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UN TRIOMF DEL DR. CARRERAS

Congrés lifúrguic

El

El doctor Carreras ha obtingut

Congrés Litúrgic
nent

celebrat

a

un

triomf al

Bélgica. L'erni

sacerdot, glória de la clerecia catalana,

ha posat de
relleu el

seu

talent i la

seva

eru

dició davant deis congressistes reunits
a l'Aba
dia benedictina de
Maredsous, sota la presi
dencia de l'eminentíssim cardenal Mercier, amb
1rilltil-1 de les noces d'argent de la
consagració

episcopal

de l'illustre Prelat.

El triomf del nostre illustre arnic
de inia. No
ens sorprenen, peró, els

ens

omple

seus

éxits.

Zis bornes que
valen, malgrat els obstacles que
Pretenen posar en el seu camí ascendent, triom
fen arreu del
món,

En

una de les sessions f éu

parla
de l'estol de congressis
Lluís Carreras, ben co
negut per la seva tasca d'organitzador
del Con
grés Litúrgic de
Montserrat. Després d'una
sentida i escaient salutació al cardenal Mercier,
c°111 a
propulsor del moviment neoescolástic,
eonl a
educador del sentit ascétic i litúrgic de
la clerecia
belga, i com a guia espiritual del
un

bell

inent, en representació
tes
catalans, el doctor

sen

poble

vitatis",

que venera

en

ehl el "Defensor Ci

el doctor Carreras féu una
ampla res
senYa del moviment de
restauració litúrgica a
Catalunya, rernarcant la seva eficácia d'apos
tolat entre el
poble, per dur-lo a la intelligén

participació activa
Exposá després, be
llament, la tradició gloriosa i secular de l'Es
glésia Tarraconense, adduint-ne expressius tes
timonis, entre altres el del Bollandista pinien,
segons el qual f ou l'esmentada església la guar
dadora de les Ileis, i a la que excellí conservant
el dipósit augustíssim de la Litúrgia, en mig
de la devastació de les esglésies de la penín
sula, i remarcant com, seguint aquest impuls
tradicional, també avui, la clerecia d'aquesta
Provincia Eclesiástica, s'ha distingit per la
seva franca cooperació a l'obra renovadora em
presa pel gran Papa Pius X, sota el guiatge
cia deis ritus sagrats, i
en

a

la

els divinals misteris.

espiritual, sobretot, del
Bages.
Acabá fent

vots

gran Bisbe

per tal que cada dia

estrenyent-se més i més els vincles
diversos Centres
restauració

Torras i

propulsgrs

de

vagin

entre eh

l'apostolat

de

litúrgica.

Els cálids i lluminosos conceptes del doctor

Carreras, expressats

en

correcte

francés, han

simpatia entre els con
gressistes, que s'ha traduit en espontanis aplau
diments, acompanyats d'expressives mostres
d'aprovació per part de l'eminent Primat de
Bélgica que presidia l'acte.
trobat

un

f ort resso de
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Defensa duladana
tenen organitzats contra els danys materials que els amenacen distínts
i serveis que, d'una manera més o menys completa, donen un sentit de segu"
retat als seus ciutadans. Es preveu la guerra i es creen poderosos exercits de mar i terra.
Contra les calamitats publiques, s'hi fa f ront amb cossos sanitaris, d'enginyers, boU
bers, etc. Els ciutadans complementen amb iniciatives privades la tasca estatal, i hein es
defensa amb la previsió deis estralls de la miseria, etc. Peró ni els Estats, ni els individtts'
saben defensar-se de la causa mes inmediata que provoca Ilur decadencia: la immora'
litat.
Una onada de materialisrne i sensualitat tot ho envaeix avui. Ja no són sois els tea"
tres i cinemes, les cases de joc i de vici, els cataus d'aquest monstre bíblic que tot 110de'
vora; les nostres places i carrers, les nostres muntanyes i platges són escenari deis espee
tacles més envilidors. La sensualitat, que ja fa anys s'inocula en les nostres llars, avIti
resp,cta ja ni els nostres temples...
Els espectacles atemptatoris a la moral publica cada dia s'intensifiquen. Acaben els rws" I
tres ulls de veure en les planes d'un deis diaris que és tingut pel de més circulació de. Bar'
celona, un anunci propi tan sois d'un setrnanari pornográfic. Aquest abús de confiança,
nostra gent no el deuria tolerar. Aquest diari entra en les nostres Ilars, prevalgut de la se'
fama de diari d'orclre. Les publicarions pornográfiques, al cap i a la fi, les compren les Persones que ja tenen un partit pres en moral. Aquest diari el compren, precisamenl, Per
creure'l compfetament inofensiu gran nombre de ciutadans honrats.
Es dolorós que hi hagi cases de vici. Peró és més dolorós encara que el vid. 0111
d'aquests antres i prengui com a escenari els nostres llocs d'esbarjo. Que han no P111114.1
anar pel tren, per les platges, per les places, sense, moltes vegades, sortir-ne fastiguela'
La Moda, aliada potent del vici, está movent ara les tisores igualitáries del caben cle les
nostres dones, amb veritable furor s'anuncia la substitució de certes peces de la indurner''
tária femenina per la pintura. Mane, rezel, Phares.
Les estadístiques de morbilitat i inortalitat són aterridores. Les de natalitat clamen al
cel. L'espectre de la ruina i de la desolació truca a les portes de la nostra terra.
Qué fan els ciutadans honrats? On són aquells avantpassats que amb llur sevei itat
ordre, crearen la nostra gloriosa pátria? On són llurs descendents? Els primers, rnorls Per
sernpre en l'oblit. Els segons, portant-se d'una manera imprópia de la nissaga, perdiida
noció de moral, perduda la noció de pátria, que cada dia s'esborra més i és subst
per la noció del més refinat egoisme.
majoria deis ciutadans exclamen avui : "La Plirria
sóc jo".
Tenim a casa un sometent. En époques calamitoses, al crit de a l'arma! encara 110
vist pel carrer. Encara el perill material ha congreg-at estols de ciutadans. Tinguein
"La campana que toquem avui está molt alta. Es la campana de l'Església Católi(
regso maiestuós ens congrega a tots per empendre una creuada contra la immoralitat
LA cotiI
nant.
trwnostre
poble, d'una tradició essencialment cristiana, den congregar-se taç

Tots els Estats

organismes

lada
'

tra aquest

perill.

Es en va que les autoritats de tot ordre extremin llur rigor si no els acompanyl
sisténcia ciutadana. Els problemes de moral pública són resolts per la consciencia Po:y°cltle
Es la massa ciutadana la única que aquí pot combatre amb garanties d'éxit. Per n"i° trolt
faci l'autoritat, per bona voluntat queu tingui, per austera que sigui, sempre seta
escassa la seva eficácia.
S
Isolem als apestats, neguern la sal i l'aigua als cínics, retirem la nostra amistat a
ptora'
Odies, neguem tot tracte social als immorals, apartern-nos de llur companyia corrol_etil
Excercim en les nostres llars la més severa vigiláncia. I al costat de tot aix6, inter1iT1,g"
públicament al costat de l'autoritat ajudant-la, delatant valerosament tots els eseánd"
es

cometin

públicament,

fins assolir que el monstre torni a les seves coves.
Cap ciutadá honrat no pot negar la seva

Es un cas de defensa ciutadana.
aquesta campanya.

collaa

i,cb
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La Mare de Déu
El

Nadal de l'Istiu

d'agost és el ntés pie de tota matu
maturitat deis dies que arriben al cen
tre de la
canícula; maturitat deis fruits que
són pels camps
ubriacs; maturitat de l'istiu que
fa el pie en aquest mes
assoleiat i calorós...
I no diríem
també que entre les fastas de
Maria és aquesta del 15 d'agost la
que asse
nyala tota maturitat,
tota plenitud? Plenitud
de Ilum i
blavor en el cel;
lles en la nit dolça i borratxa plenitud d'estre
nitud de poesia en la litúrgia; de celístia; ple
plenitud de !ola
en els
pobles i viles; plenitud, fins del nom,
així, la Mara de Déu
d'agost!, la festa cen
tral dé l'istiu...
mes

ritai;

,

En

el cel blau maria ultra fasta
no hi ha
antiga i més plena de gracia que aquesta,
que somriu en
mig d'una blavor exultant, en
mig d'una pluja
d'estels...
Per aixa nostres avis li dignaren
el Nadal
de l'istiu, la festa
gran de Maria.

