobre
aquests punts : Examinar els mitjans prác
tics més indicats en cada localitat per a con
jurar l'amenaça reaccionária en les futures

cesos

Es el cas de sempre. A l'oposició les coses
veuen de di ferenta manera. Quan un hom

assumeix les responsabilitats del poder, dei
xa de banda els extremismes i es disposa a
governar a base de realitats. El mateix féu
Briand. A l'oposició deja que els soldats no
podien disparar contra ,els vaguistes pei-qué
eren obrers amb uniforme, peró quan pujá al
poder es plantejá una vaga de ferroviaris i
els combaté amb una gran energia.
Els católics han anat a la lluita sense un
programa mínim que els uneixi a tots, invo
cant cada u els seus mérits personals, peró
sense apoiar-se en cap partit, ni agrupar-se
a l'entorn d'un home de prestigi que en els
moments de perill sápiga orientar-los.
No s'ha vist cap mica d'organització. Han
lluitat a la desbandada com un exércit der

integres

tres

El mateix fariem aquí en moments de pe
rill. Tots som definidors i creiem ésser els
católics millors.

principis.
es

seus

presentaven

so

eleccions legislatives. Quin

sistema d'escru
tini és el més preferible? Quines probabilitats
d'éxit tindria en cada regió el bloc de les es
4uerres ?
Les respostes anaven arribant. Totes les
lógies recomanaren sense excepció, la unió
d'esforços, el bloc, i totes opinaven que la
base d'aquest havia d'ésser la qüestió reli
giosa, és a dir, la persecució. Cal votar els
candidats que estiguin disposits a defensar la

separació aplicada amb la major se
veritat, i a organitzar una ofensiva contra
les Congregacions, treballant perqué es faci
llei de

.

segona ruptura amb el Vaticá.
El gran Orient ha dit : "Si hi ha un acte
la plena responsabilitat del qual incumbeix
l'Es
a la maçoneria és el de la separació de
glésia i de l'Estat. Per espai de més de mig
segle ha estat treballant per aconseguir-ho,
lb
i si es consulten els actes de les nostres
tu
parat
aquestes
no
han
gies, es veurá que
un sol dia de treballar en aquest sentit".
gran
La gran lógia suissa s'adreça al
Orient francés i u digué: "Convinguem 4"e
l'Esilésia católica no pot menys de

una

cominore's
d'aquesta propaganda. El catolicísrne
repelleixen si l'u"
francmaçoneria
la

triomfa, l'altre deu

es

desaparéixer;

:

es

tracta
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d'una lluita
que

no

sens descans, d'un duel a mort,
pot tenir fi fins que desaparegui un

deis dos combatents."
Ja veieu, católics, com s'uneixen els

mies de la nostra
ens
•

Religió

i

en

barallem.
A, casa riostra la maçoneria

sino que

aquí

no

s'atreveix

a

No n'hi ha prou que demanem
doni la
i treballem
ens

a

Déu que

victória, el que cal és que

orem

l'ensems. L'oració ha d'anar
acompanyada de l'acció.
Segons la profunda frase de Bossuet, Déu
no escolta els planys d'aquells que li dema
nen que eviti les catástrofes, quan per la seva
banda no fan res per a conjurar-les.

ene

canvi nosaltres
també treballa,
donar la cara.

L'obrerísme legifim

a

l'hereigía socialista
II

socialisme és

una

una

secta que nega

heretgia
l'espiri

El socialisme, conseqüent amb el materialis
me, nega la familia. Diu Bebel: "Pot parlar
se de matrimoni no essent l'home i la dona Inés
que animals?" Diu Vandervelde: "El pare no
té dret sobre els fills". I Benet Malon diu:

tualitat i immortalitat de l'áni
rna, l'existencia
de Déu, la fa
milia, la pátria i la propietat