Inés

La pasqua de
Maria
anomenada aixi, segons documents
de la vellúria.
I per aixa din un
`Sabent que la diada de Pasqua és laescriptor:
fasta de
les fastas del
Senyor (el Día que va fer el Se
nyor), endevinem de seguida la
importancia
que tenia
I el nom per als antics la present solemnitat.
de Pos qua
asean a la fasta de la
Illare de Dé u d'agost,Ii puix
si Pos qua vol dir
iráusit, Passament, amb tata verilat podem din
que la diada
que ens ocupa és la Pasqua de
Marc de Déu, car en ella la Santa Esglé
sia ens
convida a contemplar
nostra Ajare Santíssinia dret el pctssament de
al rapas inefable
de la
glaria".

Corn és bella la
litúrgia de la Diada !
Maria ha mort

la

terra; María hapujat al
Cal; Maria ha estat coronada
per la Beatíssi
nia Trinitat!
Tres misteris que fan de la fas
a

to una de
les més planes de teologia. Tres
misteris que són igualnient
exultadors per al

cor

cristia. Tres misteris

raules per

a

que no troben pa
ésser celebrats amb la joia ne

cessaria.
Per aixa la

litúr,gia

d'aguan Introit de la Missa anib el "Gaudea
mus..." classic, passant per aquella
Epístola

del ande deis Cántics que regalima niel
en
qut) se'ns diu que
Maria escollí la millar part, i arribant als him..
nes de la Mara de Détt amb l'exultant
"Ave,
Maris Stella..." i els versets de les antífonas
de Vespres, tot és poesia, i joia, i alegría.
Pera aquella alegria santa, serena i amb una
mica de sentar d'antigor, amb aquell cal blau
seriós, antb aquells cors d'angels, antb aguan
cal estelat simpatic i no feridor de color.
Res més formós ni que Inés recrei l'esperit
pot trabar-se que aquesta literatura única al
món.
I pensar que hi ha tants cors i tants cervells
cristians que no en tenen ni noció!...

poesia, i per l'Evangeli

La tradició

és tota

joiosa. Des

a

Es la fasta

Catalunya
gran de

l'Ooca de les calors

en

Es la fasta majar de nostres vi
les i pobles. Es la gran fasta de-nostre poble,
nostra terra.
a

També és

d'agesí

l'istiu.
Jo cada any les

les quals

desfila

veig aquellas processons

en

la gent endiumenjada, acom
panyant aquella verga aje guda, vallada de se
des blaves, una mica destenyides, i de brodats
d'or, amb les banderas de tots colors, amb l'en
cens i els cantics deis batís himnes
marians.
I cada any veig somriure el poble en les lita
teixes, amb el soniris de !oía i satisfaccit5 de

la fasta classica, de la fasta de tots.
I cada any rento i frueixo aguan ofici, aque
llas vespres planes de sentors de tradició!...
:PU( dir que cap gol() espiritual más pregon tinc
que aquesta fasta dolça de nostra Mara exal
tada damunt els cors angffics al Cal bien i

platejat.

Per?) la tradició

s'escapa !...

Sí, si, s'escapa. La fasta majar de l'istin so
gueix; pera es converteix en quelcom paga
nitzat,

en attelcom materialitzat.
Els envelats, les cables, els certamens, els
balls abunden anib tota, ufanía. I arriben a
enfosquir la fasta religiosa. Aquesta resta re
duda, per a molta gent catMica, a una missa
rasada, a una ntissa de dotze i pron.
I res no diauent deis Unes os lo coMnia es
tittenca domina la situació. La fasta pagana
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adquireix un esplendor maxint; la festa reli
giosa queda per a algun esperit selecte que pot
ser ve motejat de reaccionan i i tot pels altres
catblics niassa moderns, massa formulistes,
massa poc pietosos.
I amb tot, la festa segueix, esperant que els
catalics en copsin novament la seva gracia

completa, la seva santedat, el seu misteri, la
poesía, la seva senior de tradició...
Un dia o altre es recordaran d'ella la gent

seva

ara no se'n recorda prou. Maria ho vol.
Ella tara que els seus fills escolleixin la mi
llor part, com Ella l'escollí.
UN MARIA

que

Els bons costuras
Ja fa temps que venim observant, recor
rent els pobles i les muntanyes de Catalunya,
que es va perdent aquel! costum tan cristia
de saludar els vianants amb

un

Déu

vos

guard.

No solament arreconen la indumentaria
característica de la gent del camp, sinó que
també empren salutacions imprópies d'un po
ble cristiá.
Adhuc en les altes muntanyes hern trobat
pastors que en passar pel nostre costat ens
han dit : buenas.
Es una de les coses més tristes trobar un
borne en la soletat d'un camí que us diu
buenas en una fonética estranya. Qué vol dirá
aquest buenas? Quin significat té aquesta sa
lutació exótica? No solament és una incor
recció de llenguatge, sinó que és una saluta
ció buida que no diu res.
Es que no us plau més aquella saliitació
tan nostra i tan cristiana, aquell Déu vos
guard, que us alegra l'anima quan algú us
el dóna en la quietud de les muntanyes?
No velen que els que han introdtüt aquesta
salutació tan poc cristiana, és perqué no flo
rís en els nostres llavis el sant nom de Déu?
Tornem altra vegada a saludar-nos tal com
ho feien els nostres avis. I aquesta salutació
tan bonisia, no és únicament per la gent del
camp sinó també per la gent de ciutat. Es
verament ridícul sentir a cada moment, bue
nas.

Restablim aquest

amic,

costum tan cristiá.

Quan

penetrem dins d'una casa,
diguem sernpre : Déu vos guard. Aquest ha
d'ésser el senyal del cristia. Deixeu que la
gent mundana es saludi de la manera que
vulgui. Nosaltres ho hem de fer tal com es
trobem

can

un

a un

o

bon cristiá!

Fa pena

veure

com

es

joves del

perden

tots els cos

vesteixen gro
Ilerament. Ells creuen que fan més goig amb
aquelles gorres antiestétiques i amb els pan
turns. Avui els

camp

que

es

perden

talons folgats. La nova indumentaria és or
dinaria i vulgar. En canvi el pagés que ves
teix típicament portant al cap l'escaient bar
retina, és un home que fa respecte. La gorra
mai no tindrá la dignitat de la barretina.
Cursi no vol dir pas vestir humilment, si
nó portar aquells vestits que no escarien. Una
pagesa que vesteix tal com Ii correspon, no
és una dona cursi, i en canvi ho será aquella
que imiti els vestits de les senyores de la
ciutat. Els que fan riure no són pas els Hl
mils, sinó aquells que volen sortir de la seva
esfera.
La gent del camp per un desig mal entes
de per feccionament, ha bandejat tot allb qtle
s'adoptava a la seva idiosincrasia i ha adop
tat costums que són contraris a la seva prb
pia naturalesa.
Per qué, per exemple, han de considerar
els joves un per feccionament usar gorra en
comptes de barretina? Per qué han de creure
que el buenas ha de desterrar el cristianíssint
Déu vos guard?
No és pas per aquesta balda que el Pagls
ha de cercar la per fecció. El seu orgull ha de
consistir en conrear bé els camps i en fer-105
productius augmentant així la riquesa cace
tiva.
En alguns pobles de Catalunya, aquest jo
vent que estima tant la gorra ordinaria 1 els
vestits que són una caricatura deis de cititat,
s'ha materialitzat tant que ha oblidat
cami de l'església.
En aquest moment d'eixut que la terra es
clivella i rodolen per terra les fulles seqtles
deis arbres, volen descloure els llavis per dir
tina oració i no en saben.
En canvi el vellet que porta barretina
velleta que porta caputxa, tenen els rosarlsa
clits i amb una gran humilitat preguen
Déu. I si nlou és per ells que ploura, i no Per
l'esforç d'aquells que diuen buenas í no sa"
ben dir Déu vos guard,
J. C.
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Mots del díssabie
...

L'OBRER

ISOLAT

A tots els
tractats de
autors socialistes, a

sociologia,

regla, i no per ésser excepcions deixen
d'afectar ben seriosament també a la
seva efi
deja.
Es una matéria aquesta en la qual
l'excep
ció adquireix una importáncia molt
més greu
que en altres matéries o ciéncies
humanes. Jo
voldria cridar d'una manera especial
Patenció
sobre aquest singular valor de les
excepcions
una

en

sociología.

Noranta

tots els
tots
riódics socials i sindicals els parlaments i pe
d'esquerra i de dreta
troba hom una afirmació
que és básica per
la
a

sociologia: l'obrer isolat, sense la defensa
d'una associaci6, és
víctima necessária del Ca

Pitalisme

sense entranyes que, dictant-li d'una
manera absoluta les condicions del
treball, el
reduebc també
necessáriament a la miseria.
L'obrer no pot de fensar-se del capitalisrne des
pótic Si no és pel mitjá
de
obrera.
Aquest dogma sociológic l'associació
mereix revisió se
vera, perqué

conté el principi actiu de la guer
de la guerra social. Es el mot
recluta
sindicalista, la
a la
boca tenen els agents que si us frase quc
plau per
força fan ingressar els
treballadors tots al Sin
dicar, acabant per la
Fisolament de
cadascun. L'afirmació violéncia
que l'obrer isolat resta
indefens i és víctima deis patrons que l'explo
ten, és una regla absoluta o
bé admet excep
cions ?

nou

deis

cent

obrers d'una

fábrica
sindiquen : un sol no es vol sindicar. Aquest
és l'excepciá. En altres qüestions
humanes,
es

aquesta excepció no cornptaria. En la vida
so
cial compta moltíssim. L'obrer que
essent una
excepció davant els seus companys no es
vol
sindicar, contenga rebent serioses
amenaces de
mort. Si persisteix en la seva
actitud
taria, pot tenir per segur que será objecterefrac
d'un
aternptat personal. I el mateix en les
vagues.
Aquesta és la solució que els
sindicalistes te
nen preparada contra
les excepcions : la pena
de mort.

Ve't aquí, dones, els f ets que la
práctica
oposa a la doctrina sociológica que
l'obrer iso
lat és indef ens i feble. Una certa
quantitat,
de treballadors no associats, no
es traben fe
bles en llur posició individualment
isolada. No
es senten
indefensos. No necessiten Passocia
ció obrera, o almenys l'associació
obrera de
guerra : el Sindicat. No necessiten
l'auxili del
Sindicat per a protegir-se els propis interes
sos. Per despótic i sense
Una resposta honrada no
entranyes que sigui
pot refusar
el monstre del Capitalisme, saben ells
contrast de l'experiencia. I l'experiéncia
trobar
seguir honestament un caminet en la vida quei
mostra, juntament amb els exemples que ens
po
els durá a una certa prosperitat,
den justificar
modesta so
la tesi socialista i sociológica de
la miseria
vint, o fins important algunes vegades. D'aquest
de l'obrer isolat, altres exemples
obrer isolat, peró fort, no en parla la
d'obrers isolats que han reeixit en
Socio.
assolir
un
logia. Del treballador que no es sent "pária"
benestar apreciable, que han
arribat per ho
ni "esclau" ni "oprima", sinó que, al
nestos mitjans a
posicions
més altes, o que
trari, té confiança en si rnateix, posseeix con
ádhuc sostenint vida modesta no se
vir
senten en
tuts económiques i honradatnent
cap manera víctimes ni
s'emancipa,
oprimas pel régint
conquistant-se amb son treball pacífic una pe
existent.
tita independencia; d'aquesta varietat
El s casos
d'obrers que han arribat a patrons, teressant d'obrer isolat, els sociólegs restan in
fins a ésser
no en
diuen.
dors que bo patrons poderosos, de treballa
i guanyant-se el jornal o la
set
Es comprén que no ho esmentin els revolu
manada són petits
propietaris
de
casetes
o ter
cionaris
: lo que jo no sé entendre
res, o bé petits
es que ho
rendistes ; d'altres, que en la oblidin sociólegs cristians. Un obrer
caixa d'estalvis han
cristiá
acumular un módic
que en sa humilitat social (vull dir que no
reconet, o que podenpogut
donar als fills carrera, i
té orgull de classe) i confiant amb la Provi
educació superior a la que
ells reberen ; aquests dencia concentra ses facultats en la lenta mi
casos, siguin molts,
siguin pocs, fan tronto
llar la tesi
nora de son peculi i gradual elevació de sa fa
de la necessária miséria de l'obrer
milia, és en bona teoria sociológica un obrer
!Wat. Si els casos són
molt nombrosos, com
isolat,
peró, no obstant, ni dl se sent indefens,
prometen seriosament la
veracitat de la teoría;
Si sl5r1
perque creu i espera en la Providéncia, que
poc nombrosos, resulten excepcions
a
bendrá son individual esforç, ni-es troba "fe
ra

de

classes,
d'ordre per la

-
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la "lluita contra el capital" perqué es
guarda la seva labor per la subsistencia des
d'un punt d'albir molt distint del deis socio

Aquesta excepció, de l'obrer honrat isolat
conscientment i voluntaria, ja es sap com la
tenen resalta els sindicalistes : amb pena de

legs.
D'aquest

mart.

ble"

en

cristia isolat l'experiencia,
com clic, ens
en subministra edificants exent•
pies. I tornem a la qüestió gravíssima que im
mediatament deriva de la realitat d'aquests ca
sos.
Hom dirá que son excepcions, i jo repli
caré que, ádhuc essent excepcions, són proble
les
mes urgents a resoldre, tata vegada que
idees socialistes i sociológiques no s'aturen
l'esfera de la propaganda simple, sino que da
vallen al terreny de l'acció práctica i directa.

de vegades parlem del perill comunis
plana sobre F.,uropa, de segur que al
guns deis nostres llegidors arroncen les espat
lles, fan la rialleta, i diuen mig enfadats :
aquesta gent són massa pessivalstes.
Qui ho hauria dit mai que una gran nació.
com Rússia es pogués veure anys seguits sota
la tirania comunista organitzada, diguem-ho
així, en govern?
I qué dir de. la Germánia, mestressa de pa

Quan

ta que

bles, que está

a prop de donar-se la má amb
Russia com a poténcia. comunista?
Ara és Bulgaria la nació atacada d'aquest
rnorb político-social. El seu govern, justament
alarmat pels seus progressos, acaba de dirigir
una Nota diplomática apremiant als governs
de Rumania, Jugoeslávia, Turquia i Grécia, de
rnanant ajucla per a contenir i esvair aquesta
onada del comunisme rus que envesteix furio
sament res fronteres búlgares d'acord amb els
comunistes búlgars que aquests dies han des
trua el Palau de Justicia de Plevvna causant
moltes desgrácies.
Aqueixes onades comunistes tenen també
per vehicle la mar i atravessen l'Atlántic i s'es
trellen, ara per ara, en les costes d'América.
Peró el govern deis Estats Units es ven en el

traves legals infranquejables i
passar per sobre tots els lega
lismes per tal que aquestes onades no envaei
xin les seves terres.
A Espanya els comunistes van f ent sa via

d'oposar-hi
está disposat a

cas

lliurement.

arronçament d'espatlles i atnb
mitja rialleta, si n'esvaim de conflictes..,.
Amb

un

cm

demano

dirigeixo als sociólegs de dreta, i els
la resolen ells ; perqué fins ara

com

jo no ho he sabut trabar en cap llibre de so
ciologia católica. Un obrer cristia isolat que
°pi-x.
no es senti feble ni víctima ni explotat ni
mit pel Capitalisme, té dret a viure, té dret a
treballar sense sindicar-se? Jo sostinc que sí.
Ho sostindré tota ma vida, i, si convé, ha sos
tindré amb la vida.
R. RUCABADO

cos d'incendíaris
Sospitávem nosaltres, pero no gosávem &r
ho, que l'incendt sistemátic deis boscos de Ca
tilunya obeia a l'acció perseverant d'una banda

El

L'onada comunista

quietarnent,

Jo

obrer

una

A

organitzacla per a destruir la prin
cipal riquesa del país, perque el dia que aquí
les
no tinguern bascas, s'hauran acabat els rius,
d'incediaris

f onts, tes industries, les belleses de la terna, els
fruits i les collites I
Penó aquests dies, a la vista de la crema con

tinua, sistemática, deis
arrela

en

nostres

blica, perqué

no

sospita
P1:1d'incendis

bascas, la

Fi:mira de malta gent i

s'explica ningú

es va

tants

f ent

diferents indrets i simultanis. Per ai)d)
la f em pública també aquesta racional sospita.
espontánia,
Les coses no naixen de generado
els seus
anem a dir. Tenen els seus precedents o
i

en

tan

autors.