"Per

concepciól socialista
és

de l'home i de la his
1r,tcl completament materialista.
Carl Marx
"gels van
Ilitat com un concebre la histdria de la huma
procés necessari d'evolució ma
terialista. Babel diu que l'home i la dona no
SO4 l'nés
que animals. El.diputat Reulig deia
en el
Congrés de Gant de 1887 que "el cel el
deisaven per als papistes".
és curiós
de constatar com el socialisme
Promet la
fclicitat
en la terra, on jamai no ha
existit. Pcrque encara
que es tingui un grapat
Ilás de
Plata, qui pot eliminar la malaltia i la
Qui pot apagar el foc de les passions,
mes rebeldies
deis fills, l'enveja en les alturas?
n° hi ha
hagut tants desesperats com quan
oln ha
cregut que la felicitat podia trobar-se
24vtí.
.-Ssent
materialista, el socialisme és així ma
ates Perri
ha dit: "Tot el nostre sistema
ateu i no
es pot
desviar de sa direcció".
a l'estudiar la fórmula
gres
del Consocialista d'Erfurt dient que la religió
és
privat, diu que la mateixa es pot ad
senipre que religió signifiqui llibertat de
i independancia del Poder civil;
la fórmula si amb ella es vol dir
que elrefusa
s
oczalisme s'ha de limitar a les qüesPolítiques i econamiques. Jauras, Guesde,
el

eks

1,nderveldc,

coelre
ilenbs

han fet pública
professió d'ateisme.

sou

subscriptors

qua els fills han d'estar sub jactes als pa

res? No valen el mateix? Prou obediancia".

El mateix succeeix amb l'amor

a

la

patria,

que el socialisme nega en negar la .necessitat
de la patria i l'ideal de borrar fronteras.

I no cal dir com el dogma fonamental del
socialisme és la negació de la pro pietat priva
da. Els més radicals, com Fourier, Saint-Si
mon i Babeuf neguen tota pro pietat en tots els
seus graus i formes. Altres, com Jauras i Van
dervelde, neguen la gran pro pietat i defensen
la petita. Altres, com George, admeten la ur
bana i neguen l'agraria. I altres, com Marx
i Lasalle, neguen la de producció, perd adme
ten la deis béns de consum. Són graus distints
de la mateixa negació de la pro pietat privada.
amb tot, la pro pietat, com i família, són
institucions de dret natural, illuitar contra elles
equival a lluitar contra la naturalesa.
pro
pietat privada ha existit sempre, i amb más o
menys limitacions, sempre existirá.
D'aquí deriva que
La doctrina deis principals doc
tors socialistes és del tot con
trária i incompatible amb el
catolicisme
Així ho acabent de

veure

en

els autors ci

anteriorment, en l'apartat anterior.
I així pot veure's en tots els altres.

tats
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El que passa

d'informació han escampat

d'Espanya, és perdre temps.

ESPANYA

ENFORA

Les revolucions de Cuba i d'Hondures

Espanya endins no passa res. Madrid sen
se la Cort és, políticament, mort. Barcelona,
amb la Cort, no en sap f er de política.
Parlar un setmanari de les jornades reials,
reu

SOCIAL

aqueixa perdé la vida el president de la Re
pública), ja estan apaivagades. Els ianquis 11°
permeten ara que perdurin massa aquests
tats d'anarquia, que abans eren una mena de

ESPANYA ENDINS

que els diaris
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normalitat d'anormalitats en les repúblicltles
sudamericanes.
A Filipines s'és esvait el fantasma d'una
guerra d'independéncia. Dotninats i domina:
dors sembla que han arribat a un acorrl a 11
d'endegar la solució per camins pacífics, la fita
dels quals, tard o d'hora, será la independéll
cia del poble filipí.
Les cambres ianquis han votat resoltamellt
contra la immigració japonesa. En cas
president no posi el vet a aquesta resolucioy.
Un dia o altre el Japó en demanará el compte.
Els russos i els xinesos van carregant els
de
seus comptes corrents diplomátics de xifres
deute de difícil liquidació. El dia menys
sat es liquidaran a cops de puny. Els Soviets
són avui dia més militaristes que els Irance"
i no hi cap terme més eloqüent