Blastnar els incendiaris és cosa fácil, l'indig
nació contra ells és natural i irada.
de
Penó les persones indignades, els aimants
la terra, no s'acontenten blasmant i es pregtirr
ten

impacients :
qué el sometent

persegueix

el.s incen"
sometenistes
igu%
diaris del hoscos? Es que els
deis
que
té
la
desaparició
ron
l'abast
boscas•"
destrue
Es que no és un crim abominable la
a la
ció no solament de la riquesa forestal, sino,
llarga o a la curta, de la mateixa vida d'un Po
ble ?
a
El benemérit sometent hauria d'extirpar de
aquesta banda de barbres que estan ferint
Per

no

a Catalunya.
Quan la seva organització era més rudilneir
tária, pero Inés espontánia també, la gent cloierr

mort

no hi feia estada a la nostra terra.
Cal posar remei a aquest mal, car tots
el dret de defensar la riquesa collectiva.

ta

ter°
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fábríques Marqués,

Les

No per tractar-se d'un
succés particular dei
de tenir importáncia la
celebració, a Vila
n°va i
ca

Geltrú,

del XXV aniversari de la col
de la imatge del Sagrat Cor de Jesús
en la
sala de teixits de la
fábrica de don Ma
nuel Marqués
(primer president que fou de
l'Acción Social Popular) avui dia
casa
cen
tral de la
prestigiosa empresa industrial "Fá
briques 1Vlarqués, S. A,".
Aquel! fet, aleshores humil i senzillíssim, ha

locació

esdevingut ara una vera i grandiosa apoteosi
Sacratíssirn Cor
qué han pres part
espontániament, devotíssirnament, centenars de
farnilies obreres. Quin divinal espectacle,
go.ns nostre estimat collega
"La Defensa", de
en

se

Vilan°vai

forrnosíssim,
número

Geltrú! Tot

de

número

un

hi dedica "La

Defensa",

illustrat,
i tot

un

CATALUNYA
es mereix tan
exernplar corprenedora SOCIAL
festa,
en la qual, bar
rejats amos i
estima d'igual obrers, als Pus de Qui a tots
nes, celebrarenfaisó, sense excepció de perso
piadosament i alegre un am:
Versan
que els munclans no
sabran estimar i
de les "Fábriques Marqués"
con
sideren com el de
la seva alliberació del jou
sectari
de la seva llibertat de fills de
Dar i
del

e!s obrers
•

poble.

Contar

fil per randa els actes d'aquesta com
no está al
nostre abast. Qué mes

rnemoració
voldriern?

1.1 Comunió
general, amb
narnent la commemoració, que comengá dig
omplená de gom a
goin
l'espaiosa
lebrant el P. església de la Geltrú. Fou ce
Casanoves, S. J., que pronunciá
in Plática
preparatória, fervorosíssima. Més de
set
cents obrers combregaren
enfervorits per

dolça

El de la tarda

ble, tingué lloc

i

l'imponent

i bellíssim

grandiós temple.
El senyor
Marqués, amb la
devota familia,
presidia, per

de

massa

obrera,

alts empleats de
Al

0.1.11.•11

OBRA NOVA

R. •Rucabado

LA DEFENSA DE LA FAMILIA
Conferancla

seva

distingida

dir-ho així, la
entre la qual es veien

de tots els cors,
eonsagrats poc abans
solemnialment
al Cor de
jesús,
nt en elfelicitant-se mútuament de l'éxit ssso
primer acte del gloriós aniversari.

Aquest

Opuscle de 32 págines amb
cobería

en paper

l'empresa.

sortir, l'alegria

indescripti

.1¦4.11110111MWPOmIl•

,

ingent

que fou
de les grans

S.

sa-

espectacle del

d'acte,

a una

naus de la
fábrica convertida en enlluernador temple, que
també s'omplí, i més gran hagués sigut.
De les altres festes, com les d'esbargiment
i la Unida sessió artística-literária, no podem
parlar-ne com tampoc deis obsequis que feren
els obrers al venerable pare, més que amo, deis
rnateixos; ni del diminut teler allí fabricat i
regalat a eh, preciosa joguina que ompli d'ad
miració a tothom al veure-la funcionar ; ni de
les sentides composicions llegides entre
aplau
diments d'entusiasme i Ilágrimes
d'agraiment
en dita sessió.
Sois direm, per a posar punt a aquestes
des
colorides ratlles, que quan es parla com a cosa
dificilíssima de la solució de la qüestió social,
de la qüestió obrera més concretament, i
es
veuen fets i festes com les que
acabem d'in
dicar, hom s'arronga d'espatlles i diu ingenua
ment, plenament persuadit de go que diu : no
es resol perqué no es vol.
El Cor de Jesús en té el secret de la solu
ció, que ja va per dos mil anys proclamá
l'Apóstol : Crist és la solució de totes les di
ficultats.
Aquesta és la Ilicó que apremueren tots
quants a Vilanova i Geltrú disfrutaren d'aques
ta memorable commemoració patronal-obrera.

i

persuasiva paraula del virtuós i
plentíssirn
°rgue, jesuita, i els melodiosos acords

S. fi

Preu: 0'50 pies.

vessava

número ha passat

de color

Pot demenar-se

a

l'administració de

CATALUNYA SOCIAL

per

la

censura

militar
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Pobrets í eixeríts

Da des ínieressants
alegrets", sol dir el poble d'a
quells que suporten resignadament i alegre la
seva pobresa treballant per a viure com Déu
"Pobrets i

mana.

"Pobrets i eixerits", diem nosaltres deis po
bres que la suporten tranquilament, peró en
comptes de treballar per a viure, busquen en
ginys per a viure sense treballar.
ha una mu
D'aquesta mena de pobres
nió a Barcelona que se la campen guapament
amb l'esquena dreta enganyant al próxim.
Una informació oficial curiosíssima que aca
ba de fer-se pública, diu que durant el passat
mes de juliol s'han recollit per la guardia ur
bana i16 pobres deis quals 74 han ingressat
als Asils niunicipais, i 25 repatriats a llurs res

pectius paísos.
Bis nois recollits ascendeixen

sa.majoria han

estat

posats

en
a 15, que
sota la tutela del

Tribunal per a Nois.
Entre aquests casos mereix especial esrnent
el d'una dona anomenada Eusebia Caselles
Moles que, amb una fila de tres anys, ?lema
nava caritat obligada i maltractada pel mara
fins al punt que a résser recollida mostrava al
rostre encara els senyals que en colpejar-la
havia causat el dia anterior. El marit, Enric
Casas Expósito, de 38 anys d'edat, és un gan
dul, borratxo habitual, i acostuma a seguir a
prudent distáncia la muller per a recollir-li, de
tant en tant, els productes i gastar-los a la pri
mera taverna que troba al pas. Tarnbé ha es
tat detingut per a castigar el seu delicte de
lesa familia.
Un altre cas és el noi de dotze anys, ano
%
trienal Antoni Aguado Minan, natural de Ma
drid. Fa un any que arribá a Barcelona ami)
sa mare i un germá de 17 anys, sense que tin
guessin aquí familia ni relacions ; peró, segons
manifestació del noi, ve obtenint un mínimum
de sis pessetes diáries, i és que a Barcelona
una inutilitat
física qualsevol és més produc
tiva que moltes professions.
Peró el que ha abundat més en l'estadística
del mes han estat els falsos inválids. Cecs amb
excellent vista; coixos i mancos amb llurs qua
tre rems útils per al treball, han aconseguit tal
perfecció que enganyen fins als més observa
dors.
Tots els que passen amb freqiiencia per la
plaça de Tetuan, han pogut veure prop del
número 25, una dona d'uns cinquanta anys,

que sembla cega. Fa prop de vint anys qt e

aquesta dona, ztnomenada Manuela Polop Fran
co, venia explotant la caritat pública al mateix
Iloc, fins que s'ha procedit a la seva recollica
en esbrinar que no és tal cega, i que durant la
nit camina ágilment pels carrers venent p
riódics.
Al carrer de Muntanya f ou detingut Pe: e
Díaz Perpinyá, de 69 anys, natural d'Alacar
al qual aparentment faltava el braq esquerre,
el públic, que per desgrácia no sol posar-se Ir'
aquests casos al costat de l'autoritat, protesta
de la recollida, peró quan els agents feren veu
re l'atreviment, hagueren de defensar el cap"
taire de les ires del públic que l'havia socorre

gut abans.