Ara, go que preocupa al món de la produc
ció i de les finances, és la projectada invasió
estrangera amb un exércit de tres mil milions
de soldats de plata i un reguitzell interminable
de fábriques, de máquines, de périts, de téc
nics, de financiers, de directors, de controla
dors, de vigilants...
Contra aquesta projectada invasió s'ha al
gat el sometent económic arreu d'Espanya, par
lant-se també de mils de milions de pessetes,
de fábriques, de máquines, de perits, etc.
Del Govern, seria injuriós dubtar-ne.
paració.
Es parla que els nous pressupostos vindran
Pero el militarisme francés encarnt a
amb minves considerables de sous i d'indem
Poincaré, acaba de sofrir una forta sotragada
nitzacions. Tot quant tingui aquest últim ca
en les darreres eleccions.
Si el triomf de l'es'
rácter no pot tocar-se unilateralment sense le guerra s'afianga, França es tornará oficialmelt
sió de la justicia, i ádhuc en els sous, tal com
pacifista. Fins es diu si el famosíssim
es van posant les coses, no pot f er-se res
arribará a substituir Poincaré, i en aquest cas..'
que posar-los d'acord amb el cost actual Peró si
per aquest cantó l'éxit de les esquer'
de la vida. Les economies, al nostre entendre,
Aleala
res franceses pressuposa la pau amb
han de buscar-se a estil d'Anglaterra, de Fran
specte
i ádhuc una no llunyana entente; sota
el
ga i d'Itália. La primera de dites nacions, en
éxit
social podria arribar a ésser aquest
el seu últim exercici económic, reduí les des
principi de la debacle europea. Els Soviets rus
peses en mil cinc cents setanta quatre milions
sos diu que han abocat molts de milions Per
de pessetes. La segona ha anivellat els cobra
assegurar la victória de les esquerres &alce.;
ments i pagaments nacionals a costa de la vida
ses. Anem lligant caps, i veurem com
del mateix Ministeri que ha fet el miracle. La
deis Soviets ha estat quasi decisiva t
tercera també té anivellats els pressupostos,
eleccions germániques, que han fet de la frar,
donant-se el cas que el seu signe de deute ofi
ció/ comunista del Reichstag una de les 111'
ro
cial estigui nominalment i realment equilibral
importants. A Itália no basta la vara de icrsoen el creu.
de Mussolini per a contenir la propagan°
Els cultivadors de l'americanisme, entre els vietica. I per qué no avança un pas la C°111e
quals hi ha persones que valen de debó, estan rencia anglo-russa de Londres, sinó perclu els
cara
d'enhorabona. El Govern ha sentat els basa
representants deis Soviets russos planten nO
ments per a l'erecció d'un "Colegio Mayor de
15
a tot el poder d'Anglaterra i aquesta no
Estudios Hispano-Americanos", a Sevilla, do
fer seguir pels viaranys que voldria? 1
nant-li per estatge el superb palau de l'Expo
França els dará la má (ben ciar ho
sició Hispalense de Sevilla. A Barcelona, ha órgans esquerrans francesos), i tindrem els Sc:
tingut lloc una sessió solemnial, que tal volta viets reconeguts oficialment per tot u.titoP.
esdevindrá histórica, presidida pel Rei, dedi
abans d'acabar l'any corrent, amb els 1
cada igualment a la propaganda d'aquesta gran
consegüents.
J.
política. Els discursos f oren magnífics.
Pobra Europa!
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í

unes

novelletes amb el

gestiu de "La novela de la noche". nom sug
Com ja és

al carrer una gran cridória. Sortim al balcó i
veiem una gran gentada a l'entorn d'un cavall
que ha caigut.
Decididament els barcelonins són ben ba
docs.
*

*

*

*

*

*

suposar, aquestes novelles són immorals. Cal
unicament llegir el nom dels autors per a llen

çar-les

al

foc.

Aquestes obretes,
són
llegir

per

de

ja indica el seu nom,
fiqueu al llit i abans
una hora llegint bru

com

de nit. Us

cloure els ulls,
tícies.

passeu

.

Ara dieu-me si

no és aquesta una pensada
embrutir la joventut.
Peró no es deja que recollirien deis quios
cos totes
les publicacions immorals ?
ben trist que la premsa pornográfica
se

diabólica

per

a

venent-se públicament.

1-/Aitintament
contracte

pendre l'acord d'armilar
als arrendataris deis quiscos que
s
obstinessin a vendre publicacions pornográfi
cines, pero per ara
els molesta.
\:e Pensar que es ningú
faria un gran bé a la jo
ntut treient de
les seves mans aquesta premel

,;a. infecta

va

materialista que l'embruteix i la

kiegrada!

*

*

hagi regidors.

Com que no es celebren sessions, no es fan
discursos.
Com ho fará el senyor Rocha el dia que tor
ni a l'Ajuntament ?
Amb la nova llei fins els muts podran és
ser

regidors.