Aquest vell confessá que assistia a una "e
cola de captaires", diguem-ho així, que fu
ciona en un lloc próxim a Barcelona i en
qual són ensinistrats per a tota aquesta clas

t)

El "mestre" empra entre altres 1
de molt emocionant i productiu: buscant ho
i lloc oportuns a les inrriades aristocdltiqu
deis afores fingeix un desmai i tren per
boca sang d'una xeringa que hi porta amagad
Sernbla que amb dues vegades que cada se
perfectaine
mana faci aquesta comédia resol
el problema de la vida.
Aquesta indústria de l'altnoina, tan engitlY
sament explotada, ha de posar sobre avis a 1
a
persones que prenen al peu de la lletra aque1
antig-a .sentencia: "f es bé i no miris a gil!
Ara, com sempre, cal mirar-ho. Aquesta fa
dústria és tan vella com l'anar a peu, perb'
5,
desapareixent de les poblacions ben
It
Cal confessar que a Barcelona, on tingué ITIc
d'esplet, va de baixa rápidament.
S.
de

trucs.

—

Publicacions de

«Catalunya

El Flagell de la

Social

Blasgmi

PER

joaquim Carera 1 Sormani
50

cégitilli
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Tribuna 'Mire
A propósíf d'un arück
Estimo oportuna la publicació en
número de CATALITNYA SOCIAL de el passat
l'article ti
tulat "Barcelona en perill",
per limas motius;
per) cal fer
constar que l'abandó espiritual
de qué es
queixa l'articulista no és tan corn
plet com suposa. No
falten s;),¦-erdots abncgats,
ni (lames
generoses, que visiten alguns deis
inclrets en qué acampen les famílies d'obrers
forasters, per no (robar cap pis a ciutat on
encabir-se. Es un esDectacle cristiá ben con

fortatiu

veure

com

volta i escolta al ministre

Déu aqueixa pobra gent,
nera

i de

quina

ma

les senyores l'acull i atén les seves
de
mandes, adoctrinant-la a la vegada.
Cree que aixó és bo que se sápiga i
que
s'imiti. Vertaderament f6ra cosa molt
lamen
table que aqueixa gent
quedés espiritualment
desemparada. Aleshores, ultra el dany espiri
tual que sofriria,
resultaria més greu el perill
(Pu= van posant a Barcelona les immigra
cions

fereix.

extraordináries

a

qué l'articulista

es re-

Pcró no es facin iilusions
1°flins. Les necessita'....s són els bons barcemol grans i els
,

remeis que s'hi posen
ment.

insignificants,

relativa

Per ma part m'atreveixo a dir que el tre
ball d'evangelització i de socors
d'aquestes
multituds amuntegades als voltants de Barce
lonai en el seu mateix si, ha de fer-se
divi
dint per les parróquies envaides els
esforços
que calen a aquest fi. Les autoritats tindrien

d'ajudar-les decididarnent.

Pensi Barcelona que, corrí diu molt bé l'ar
ticulista a 'qué cm refereixo, la ciutat, la
nos
tra estimadíssima Barcelona, está assetjacla per
aquestes allaus de forasters que no tenen al
tra roba que la que porten al seu damunt,
ni
més parrimoni que els seus braços; gent, per
tant, propicia a tot llinatge de malvestats
si
els agents del sindicalisme i de
l'anarquisme.,
que no baden com nosaltres badem moltes
ve
gades, aconsegueixin reduir-la i corrompre-la
'com sens dubte procuraran.
Considero, per acabar, que aquest és el pro
blema Inés greu que a llores d'ara té de resol
clre Barcelona. Cal veure'l amb els
propis ulls
per

fer-se'n cárrec.

F.

Contra les modes

DE

PAULA LLOBET

inkpiidíques

Greus paraules d'un Prelat

El senyor Bisbe de
Málaga, des passats,
treballant
en el seu despatx
del palau, fou sor
PrCs j

aquellos desdichados, o la derrota de Jesús
Sagrario de
alarmat pels crits bestials d'una colla de aquella sefíal de lala Catedral, escarnecido por
cruz, hecha sobre un pecho
carboners que, can f eres salvarges, seguien impúdico y por
un brazo desnudo. Os
confieso
lubricament
a una noia que
passava pel car
que no había visto nunca una
rer
reproducción
"elegantment despullada". El senyor Bis más exacta de la escena del
be, que
Pretorio, de es
és un apóstol
carnecer y abofetear a
:varnent el baleó per zelosíssi.n, obrí instinti
Cristo, saludándolo
veure el que passava, i en
corno Rey".
aclonar-se del repugnant
espectacle, veié com
la "despullada"
Després el venerable senyor Bisbe de Má
senyoreta i la seva culpable laga prengué la ploma i escriví:
triare es
persignaven
"Decid a vuestras amigas, de parte de un
davant de la catedral.devotament en passar per
Obispo católico, que si se obstinan en lucir
L'espectacle
deixá corprés d'indignació.
desnudeces, que no se acuerden de Cristo para
Pero deixem enel ses
própies paraules ço que rezarle ni santiguarse, ni visitarle, ni mucho
diua proposit del
fet el prestigiós
menos recibirle. ! Que no! ! Que no, que lo de
"Escozor de vergiienza azotó mi Prelat:
jen tranquilo siquiera en la soledad de sus
rostro,
congoja de lástima y de
asco llenó mi corazón.
N0 acertaba
iglesias!"
a
Els comentaris no calen pas.
más: si era el distinguir qué me lo producía
triunfo del demonio, que relin
Deixeu-lo sol al bon Jesús sagramentat!
chaba
de

del

•

lujuriosamente

en

la

plaza

por la boca

Val rnés...
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Política

forestal

de l'Ensenyament, deis Convents, robats i ve
La legislació de la política forestal és fron
dosa a Espanya, mes resta inútil. Peró també nuts per l'Estat lliberal !de la primera meitat
és vella, tan vella com la história de Espanya.
del segle xix, f oren objecte d'una depreciació
i una devastació sense precedents, verainent
Entre els homes que últirnament més treba
liaren per donar encert i efectivitat a aquesta inconcebibles.
política, figura, segons confessa un collega de
Tots aquests béns es varen regalar més
Madrid, don Francesc Cambó, quan desem
que vendre, als polítics triomfants. Els paga
penya la cartera de Foment. El mateix collega ments es feien a llargues dates, en deu ter
recorda amb molta oportunitat, que Pere el
minis, amb Bons del Tresor que sois va
Cruel es determiná a castigar amb la pena lien la meitat de Ilur import efectin. I com
de mort els destructors de la riquesa forestal.
prar aquestos Bolis s'aterraven els hoscos arreu
Ve de Iluny, com es veu, aquesta pruija de
d'Espanya. La devastació fou tan enorme que
vastadora dels nostres hoscos. Ço que és Inés els rnateixos governants desamortitzadors ha
d'admirar és que aquesta enemiga no és pas gueren de dictar disposicions def ensives de la
cosa
de gent ciutadana. Són el pagesos, els riquesa forestal, les quals sois obtingueren efi
pastors, qui menys estimen els arbres i fins els cácia allí on els cacics mancaven de força.
odien. Són els propietaris de boscos els que
Ara, no es compleix cap clisposició d'aques
se'ls venen sense recança per tal de fer diners tes.
Ara, ni el rnateix Govern respecta els seus'
i sortir d'angoixes; quart no per a gastarse'ls
en divertiments i disbauxes. Encara recordem
hoscos. A Catalunya encara en resten bastants,
el cas d'un d'ells, per cert boníssima persona,
Encara hi sorn a temps per a conservar-ne
que es vengué anys enrera una roureda, que, molts, peró cal dir-ho ben alt: tots estan en
ara valdria rnilers de duros, per tres cents, a
perill.
fi d'esmerçar-los en la compra d'un piano.
I d'aquest perill en són principalinent res
La premsa que es preocupa dels interessos ponsables les autoritats rurals, que no fan ab
solutament res per defensar la riquesa fores
forestals enyora aquells temps en qué les mun
tanyes d'Espanya estaven poblades d'arbrat, i tal, que és, a la vegada, la formosor inés cap
la gran estepa de la "meseta" central era un tivadora de la nostra estimada terra.
Quant a la present política forestal val mes
bosc immens.
Ara els hoscos que ens queden van caien
no parlar-ne. Cal dir, peró, que
en una sola
cendres. provincia, la de Cuenca, acaben de perdonar-se
a destralades, o es converteixen en
Escamots d'incendiaris calen foc pel plaer de
més de 300.0oo pessetes per abusos forestals,
veure cremar els arbres, o de fer mal, que és
AGER
la fruició del crim. Ç'o que és més sensible és
que les autoritats rurals no fan res per evitar
aquestes finalvestats. No fa pas tants anys que
existien els "prohoms" per a guardar els ter
2
4
mes, els guarda-hoscos per a vigilar-los, els
DE DIGGIONARIS
guardes rurals instituits pels mateixos fins, als
uommumiuniiiiminioninummindiiiiiminllow.moniond o
quals la Revolució de -Setembre doná les di
o
Diccionari Catalá Castellá
missóries a títol de perillosos enemics de la m
Preu: 7 pesse4es
llibertat. De la llibertat de fer mal és ciar
que sí.
Diccionari Catalá Castellá
L'apatia, l'abandonament de les autoritats,
Preu: 7 pessetes
política
forestal
eficag,
Ja
fan impossible tota
d'acord amb les normes de
es poden dictar Ileis sávies, si els que tenen
l'Institut d'Estudis Catalans
el deure d'aplicar-les responen xiulant o dei
per
xen fer...
°3. CIVERA I SORMANI
Els nostres pares ens contaven que les lleís Ei
'
desamortitzadores de Mendizabal donaren un
Es venen a lotes les bones Ilibreries, Dipósit: ImprerntaRáfols, Portaferrissa,51
cop mortal als nostres boscos. Els béns comu
nals, els béns de l'Església, de la Beneficencia.
•

1
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Esguardanf

II

el món

da i

l'Ulster,

tura

de l'esmentat

Commemoració

de la guerra

S'ha celebrat l'anunciada
per a
enaltir el record deis morts cerimónia
a la guerra. Hi
assistiren el president Ebert i els rnembres del
Gabinet. Va retre honors un destacament de
la

Reichswehr.
Diversos sacerdots pronunciaren

seus gloriosos herois. Declara que
sois prengué les armes per a defen
el seu territori
amenaçat.
comunistes intentaren pertorbar l'acte,
nnpedint-ho la policia, la qual practica 40 de
tencions entre els indiviclus més exaltats.

Franca

Segons una estadística publicada per la "Ga.
Colónia", el total de les. itnportacions
alemanyesa
França, durant el primer
tre
seta de

Ztalia i el de Sao Paulo

semes
de 1924,
s'eleva a 966.882.000 francs, con
388.280.000 francs corresponents al 1923.
total de les
franceses a Ale
/lanYa, clurant importacions
la mateixa data, s'eleva a
2306.910.00o frailes contra 403.840.000 francs
en,

L'ambaixador italiá ha desmentit els rumors
circulats darrerament amb insisténcia atribuint
una participad& italiana en la
insurrecció de
Sao Paulo, en la qual, en canvi, diu que hi
prengueren part elements alemanys i austríacs.

INDIA

Inquietud

tra

1923,

Augment

territoris

de

franco-belga

ocupats ha

tarifes
de ferrocarrils deis

procedit

a un nou
aug
nlent de
tarifes per al transport de viatgers.
L'augrnent
les primeres iés del quaranta per cent per a
segones classes, i del seixanta
Per a les
terceres i quartes.

En
a

El projecte de
llei elaborat pel Govern sobre
qüestió

De

d'Irlanda,

ha estat votat

en

una

—

ITALIA
feixista

El Consell nacional feixista ha elegit nou
Directori. Es integrat per 21 membres, deis
quals II són diputats.

primera

no

nomenats ja el Govern de l'Uls
ter el diatenir
30 de setembre propvinent, data
de
lobertura del Parlament, les persones que l'ha-

gin de

la India

Dacca,

Nou consell

La frontera de l'Ulster

lectura.

a

revista de tropes de policia celebra
el governador de Bengala, lord
Lytton, ha pronunciat una allocució.
Estent en .moments d'ansietat
ha dit
es presenten davant nostre dies excepcional
ment difícils, peró som el suficientment forts
per a lluitar contra l'amenaça revolucionaria,
i no sois no retrocedirem, sinó que usaren),
sense cap vacillació, totes les armes necessáries
per a combatre-la.
da

AITGZATERRA
a

anglo-rus

BRASIL

Alemanya
sar

amb

la de segona lec

S'assegura que el govern anglés ha concer
tat, ata els representants soviétics que assis
teixen a la Conferéncia anglo-russa, un ira
portant acord económic i financier, per virtut
del qual sembla que Rússia es compromet a
pagar 28 tnilions de lliures esterlines de les
16o que deu a Anglaterra.

els

comerc

a

projecte de llei.

a•locucions.

senyor Ebert pronuncia un discurs en el
qual expressá
el reconeixement de la patria
envers

El régim

procedirá

Acord

ALEMANYA

Rl

es

tació derepresentar en la Comissió de Delimi
fronteres entre l'Estat lliure d'Irlan

TANGER
La bandera

mora

a

Tánger

Ha estat hissat per primera vegada el pa
vello moro, compost de cinc colors.
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que passa
ESPANYA ENDINS
Els nostres bons llegidors qui sap qué pen
sarien en veure en blanc aqueixa primera part
de la secció al número proppassat. A fe, no
déiem res que no ho haguessin dit el president
del Directori i tota la prernsa d'informació.
Fent ús moderat del dret de queixa que poc
temps fa concedí el cap del Govern a qui es
cregués injustament tractat per la censura, ens
planyem deis rigors de qué ens creiem vícti
mes demanant que siguem tractats amb la con
sideració de qué f rueixen En Maura, l'A B C,
el Diario de Barcelona i altres molts perió
CATALUNYA SOCIAL I10 és ni fa política.
En parla perqué en parla tothom i no hi ha
Inés retnei que parlar-ne, peró CATALUNYA SO
CIAL té per principis bastes, demés de la Re
ligió Católica, el del principi d'autoritat, i guar
da pels bornes que l'exerciten tots els respec
tes que es mereixen. Consti així.
Altrament, la carta d'En Maura ha donat
molt de joc aquests clics, i ha motivat diverses
respostes del President del Govern que han
estat ben comentades per cert. Deis conceptes
cabdals d'aquests conat de discussió pública no
cal parlar-ne. Tothorn els sap.
En Primo de Rivera diu que li bastá un cop
de vano per desfer la turmenta política que
motivá el seu rápid viatge a Madrid coincidint
amb el del Rei.
Vet aquí un ventall que aniria bé per als
nostres pagesos quan les turmentes amenacen
les collites llurs.
Després de l'esvaida nuvolada, el Rei i En
Primo de Rivera es dirigiren ostentosament
cap a *Santander, descansant alguns dies.
El Tractat comercial signat amb Alemanya
ha mogut molt de soroll. Mai plou a gust de
tothotn, encara que si ara plogués de debe)...
En general, aquest Tractat es considera ruinós
per a les indústries metallúrgiques, les de jo
guines de molts articles de bisuteria, etc.
Del Marroc les noves no són pas tan satis
factóries com hom desitja. Un diari important
acusa palesament a Franga que, mercés a ella,
la guerra perduri al Marroc. La frontera nos
tra amb la zona francesa és camí ral per tota
classe de contraban protegit per Franga. L'al
luclit rotatiu demana al Govern que doni les
dimissóries a l'ambaixador d'Espanya a París.
Encara caldria demanar quelcom més, perqué
aixó que passa al Marroc clama al Cel,

ESPANYA ENFORA
Fins ara la Conf eréncia de Londres va reei
xint. Els mateixos delegats estan encantats del
que allí passa. Com déiem l'altre cija, tot va
com una seda. El pla de Dawes ha estat fir
mat. Els banquers ianquis i anglesos afluixell
els cordons de la bossa. Es van perfilant els
detalls de l'evacuació del Ruhr. Retornen als
respectius paisos els presoners i castigats pels
confiictes que provoca la invasió f ranco-belga.
Corren vents de pau entre els governs de Fran
ga i d'Alemanya. Pugen els f rancs..
Ramsay Mac Donald és l'heroi del dia. Es
veritat que a la Cambra dels Comuns es suc
ceeixen les derrotes dels laboristes amb tota
regularitat, com si f os cosa normal, pero el
líder del Partit del Treball está a prova de
derrotes.