*

Nosaltres, grácies

a

d'En Rius i Taulet i,

*

et,t en rebre
una COITI un
cove.
tejSatuvil_rern
sortir tard fou
els nostres
el número

D'ença de la implantació de la nova llei d'ad
ministració local, sembla talment que no hi

llegidors hauran credarrer, que n'haviem

*

*

Déu,

del temps
desconeixem el

no som

per tant,

valor real d'aquell home.
Peró ens atreviríem a assegurar que es dóna
a
l'Exposició universal una importáncia exa

gerada.

per haver-se plan.11 petit conflicte als tallers gráfics on

Voleu dir que si

Exposiciót

tan

no s'hagués celebrat aquella
bombejada, no hauria crescut la

CATALIJNYA SOCIAL
tant no ha passat res absolutament.
si
hi ha
la
alg-uns blancs, no vol dir pas que

nostra ciutat ?
Es que tota la nostra

,„°r

No hi ha una mica d'exageració a aquestes
afirmacions ?
No creieu que són unes altres les causes que
han donat una empenta considerable a la
nos
tra cultura i a la nostra riquesa collectiva ?
No volem pas empetitir la figura del
popu
lar alcalde Rius i Taulet, la memória del
qual
encara perdura entre nosaltres,
peró ja fa
temps que veiem una tendencia a fer creure
que tot ho devem a ehl i aixó, amb perdó sigui
dit deis seus incondicionals admiradors, ho tro
bem una mica exagerat.

d'aquesta
té res de casa sigui de cuidado.
que el senyor cen
consideri queparticular
no poden publicar-se algu
de les
nostres opinions. Es impossible coin
r
en tot
absolutament.
consti que nosaltres som gent
de bona
no posem
malicia en els nostres co-

jeiPaeró

és 1)ieni les

coses tal com les sentim. Si aix6

defecte

no

arrib at

a

osla

en

*

r'
qua'
_la.

kés
mant

sabríem pas qué dir-hi.

es

*

*

les nostres

publica

una

mans

una

revista

fotografia mplt

cu-

de

trenta
por, con]. s'enfila mil persones estan contem
?s 21111S N'estor. paret amunt el grimpador

51Peida de

Tota la plaga de Cdtalunya
públic.

eixeM la revista
damunt la taula

i sentim

aquella Exposició ?

*

grandesa la 'devem

a

* *

Els diputats i regidors que han vingut de
Madrid han manifestat una infinitat de vega
des que estaven molt satisfets de les atencions
que han rebut a la nostra ciutat.
Peró no saben que Cervantes ha dit que
Barcelona és el archivo de la cortesía?
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els beneficis dels patrons no podran passar del
15 per ioo de l'import dels jornals totals 1 be
neficis, de la quantitat sobrera será
entre els obrers fins el 88 per ioo, i la resta

Noticiad

repartid

MIP71¦1•111¦IMM
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Una respectable comissió de la Federació
d'Indústries Nacionals visitá el President del
Directori per a entregar-li un document en qué
oferien al Govern els serveis de les entitats
cabdals de la indústria i de la banca per tal
de secundar els grandiosos projectes d'expan
diment i progrés nacionals. També Ii feien pre
sent la necessitat d'acudir al remei de la crisi
de la produccíó motivada per una política aran
zelária equivocada i ruinosa.
—La Junta creada per a estudiar les bases
de la implantació del crédit agrícola amb
l'avantprojecte de bases lliurades per la Jun
ta, anirá acompanyada de dos vots particu
lars : un de la representació del ministeri del
Treball, Comerg i Indústria i un altre de les
comarques agricoles. En aquest treball, després
d'un raonable i metádic estudi de la qüestiói,
es proposen solucions molt radicals.
—S'ha prohibit la venda de fullets, roman
ços i altres mitjans de publicitat referents al
crim de l'exprés d'Andalusia. Ben fet.
—Aprofitant el próxim Congrés Nacional
de la Confederació d'Obrers Católics, que lin
drá lloc a Madrid del 25 al 29, es reuniran
tarnbé allí els ferroviaris católics, que ja for
men

legió

a

Espanya.

--L'Assemblea agrária de Saragossa ha re
vestit veritable importáncia. Tots els seus ac
tes han estat inspirats en un sentit católic prác
tic i unes normes socials adequades.
Els discursos de Minguijón, del Vescomte
d'Eza i del Bisbe de Tagora, f oren notables.
El savi prelat digué que no basta que els
Sindicats Católics siguin oficialment confessio
nals, sinó que cal professar la fe del Crist i

practizar-la.