Les

seves

victóries

diplomátiques

eclipsen totes les desfetes parlamentáries que
pugui sof rir.
Herriot voldria participar d'aquesta glorificació diplomática, peró no li toca només que,
d'esquitllada. Herriot ha guanyat cedint. ea,
confessar, peró, que com a bou patriota qua5!
s'ha posat a l'altura de Poincaré, que és el VI

derrotat a Londres.
Conferénci
a
hi surt guanyant de la
ato'
de Londres perqué pel camí del tot o res
va
a
quedar-se in albis. Respecte a la par,t
financiera, l'éxit de la Conferéncia es deu, 111°
°I.
que al pla de Dawes, al temps, que és un
ten1P5
que está a l'abast de tothom. A cópia de
s'anirá cobrant go que es pugui pagar per Par!
d'Alemanya, i no més. Ad impossibile... 1 selljs
dubte aquest argument de peu de banc 1100
t°t.
mogut el Govern alernany a dir amén de
ha

estat verament

Franga

Després... ja

veurem.

Asserenat un xic l'horitzó del centre
ropa, s'está ennuvolant altra volta pei cant°
d'Orient. Bulgária és el cavall de batalla i
ceciónia el bota-focs. Els problemes étnics
de tan mal resoldre als Balcans, que hom dir
que no tenen solució possible. Demés,
agreujats per les ambicions eslaves, per la 111„
galomania grega, per les reivindicacions.
ques i les pretensions anglo-f
diem u'
Es alió que amb frase gráfica en
"bullit".
I d'aquest bullit surt el caldo que manté
vell
ves les f orces del rei de la guerra, el
tant
viurá
tan vell com el món i que

ests:

aquest.

J.

CATALLTNYA SOCIAL

D'ad

d'allá

í

Els captaires coneixen els camins que
a

neo

me

Barcelona.

A cada cantonada trobeu un pobre que
us
la ma demanant caritat amb ven tre
molosa.
Es veu que és un
negoci que cióna molt.
Els guárdies
urbans
detingueren fa pocs
dies una dona
cega que hi vela més que un
ViStade Duana i un home coix que ja
vol,
'fria En Romanones
caminar com eh.
La majoria deis
captaires exploten el negoci
de la
caritat.
Els veritables

allarga

nen

pobres són aquells que
vergonya de sortir al carrer i es
en un pis infecte.

de fam

Es

ven

que per totes les
i audacia.

temperament
Els
que

no

ploren

es

es

do

moren

Nosaltres, si
resolt molt aviat. fóssim empresaris, l'hauríem
Rebutjarlem tota la música insubstancial
que ens ve
de Madrid.
Potser

nejar les d'aquesta manera aconseguiríem sa
del públic. sales d'espectacle i depurar el gust
Estern ja cansats de couplets i
de tangos.
* *

Alguns diaris de Madrid s'han declarat ene
tnics de les
La tesi quedelegacions de la Mancomunitat.
defensen és aquesta : mentre hi
nagi
davant
Zn Sala, lesde la Mancomunitat un home com
delegacions no oferiran cap pe
rill; pero i quan
sigui un altre el que la pre
sideixi?
és

una mica desconcertant. Si
qué temen que partits catalans són morts, per
tornin altra vegada a dominar
a la

Mancornunitat?

* *

*

Els illustres
polítics filipins Manuel Que
2.21ni Sergius
Osmefia estan viatjant actual
ment per
terres

d'Europa.

diu que visitaran la
nostra ciutat.
vénen trobaran organitzacions polítiques
semblants a les que hi havia en aquelles ter
Si

En la darrera sessió que va celebrar l'Ajun
tarnent, es va presentar a formular queixes un
\Tenedor ambulant de sabó per a treure taques.
No es pot negar que ens anern democratit
zant.

Qualsevol dia es presentará al Consistori un
esmolet proposant l'aprovació d'algun projecte
transcendental.
Ben mirat aixó no seria cap mal.
Ouan els regidors no tenen iniciatives, bé
en poden tenir els esmolets.
*

*

*

quia esplendidament.
un

resolt satisfactóriament.

Aquesta tesi
afirmen que els

*

Els nens i les nenes de les colimies esco
lars de Madrid són molt ben atesos.
Cada dia se'ls porta a passeig i se'ls obse

*

Les tarifes del
petit dret han provocat
conflicte que s'ha

*

* *

necessita

mamen.

no

* *

coses

abans d'esclatar la guerra de la Indepen
dencia.
Malgrat el fracás que varen obtenir allí, hi
ha elements polítics que tenen la pruija d'imi
tar llurs procediments.
La passió política entenebreix els ulls deis
homes.
res

Ho celebrem. Així es convenceran que els
catalans no mosseguem ni Iladrern.
Un altre any podrien subvencionar els re
dactors d'El Imparcial" i de l'A B C" per
qué vinguessin a pendre banys a Barcelona i
potser les aigües del Mediterrani els donarien
una mica de serenitat.
*

*

*

"La Correspondencia de Espana", que era
el diari Inés antic que es publicava a Madrid,
ha deixat de publicar-se.
Amb poc temps han desaparegut a Madrid
16 diaris.
Es compren. Hi ha diaris que hom no sap
com viuen.
A Barcelona passa el mateix. Es publiquen
periódics que són gairebé clandestins.
Seria curiós saber qué representen i qué
volen.
*

*

*

Es diu que l'ex-diputat per Granollers de
sitja ésser Governador de Girona.
Es el que diu un gironí : "A nosaltres els
Governadors

ens

els trien".
* *

Quan

es

Madrid el
diaris.

varen

*

rebre noticies alarmants de
gran f ruició els

públic Ilegia arnb

Llegien i rellegien i no trobaven res.
L'esperança, peró, fa viure els homes.

CATALUNYA SOCIAL

Noticiad
ESPANYA

De la floreixent comarca de les Garrigues,
es cullen les olives Inés fines que es conei
xen, en poc temps, i per causa de l'eixut, han
tingut de marxar més de quatre mil persones.
Totes les collites s'han perdut i ni aigua hi
ha per beure.
—Durant el mes de juliol darrer, la Caixa
de pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha
rebut per imposicions la quantitat de 17.474.541
pessetes, i ha pagat per reintegres d'estalvi, ter
mes mensuals de pensió i capitals diferits re
servats, 14.301.905 pessetes, resultant, per
tant, una diferencia a favor de les imposicions
de 3.172.636 pessetes.
A 31 de juliol de 1924, el saldo d'operacions
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis importaba 199.036.472 pessetes, de
on

les

quals corresponen 176.8r4.687 pessetes

Estalvi a la vista; 2.114.325 a Estalvis diferits;
i 20.107.460 a Segurs Socials. Aqueixa és una
de les obres económiques socials més fortes i
inés ben pensades que es coneixen. Es ben me
reix el crédit que té.
—La Confederació Nacional Católica Agrá
ria es proposa celebrar aquest any amb gran
solemnitat la seva festa social el dia vuit del
próxim setembre.
—Es curiós f er constar que el nostre con
frare de Sevilla, "Ora et Labora", utilitza ja
la telefonia sense fils en la seva fecunda tasca
de propaganda católica social. L'enhorabona.

—Es

prepara

una

gran

estem en període de
reconstitució nacional.
I les autoritats locals tan fresques.
—Din un diari que entre les corporacious
agricoles de tota Espanya s'estan circulant els
Estatuts de la futura Unió general de Viticul
tors Espany-ols, la qual, de dur-se a cap, cele
brará la seva sessió de constitució a Valencia,
amb una magna assetnblea.
Din també que encara que especialitza( la en
les qiíestions vitivinícoles,
Federació haurá
de tenir una valor política, tant Inés quant que
la seva actuació s'ajustará a aquest respecte,
federaciorts
a quelcom sernblant les grans Con
de "vignerons" francesos.
--La Gaseta publica una Reial Ordre,
la qual es contenen les regles per a a petició
a le
i concessions de subvencions
a
Cambres i sindicats agrícoles, caixes
altres entitats similars.
—A la darrera reunió', de ponencies cellebrada recentment a l'Iinstitut de Previsió, el condelegat senyor Maluquer dona cc o te
rdjola
dels desigs manifestats perque la guai
d'honor a la Mutualitat escolar de
sigui f eta pel rei la tardor que ve.
A la mateixa reunió s'acordá l'estudi d( ras"

talunya. Es coneix que

Exposició general

de la Construcció i Habitació. Será la primera
que flaurá tingut lloc a Espanya. Durará des
del 17 de gener de 1925 al 2 de febrer del
mateix any.
—La crisi fabril va estenent-se arreu d'Es
panya. A Béjar es tanquen les fábriques de
teixits per manca de treball. Els tractats de co
merç que oportunament combatérem van do
nant els seus naturals resultats.
—Diuen de Ribes que s'está aterrant un
deis hoscos més formosos d'aquella comarca
forestals, que
sense cap mirament a les lleis
són lletra rnorta, pel que es ven. Allí es din
que l'Estat está en tractes per vendre's un altre
bosc formosíssim. Els cremaires de boscos van
fent la seva f eina en tots els indrets de Ca

pi prenl-tis

:

segurança

d'invalidesa,

com

a

complementáris

del retir obrer i la distribució d'alguns treballs
entre les ponln.cies, per a la metódica continlk
tat de les assegurances socials.

—La Comissió Permanent del Consel1Í
Treball continua la discussió de la Ponencia,
sobre cooperatives de Cases Bardes, acordallt
que en el cas de venda d'una casa barata, 51°1;
rá de tornar al beneficiani el que hagi 019'
les 111'
com
a amortització, abonant-li també
llores fetes en l'edifici.
ESTRANGER

El Consell Nacional feixista ha aPr°vatt
per unanimitat, en votació nominal, una ordre
del cija contra totes les lógies maçóniques. es
publicat el teman i del IV Con
Internacional Católic que s'havia de
circumstánci,-','
a Venecia, i ara, per raó de les
tindrá lloc a Lugano, Suissa. Les qüest10115
rn nt PrIc
tractar són força interessants i verae
tiques.
e brat
—A Praga (Txecoeslováquia) s'ha celi 11165
un Congres minaire, amb assistencia
clig"
de 200 delegats d'Europa. El govern s
Slan de
nat honrar-lo atnb el seu concurs.
s
condicioin
per
les
diat els mitjans
millorar
tan penós treball.

celeb,rr
.

'haestu,
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SERVEIS DE LA COMPANYIA
Líala de Cuba Méxle.---Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de
Santander el 19, de

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

de Veracruz el

16 1 de

Unía de
mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7,Buenos-Aires.—Servei
per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent
el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el din 2 i de Montevideo el 3.
Unia de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de
Barcelona el 25, de
de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Flavana i
Veracruz.

ValIncia el 26,

Retorn de Veracruz el 27

1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala

a

New-York.

Unja de Venezuela
mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga elColombia.—Servei
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.
Linfa de Fernando Poo.--Servel mensual, sortint de Barcelona el 2,
Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, de
Santa
Creu de la
Palma 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 Unja de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no
són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
viatge.

Aquests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers,als
quals
dóna allotjament molt cómode 1 tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia
sense fils.
a

Companyia

111.""L"ItCeMSZSZIZSZIZSizat~zillt~
Llegíu

í propagueu

Cafalunya

Social

1EL
6ARA-1-6E

SPORT

TÁRREGA
Es el periódic de més
írculacíó de Caialunya

Té posat a la

disposició deis

del Pirineu Catalá

1

un

esplendid

vei de turismes i ómnibus de
PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
Un .ny
Semestre8
pessetes
4

a

preus

reduidíssims, sois

ser

lloguer

per

faci

litar excursións per conéixer les for
moscs

comarques de les Centrals de

Capdella i Sant Antoni
Surt els dissebtes

visitants

Vida

i la

xamosa
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BIBLIOTECA

DE

L'AMO POPULAR

L,L,IBRES
Tratado elemental de Sociología cristiana, pel Re
verend Dr. D. Josep M. 'Joyera. Quarta edi
ció reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicato.; y Cajas rurales, pel R. P. Lluís Chal
baud, S. J. Quarta edició. Ptes. 8.
Régimen legal de las Asociaciones en Espana,
pel Dr. D. Josep M. Boix. Ptes. 4.
Las casas baratas, per D. Josep M. Puyol. Ptes. 3.
El museo Juan de Bloch y el movimiento paci

fista,

per D. Pere
setes 3.

Sangro

i Ros de Olano. Pes

La mutualidad escolar, pel R. P. ',izara S. J.
Ptes. o'50.
Semana social de Espana. Cinque curs celebrat a
Barcelona. Un tom de 700 planes. Ptes. 8.
Almanaque ilustrado de "El Social". Anys 1911
(exhaurit), 1912 (exhaurit), 1913, 1914, 1915,
1916, 1917 i 1918. Ptes. I l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any I, 1915-1916. Pes
setes 5.
Anuario Social de Espana. Any II, 1916-1917.
Ptes. 5.
Anuario Social de Espana. Ptes. 5.

so exemplars, ptes. 8; toa exernplars, ptes. 15.
La ciencia en la Acción, pel Dr. D. Josep M.
Ptes. o'so.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, pel Rnd. P. Gabriel Palau, S. J. Pes
setes

Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabriel
Palau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
Las Ligas de Compradores, pel Dr. Max Tur
mann. Ptes. o'15.
?Qué se puede hacer por el pueblo? Ptes. o'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la In
dustria de París, per Modest H. Villaescusa.

Ptes. o'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per Mo
dest H. Villaescusa. Ptes. 0'15.
serás Rey!, per Darío. Ptes. o'so.
El nuevo censo electoral social. Registro de Aso
ciaciones profesionales y entidades económico
sociales. Ptes. 0'20.

!Tú

Elección de vocales de representación social
las

FASCICLES
Encíclica Rerum Novarum, de S. S. Lleó XIIJ
Un exemplar, o'to ptes.; 25 exemplars, 2 ptes.;
50 exemplars, ptes. 3; loo exetnplars, ptes. 5.
El peligro del laicismo y los deberes de los ca
tólicos, per l'Emtn. i Rdm. Cardenal Guisasola,
Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, ptes. 0'20;
50 exefhplars, ptes. 8; top exemplars, ptes. 15.
Justicia y caridad en la organización cristiana
del Trabajo, per l'Emm. i Rclm. Cardenal Gui

sasola, Arquebisbe de Toledo.
ptes. o'to; too exemplars, ptes.

Un
9.

exemplar,

Sobre los estudios sociales. Allocució del Nunci
de Sa Santedat a Espanya, Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. o'2o; so exemplars,

ptes. 8; toa exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich, y la Ac
ción Social Popular. Un exemplar, ptes. o'2o;

De

venda

a

ACCIÓ

CONCERTADO

juntas

de

Reformas

en

sociales. Ptes. o'20.

?Ladrones los socialistas? Qüestió discutida pet
C. A., revolucionani social. Un exemplar, pes'
setes o'to; 50 exemplars, ptes. 4'50; too exem'
plars, ptes. 8; 1.000 exemplars, ptes. 75.

?Habrá siempre clases sociales? Un exemplar,
ptes. o'to; 50 exemplars, ptes. 4'5o; too exetrt
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
El partido obrero segons C. Alvarez. Un exern
plar, Ptes. o'to; so exemplars, ptes. 4'50; Io°
exemplars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
Lecturas sociales: "Entre costureras", ptes. 0'05;
"La ensenanza técnica", ptes. o'os; "Lecturas",
ptes. o'o5; "Del lujo", ptes. o'o5; "Habitacio
nes obreras", ptes. o'o5.
El Flagell de la Blasfintia. Ptes. o'so.
El sindicat i el casino. Ptes. o'so.
Models d'Estatuts i Reglaments per a obres 0-

POPULAR

1

o'so.

Deberes del momento presente, per l'Exm. i
Dr. D. Enric Reig, Bisbe de Barcelona. Un
exernplar, ptes. o'os; too exemplars, ptes. 3;
L000 exemplars, ptes. 25.

cials.

Himnes, Ca,rtells, etc.,

-

Carrer

etc.

Carneros
Atestes

A.

3,
G.

Pral'

Pro7Yenço,
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