ESTRANGER
La Cambra anglesa s'ha pronunciat contra
la nacionalització de les mines per 264 vots
contra 168.
—A Roma ha tingut lloc la Conferincia in
ternacional sobre emigració amb assisténcia de
representants de 57 Estats.
—A Anglaterra els patrons i els obrers mi
ners han arribat a un acord referent a la par
ticipació de beneficis. El projecte disposa que

la cobraran els patrons.
—S'ha solucionat la vaga general en la Re'
pública Argentina. El Govern argentí ha
tingut en tot moment l'ordre públic.
—La crisi de la natalitat perdura i s'a grenia
a França. Comparat el primer trimestre
guany amb el de l'any 1921, dóna una ball
de 3.338 neixements. Totes les mides preses
pels Governs francesos per combatre a qtic°
plaga social resulten endebades. I és que nones
n'hi ha una d'eficaç la religió. I no la
—A Bélgica es celebra amb solemnes feS'
tes el jubileu sacerdotal del Cardenal Mel"
cier, el nom del qual excusa tot elogi, ass°ciant-se a aital succés el Papa, el rei d'Angla'
terra i molts d'altres jerarques i caps de g°'
verns,

corporacions sávies, etç.

—La premsa de Nova-York proiesta con
tra la infiuéncia morbosa del cine, perqu 11,1
noi de dotze anys ha mort, al carrer, a un
tre d'una punyalada a l'espatlla, obsessiegat
I
l'assassí, per una pantalla d'un cine. I irle
crim tot ve a ésser u...
—Sota el patronat del Govern de l'Argell'
tina, i organitzat pel Museu Social Argentl,
prepara un important Congrés Intern1 cier13`'
d'Economia Social per al próxim mes de Se
tembre en la capital de la dita república.
El teman i del C. I. E. S. és força 10tere5'
'

sant.

—En les repúbliques sudamericanes

eS

11°t5

11e511-

immigraciá
tot el.que tenen a l'aicele
tir?aitzat
de bandejar-se d'un país arruinat i
per tota classe de plagues i d'enemics.
—Es ja un fet la prohibició de la j0iruulgració japonesa als Estats Units.
lis
—Per R. O. del Ministeri del Treb 011 d
5
estat aprovada i autoritzacla la implanta0
e
segur sobre danys i perjudicis per mo iu de
o tl
una

de famílies

creixent

nyes, que

es

venen

de

vagues ; segur que

era

necessari fa

temps.

de
—Durant el passat mes d'abril, la eatit
reb
Pensions per la Vellesa i d'Estalvis, ha pes'
per imposicions, la quantitat de
ter
setes, i ha pagat per reintegres d'estalv re'
difents
mes mensuals de pensió i capitals
tant'
servats, 14.176,182 pessetes, resUltaflt,P. .de
imposicions 111'
una diferéncia a favor de les
1.924,907 pessetes, havent-se obert 2.4;
•

bretes

noves.

CATALUNYA
el

ta

1

SOCIAL

15

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Unía de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de

Gijón el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

de Veracruz el 16 i de

Unja 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 dia 2 i de Montevideo el 3.
Unja de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de

S

1

a

Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York,
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala

Havana i Veracruz.
New-York.
Unja de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada 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
i Barcelona.
Unja de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge
d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
Ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
Aquests

a

cárrega

en les condicions més favorables i passatgers, als quals
cbmode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
a

vapors admeten

Companyia dóna allotjament molt

Llegíu

í propagueu

Ctifalunya

Socíal

Es el periódic de més
trculació de Catalunya

Semestre

a

pessetes

8

GARATGE SPORT

Té posat a la disposició deis visitants
del Pirineu Catalá un esplendid ser
vei de turismes i ómnibus de Iloguer

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
Un any

íEL

r

comarques de les Centrals de

Capdella

Surt els dissabtes

-"¦11-`11-N11-',11.-

per faci

litar excursións per conéixer les for
moses

4

reduidíssims, sois

preus

i Sant Antoni i la

Viella
?72M2P,P2P920

r

xamosa
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Catalunya Social
ADMINISTRACIÓ
llores de caixa:

Matí, d'onze

a

una.-Tarda,

de

quatre

a

sis.

Per reclamacions i encárrecs:

De vuit

a

una, i de tres

a

vuit.

Es molt convenient per a la bona marxa de CATA L UN YA SOCIAL que els senyors
es posin al corrent de
pagament. El mitjá és el giro postal.— L'Administrador.

subscriptors
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FRANQUEO CONCERTADO
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